
 דברים מאת פרופ׳ אליהו הרנון, ראש המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי
 עי׳ש הרי סאקר, ויושב־ ראש הכנס

 הנני מתכבד לפתוח את הכנס על ארבעים שנה למשפט הישראלי, ומקדם בברכה את כל
 המשתתפים שהגיעו מקרוב ומרחוק.

 כל מועד מתאים לעשיית חשבון־נפש. עם זאת, ארבעים שנה הם פרק־זמן המציין
/ אשר  כבר תקופת דור. ולפי הכתוב בפרקי אבות (פרק חמישי) ״בן ארבעים — לבינה,
 על כן, כאשר המדינה הגיעה לגיל הבינה, מן הראוי להעריך את הישגיה ובעיותיה,

 לרבות שיטתה המשפטית המהווה מרכיב חיוני בכל חברה ומדינה.
 יתירה מזו: אין זה סיכום של ארבעים שנה רגילות, אלא ארבעים השנים הראשונות;

 דהיינו: תקופה של התהוות ויצירה!
/ n־Privy Cuncil שבלונדון,  ומאז שנת 1948 — לא עוד כפיפות ל״מועצת המלך,
, ולפקודות שהוטלו על היישוב על־ידי שלטון זר, אלא מערכת  ולא ל״דבר המלך,

 שיפוטית עצמאית וחקיקה פרלמנטרית של מדינה ריבונית.
Law^ כן חלה תמורה יסודית בחינוך המשפטי. במקום הלימודים המקצועיים 
 Classes שבירושלים ובבית־הםפר הגבוה למשפט ולכלכלה בתל־אביב, הפכו לימודי

 המשפט בארץ לדיסציפלינה אקדמית, של הוראה ומחקר, בשלוש אוניברסיטאות ואנו
 קרובים, ככל הנראה, להקמת פקולטה נוספת למשפטים באוניברסיטה רביעית. כך
 נתעשרנו בספרות משפטית בשפה העברית — ספרי־יםוד, מונוגרפיות וכתבי־עת, אשר

 תרמו את חלקם להתפתחות המשפט הישראלי.

 אולם כל אלה הם רק הכלים, המסגרות, והשאלה היא מהו התוכן שיצקנו אל תוך
 הכלים האלה? מה יש בתוך הקנקנים? מה טיבה של השיטה המשפטית?

 מקצת מן התשובות על השאלות הללו, בחלק גדול מענפי המשפט השונים, ננסה
 להציג בכנס זה.

, האנגלי להיות בסיס  בין השאר נשמע באילו תחומים עוד ממשיך ״המשפט המקובל,
 לדין הישראלי ובאילו נושאים הושפענו משיטות־משפט אחרות? ומתי חידשנו על־ידי
 יצירת הסדרים ישראליים מקוריים, כמו למשל, בדיני־העונשין ובדיני־הראיות? כן
 נשמע מהי זיקתנו אל המשפט העברי, במיוחד מאז קבלת חוק יסודות המשפט,

 תש״ם-1980 ?
 בדיני־המשפחה, למשל, נשמע על ההתמודדות שבין הדין הדתי ובין החוק הכללי,
 החילוני; במשפט הפרטי — על פעילותו הרבה של המחוקק לקראת קודיפיקציה;
 ובמשפט הציבורי — על תרומתו המיוחדת של בית־המשפט העליון לקידום שלטון
 החוק. נכיר מקרוב השפעות כלכליות על המשפט, במיוחד בדיני־החברות ובדיני־
 המסים. והשפעות סוציולוגיות על התפתחות דיני־העבודה. ובמישור החיצוני, הבין־
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 מדינתי, נלמד על מעמדו של המשפט הבינלאומי בתוך המשפט הישראלי. מדי פעם
 נתוודע לנושאים הטעונים שיקולים חברתיים, המחייבים הכרעה או איזון בין אינטרסים
 שונים, כגון בין זכויות הפרט מול טובת הכלל. אנו מצפים אפוא להערכה ביקורתית של
 ההתפתחויות הבולטות במשפט הישראלי בארבעים השנה, יחד עם מחשבות על הדין

 הרצוי.

 לפני שאסיים, אני מבקש להודות לכל המשתתפים הפעילים בכנס ולכל מי שסייע
 בארגונו.

