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 על המחברות והמחברים

דוקטור, מרצה בכיר, המכללה האקדמית צפת. לשעבר תובע וסנגור  – אסף הרדוף
בפרקליטות הצבאית. למעלה מעשור מלמד וחוקר את כל ענפי המשפט הפלילי: דיני 
עונשין, סדר דין פלילי, דיני ראיות. התמחות מחקרית בפשע המקוון, עבודת הדוקטורט; 

ציה לעומת לגליזציה(. מרצה לתואר ראשון ולתואר שני; נבחר ובהפללה )קרימינליז
חמש פעמים כמרצה מצטיין, בשלושה מוסדות לימוד. מרצה בעשרות השתלמויות 
מקצועיות, לשופטים; לעוזרים משפטיים; לפרקליטות הפלילית; לסנגוריה הציבורית; 

ספים. מחבר לפרקליטות הצבאית; ללשכת עורכי הדין; לחוקרי ילדים; ולגופים נו
שלושה ספרים, ועשרות מאמרים בעברית ובאנגלית. מחבר "אני מאמין אקדמי". מייסד 
ומנהל את ערוץ היוטיוב "משפטים בקטנה". טבעוני ופעיל לשחרור בעלי חיים; עבור 
מטרה זו מלמד וחוקר דיני בעלי חיים, ומרצה בנושא לשופטים, לעוזרים משפטיים, 

 לעורכי דין ולסטודנטים.

בית הספר למשפטים ע"ש שטריקס, המסלול האקדמי של המכללה  ,ד"ר –סף טבקה א
 למנהל; הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים. 

ד"ר יחזקאל מרגלית הינו מרצה בכיר באקדמית נתניה ומרצה מן החוץ  – חזי מרגלית
לרבנות וכעו"ד אילן ובמרכז למשפט ולעסקים ברמת גן. הוא מוסמך -באוניברסיטת בר

כחוקר אורח בבית הספר למשפטים, אוניברסיטת ניו יורק  2012–2011ושימש בשנים 
(N.Y.Uמתמחה בתחום דיני משפחה, דיני חוזים, משפט עברי וביו .)- אתיקה ופרסם

 THE: עשרות מאמרים בנושאים אלו בבמות מובילות בחו"ל ובארץ. מחבר הספרים

JEWISH FAMILY – BETWEEN FAMILY LAW AND CONTRACT LAW (2017); DETERMINING LEGAL 

PARENTAGE - BETWEEN FAMILY LAW AND CONTRACT LAW (2019). 

פרופסור מן המניין, המכללה האקדמית צפת, המרכז למשפט ולעסקים רמת  – פבלו לרנר
גן. חובה נעימה היא להודות לאלה אשר עזרו לי בשלבים שונים של הכנת רשימה זו. 

"ד ענת הר אבן, גב' רבקה אהרוני וגב' יולנדה גולן מרשות האכיפה והגבייה מסרו לי עו
מידע ונתונים שונים הקשורים לשימוש בהגבלה על רישיון נהיגה בהליכי הוצאה לפועל. 
קורא אנונימי כתב הערות מועילות אשר תרמו לשיפור המאמר. בלי הביקורת וההערות 

ק אם המאמר  היה רואה אור בגרסה הנוכחית. לענבר של חברי מערכת דין ודברים, ספ
כהן, סגנית העורך לשעבר, הייתה סבלנות ראויה לציון כדי לענות על שאלותיי הרבות. 
הגב' אלונה יוליוס עזרה לי בעריכה הלשונית של גרסאות קודמות של רשימה זו . תודתי 

  .לכולם, אך מובן שההערה המקובלת חלה גם כאן
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פרופסור יחיאל קפלן הוא פרופסור חבר בפקולטה למשפטים,  –יחיאל קפלן 
אוניברסיטת חיפה. הוא השלים לימודי תואר ראשון ושני ואת הדוקטורט בפקולטה 
למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שדות המחקר העיקריים שלו הם משפט 

מים שונים, עברי ודיני משפחה. הוא פרסם מאמרים אקדמיים רבים בארץ ובחו"ל בתחו
ובין השאר על דיני גירושין, יחסים משפטיים בין הורים לילדים ומגמות חדשות שונות 
בדיני משפחה. היה חוקר אורח בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת 

ברקלי ובאוניברסיטת אוקספורד ולימד במשך כמה שנים בבית הספר -קליפורניה
 בדאלאס, ארצות הברית. Southern Methodist Universityלמשפטים של 

בעלת תואר ראשון במשפטים ובכלכלה מאוניברסיטת חיפה, ותואר שני  – לימור ריזה
ושלישי בתוכנית "משפט וכלכלה" באוניברסיטת המבורג. מתמחה במיסים, ובמשפט 
וכלכלה. מלמדת כלכלה ומשפט ודיני מיסים בקריה האקדמית אונו ובמוסדות אחרים, 

 Limor בין פרסומיה האחרונים:  תחומי הרצליה. -והמרכז הבין כמו אוניברסיטת חיפה

Riza, Rawls, Taxation and Calabresi & Melamed's Rules, REV. L. & ECON. (forthcoming); 

Limor Riza, The Intrinsic Flaw in Taxation Impeding Tax Compliance, 18 U. PA. J. BUS. L. 

887 (2016). 

 

 


