
 מ ש פ ט > ם
 מוצא ע״׳ תלמידי הפקולטה למשפטים

 האוניברסיטה העברית בירושלים

 העורך

ן י ש ד ח ו  ד

 הנהלת המערכת

י כ ן ב ג ו א א י ל ד ו ם ב ר ו  י

 חברי המערכת

 גיורא אונגו, יצחק בראור* אלון גוון, כרמל מלון, רוו* הלפרין,

 יורם כהן, אלינער לייטנר, יצחק עגבר, יחזקאל קלביצקי, יהושע שופמן

 מורה מייעץ

ד ל « פ ״  פרופ׳ »

 עורך הלשון

ס ו י ל ו ל י א פ  ר

 מזכירת המערכת

ס ו ו ה ט ז י  ל

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

 הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית, הר הצופים,

 ת״ד 24100, ירושלים, טלפון 882550(02)

 המערכת פתוחה לקהל

 ביום א/בין השעות 15.00—13.00

 ביום ב׳ בין השעות 13.00—11.00

 ביום ג׳ בין השעות 16.00—14.00

 ביום ה׳ בין השעות 18.00—16.00

 אין המערכת מהזירה כתבי־יד שלא נתקבלו לדפוס

 את כתב העת ניתן לרכוש במשרדי המערכת ובמקומות הבאים:

 כדי, יפו 31, ירושלים; לודבינ מאיר, שלומציון המלכה 4, ירושלים ן

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



 חוברת זו יוצאת לאור בתמיכת:

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

 הקרנות להנצחת שמו של ד״ד אברהם רוזנטל ז״ל,
 ממוריה המחוננים של הפקולטה

 תודתנו נתונה לפקולטה למשפטים, למשרד המשפטים, ללשכת עורכי הדין,
 ולכל שאר האנשים והגופים התומכים ב״משפטים״.

 דפוס אלפא, ירושלים



 קורא ככבד,

 במקביל לחוברת ט/1 של משפטים יוצא לאיר, באיחור רב, המפתח

 לכרך וי ומעתה אפשר לכרוך את החוברות של כרך וי. המערכת מתנצלת

 על האיחור בהדפסת המפתח. המפתחות לכרכים ז׳ וח׳ יודפסו אף הם

 בקרוב ויש להניח שבמקביל לחוברת ט/2 יצא לאור המפתח של כרך ז׳

 ואילו המפתח של כרך ח׳ יצא בעת פירסום החוברת ט/3.

 עם עליית מחירי הדפוס, המשלוח ויתר ההוצאות בהן כרוכה הוצאת

 כתב־עת, החלטנו להעלות את המחיר למינוי שנתי. החל מה־1.1.79 יעלה

 מינוי 250 לירות תמורת שלש חוברות. גם מחיר חדש זה עדין זול בהשוואה

 למחירי השוק וגם במחיר זה אין החוברת רווחית. בסוף חוברת זו מצוי

 ספח אותו יש לתלוש ולשלוח למערכת לשם חידוש המינוי או הוצאת

 מינוי חדש.

 אם אתה כבר מנוי אנא הפנה את תשומת לב ידידיך להצעה זו. מובן

 שמנויים שכבר חדשו את מינויים לחוברת ט׳ לא יידרשו להוסיף מאומה

 לתשלום.

 בברכה,

ך ר ו ע  ה