, היא: התבוננות פנימית . אחת ההגדרות של המושג ״בינה, ,  פתחתי בשנת ה״בינה,
 מעמיקה, חדירה לעומקו של דבר. תשרה אפוא על הכנס ״רוח חכמה ובינה, רוח עצה

 וגבורה״! (ישעיה יא, ב).
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 דברים מאת פרופ׳ מנחם אלון, המשנה לנשיא בית״ המשפט העליון

 בבוא מערכת־המשפט במדינת ישראל לערוך חשבוךנפש ובדק־בית במלאות ארבעים
 שנות ריבונות עברית, היא יכולה להצביע על הישגים גדולים ומרשימים שכל מערכת
 משפטית אחרת, ואף המעולות והמפותחות שבהן, היתה מתכבדת ומתגאה בהם. בכך
 המערכת המשפטית עומדת בשורה אחת עם הישגיה המפוארים של המדינה בת
 הארבעים בתחום היצירה והבנייה, הביטחון וההתיישבות, הלשון והמדע. ודיה סקירה
 מרפרפת של היכין והבועז של המערכת המשפטית — הלוא המה החקיקה והפסיקה.
 בעשור הראשון של העצמאות העברית התרכז המחוקק, בעיקר, בתיקון החוק הקיים —
 ירושת המנדט הבריטי והקיסרות העותימנית — ובהתאמתו ובהשלמתו לתנאיה של
 מדינת ישראל. כבר בעשור ראשון זה החל משרד־־המשפטים בתכנון מקיף של חקיקה
 ישראלית מקורית, שבאה לידי ביטוי בהצעות חוק שהובאו לעיון הציבור, כגון הצעות
 חוק הראיות, חוק היחיד והמשפחה, וחוק הירושה. החל מתחילת שנות השישים החלה
 התקופה החקיקתית השנייה, אשר עיקרה קודיפיקציה ישראלית מקורית של החוק
 האזרחי — דיני חיובים, קניין וחלק מדיני־המשפחה — בצורה של מגילות־מגילות,
 חוקים־חוקים, המקיפים כמעט את כל התחומים של החוק האזרחי במשמעותו הרחבה
 של מושג זה, וכן. חקיקה מרובה בתחום המשפט הקונסטיטוציוני. תקופה זו הגיעה
 לשיאה עם חקיקת חוק יסודות המשפט, ולאחריו מתחילה תקופת החקיקה השלישית,
 המשלימה והולכת את החסר בתחום המשפט האזרחי וממשיכה לחוקק לא מעט בתחום

 המשפט הפלילי והמסחרי.

 במקביל, בעת ועונה אחת, התפתחה מערכת שיפוטית על כל דרגותיה. בארבעים
 שנות עשייה שיפוטית באה לעולמנו יצירה רבת־היקף, מעמיקה ומעשירה, של פרשנות
 החוק ויישומו. בית־המשפט העליון פעל לא רק כפרשן החוק, אלא לעתים קרובות —
 מחוסר חקיקה קיימת — בתפקיד המכונה חקיקה שיפוטית, בראש־ובראשונה בתחום
 המשפט המנהלי, כקובע נורמות וערכי־יםוד שלאורם ועל־פיהם הרשות המבצעת

 פועלת, ולאחרונה הטביע חגותמו לא מעט גם על הליכי הרשות המחוקקת.
 בכל אלה אנו רשאים — ובדין ובצדק — להתברך ולהתפאר. הושקע בכך עיון שיכלי
 מעמיק ויגיעה פיזית מרובה של משפחת המשפטנים, על כל ענפיה — כשופטים.

 כאקדמאים וכפרקליטים, כאנשי־מעשה וכמעייני הלכה.
 אכן, כבשטחים רבים אחרים יצירי שנות ארבעים אלה, כך גם במערכת המשפטית
 מצויים בה פגמים לא מעטים, ומקום יש לתיקונים. לא כל דבר חקיקה משתבח בטיבו
 המעולה, ולא כל עשייה שיפוטית אכן יש בה תיקון העוול ועשיית דין־אמת שהוא גם
 משפט־צדק. ועל כולנה — מכת עינוי הדין — הנמשכת שנים על־גבי שנים —

