
 חברי המערכת

 ברוך אברהמי, אפרים אברמזון, יוסף בן־דוד, שמואל ברלינר, רות נביזיו. דוד גלס, בנימין

 גרינברג, משה דרורי, אפרים ולדמו, מירה לרנר־נאור, אילן מזיר, אהרן נמדד. יואל צור,

 מרדכי קרמניצר, אורי שהרבני, גבריאל שחטמ,־, שמעון שטרית, הלל שמגר, מ>כאל שמידר,

 שלמה שרש בסקי
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 כתב־יד יש לשלוח בארבעה העתקים למערכת ״משפטים״

 הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ירושלים

0 * ד  *ין המערכת מחזירה כתבי־יד שלא נתקבלו ל



 חוברת זו יוצאת לאור בתמיכת הקרנות להנצחת שמו

 של אברהם רתמול ז״ל ממוריה המחוננים של הפקולטה



ך ר ו ע  דבר ה

 חוברת זו חותמת את הכרך השני של ״משפטים״. בשנת הלימודים תש״ל

 התרחב ציבור מנויינו וגדל מספר הכותבים ב״משפטים״. בשנה זו הוצאנו

 לאור שלוש חוברות, ובידינו כבר עתה חומר לחוברת כוספת. אנו מקווים

 כי גם בשנת הלימודים הבאה יעלה בידינו להוציא שלוש חוברות.

 בכרך זה התפרסמו מספר מאמרים מתחום המשפט העיוני הטהור. יחד

 עם זאת, הרחבנו את הטיפול בהצעות חוק וחוקים. דגש מיוחד הושם על

 פרסום רשימות מתחום המשפט העברי, ופרסום רשימות מצטיינות, מפרי

 עטם של סטודנטים.

 פתחנו מדור חדש: ״ידיעות במשפט״, בו אנו מביאים לקט של ידיעות

 מן המתחדש בשיטת המשפט שלנו ובשיטות משפט אחרות.

ת רמתם של המפתחות לכרך, פנינו אל הכותבים בבקשה  במטרה לשפר א

 להציע לנו מפתחות עכיניים למאמריהם. כדי לא לעכב את הופעת החוברת

 החלטנו לפרסם את המפתחות במועד מאוחר יותר.

 תודתנו נתונה לפקולטה למשפטים, לשר המשפטים מר יעקב שמשון
 שפירא, לשר הדתות ד״ר זרח ורהפטיג, לשר החינוך והתרבות מר יגאל אלון,
 ליו״ר הוועד הפועל של הסוכנות היהודית מר פינקוס, לעירית ירושלים,
 להסתדרות הסטודנטים, לאפוטרופוס הכללי מר וינוגרד, ללשכת עורכי־
 הדין, למפעל הפיס, לבנק דיסקונט, לבנק לאומי לישראל, לגב׳ דבורה
 רוזנטל ולד״ר תלמה רוזנטל, אמו ורעייתו של ד״ר אברהם רוזנטל המנוח,

 ולכל שאר האנשים והגופים התומכים ב״משפטים״.
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