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 מוצא ע״« תלמ«ד« הפקולטה למשפטים

 האונ«ברט«טה העבר«ת בירושלים

 העורך

 ראובן גבר

 הנהלת המערכת

 אלינוער מזוז יצחק ענבר

 חברי המערכת

 מירון איזקסון, אורית אפעל, נאוה בן־אוד, משה גל, שמואל לויגסון

 מיכל לקס, דורון נוימן, חיי0 נחמיאס, מגחט דניאל, יעקב תור

 מורה מייעץ

ד ל  פרופ׳ ש ״ ז פ

 עורך הלשון

ס ו י ל ו ל י א 8  ר

 מזכירת המערכת

 אורית אפעל

 ניסן, תשל״ט



 חוברת זו יוצאת לאור בתמיכת:

 הקרן להנצחת זכרו של המשפטן הדגול פרופ׳ הגס קלזן ז״ל

 הקרנות להנצחת שמו של דייר אברוזט רוזנטל ז״ל,

 ממוריה המחוננים של הפקולטה

 תודתנו נתונה לפקולטה למשפטים, למשרד המשפטים, ללשכת עורכי הדין,

 ולכל שאר האנשים והגופים התומכים ב״משפטים״.

״ ם י ט פ ש מ  כתבי־יד יש להגיש בחמישה העתקים למערכת ״

 הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה הגברית, הר הצופים,

 ת״ד 24100, ירושלים, טלפון 882550(02)

 המערכת פתוחה לקד^

 ביום א׳ ביז השעות 00.^1—13.00

 במם ב׳ ביז השעות 3.00|1—11.00

 ביום ג׳ בין השעות 6.00(1—14.00

 ביום ה׳ בין השעות 00.^1—16.00

 אין המערכת מחזירה כתבי־יד שלא( נתקבלו לדפוס

 את כתב העת ניתן לרכוש במשרדי המערכת ובמקומות הבאים:

 כדי, יפו 31, ירושלים ; לודביג מאיר, שלומציון המלכה 4, ירושלים !

שמריהו לוין, חיפה.  בורסי, אחד העם 20. תל־אביב; סידי, 1

 דפוס אלפא. ירושלים



 קורא נכבד,

 יחד עם חוברת זו יצאו לאור המפתחות לכרך ז/ וכפי שהבטחנו,

 לחוברת הבאה אנו מקווים לצרף את המפתחות לכרך חי. כך יחוסל

 העיכוב שהיה בהדפסת המפתחות.

 בימים אלו עורכת המערכת מבצע להגדיל את חוג קוראי ״משפטים׳/

 ואנו פונים במכתבים לציבור עורכי הדין להצטרף לקוראי כתב העת

 ולשכנע אף את חבריהם להצטרף לחוג המנויים. גם בהזדמנות זו אני

 פונה אליך: חשוב לנו, ש״משפטיס״ יגיע למספר רב של קוראים ויסייע

 לקידום המשפט בארץ. בידך לסייע לנו.

 מערכת ״משפטים״ מעיינת באפשרות להוציא לאור מחדש חוברות

 לןודמות של כתב־העת, שכבר אזלו מהשוק. אם תהיינה תגובות חיוביות

 מציבור הקוראים למבצע זה, נדפיס מחדש את החוברות שאזלו, או

 לפחות מאמרים נבחרים מתוכן.

 בברכה,

ך ר ו ע  ה