 מכרסמת בנו ומכה על קודקודנו.
 אחת הבעיות הקשות של מערכת משפטנו — כך נראה לי — היא מיעוט השורשים,
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 מחד גיסא, וריבוי הענפים, מאידך גיסא. מרובת ענפים היא מערכת המשפט הישראלי.
 שכן הן המחוקק והן בית־המשפט העליון שולחים ענפיהם לכל עבר, למערכות
 משפטיות שונות, שמהן המחוקק מלקט את החומרים למלאכתו, ומהם שואב השופט
 את הלבנים לבניינו. ריבוי זה ברכה יש בו, כל עוד נעשה הוא במידה ראויה ובאיזון
 שקול. מאידך גיסא, ואם תרצו, על־אף זאת — מעוטת־שורשים היא מערכת־משפטנו.
 עולת־ימים, בת ארבעים בסך־הכול, אשר לא אימצה לה אם שממנה היא יונקת, ולא אב
 שלעזרתו היא נושאת את עיניה. בנוהג שבעולם המשפטי, שכל מערכת משפטית יש לה
 תורת־משפט משלה, שעיקר ביטויה הוא בספרות משפטית ענפה ובפסיקה קודמת
 שאליהם היא פונה, אם בשעת הצורך ואם בשעת רצון: בשעת הצורך — לשם ביאור
 מושגי־יםוד משפטיים וליישוב סתירות ותמיהות פנימיות וכיוצא באלה; ובשעת רצון
 — כדי לשאוב השראה לערכי־־יםוד ולרעיונות בסיסיים שהמה הנשמה היתירה של כל
 מערכת משפטית הראויה לשמה. אנו — בכורח הזמן והנסיבות — התחלנו ביצירת
 הספרות המשפטית הישראלית, רובה ככולה, בעת ובעונה אחת עם הקמת המערכת
 המשפטית העצמאית, ומקובלנו שאי־אפשר לו לבור להתמלא מחולייתו. כתוצאה מכך,
 אין ההרמוניה שרויה בין נדבכיה השונים של המערכת המשפטית, ואף יש
 שדיסהרמוניה מצויה בה. היו שקיוו שחוק יסודות המשפט משנת תש״ם, ועקרונות
 החירות, היושר, הצדק והשלום של מורשה ישראל ימלאו חסרון זה ויספקו את התשתית
 הראויה והדרושה, אך לעת־עתה הדבר אינו ניכר ביותר בשטח. לתופעה זו גורמים רבים,
 ויש גורסים שרובם לאו דווקא משפטיים. זאת נא נזכור: ריבוי ענפים אינו תחליף לעיבוי

 שורשים. על־אף שאלו ואלו מפארין.

 בעיות בצדם של פתרונות, דברי הלל ותשבחות ליד דברי ביקורת והשגות, יעמדו
 לדיון ולדין במושבים של הכנס הנפתח עתה ובהרצאות המגוונות שיינתנו בו. אפריון
 נמטיה לבעל־האכםניה, הוא המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע״ש הרי סאקר
 שבפקולטה למשפטים שבאוניברסיטה העברית, ויישר כוחו של פרופ׳ אליהו המון
 העומד בראשו, על שיזמו את הכנס, ארגנוהו והפעילוהו. ומשבאתי לדבר בשבחה של
 אכסניה, אוסיף ואומר, כי מכון זה חלק נכבד לו ביצירת תורת־המשפט שעליה דיברנו
 לעיל, על־ידי חיבור ופרסום ספרי פרשנות לרבים מהחוקים המהווים את הקודיפיקציה
 האזרחית הישראלית, בעריכתו של פרופ׳ טדסקי, המורה הגדול ומגדולי המשפטנים

 במדינתנו.
 ברכת שופטי ישראל, וברכתי, שלוחות לבאי הכנס ומארגניו: דרשו היטב ועשו

 משפט.
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 דברים מאת פרופ׳ סטיבן גולדשטיין, דיקן הפקולטה למשפטים

 בשם הפקולטה למשפטים מתכבד אני לקדם בברכה את באי כנס זה.
 א. תודה לעזבונו של דייר ג׳ורג׳ ובר (George Webber) ז״ל, על תרומתו לקיום

 הכנס.
 1 . גיורג, ובר ז״ל היה משפטן אנגלי דגול, יהודי גא וחבר נאמן למדינת ישראל,
 בכלל, ולאוניברסיטה העברית ולפקולטה למשפטים שלה בפרט. הוא שימש
 מורה אצלנו וכולם זוכרים אותו כמשפטן מעולה וכידיד טוב. כאיש המשפט
 האנגלי הוא התעניין גם במשפט הישראלי וכן בקשר שבין שתי שיטות־
 המשפט. הוא העריך מאוד את הישגי המשפט הישראלי ושאף להביאם
 לידיעת משפטנים בחוץ־לארץ. לא מקרה הוא שכבר ב־1970 ייסדו חבריו
 באנגליה קרן מלגות לכבודו בפקולטה — קרן המעניקה בכל שנה פרם
 לתלמיד המפרסם את המאמר הטוב ביותר באחד משני כתבי־העת של

I s r a e l L a w Review^ הפקולטה: משפטים 
 2. כבוד רב הוא לנו, ששמו של דייר גיורג׳ ובר ז״ל קשור גם לכנס זה, וכן

 שאלמנתו, הגב׳ כרמל ובר היקרה, נמצאת עמנו היום.
 ב. מתאים ביותר הוא, שהפקולטה למשפטים בירושלים מקיימת כנם זה על המשפט
 הישראלי מאז קום המדינה, וזאת כיוון שיש קשר הדוק בין המשפט הישראלי
 העצמאי ובין הפקולטה למשפטים שלנו. עד קום המדינה לא היתה בארץ פקולטה
 למשפטים שהעניקה השכלה משפטית אוניברסיטאית ועסקה במחקר משפטי
 ברמה אוניברסיטאית. כאשר קמה המדינה, היה ברור לכולם שכדי לקדם את
 המשפט במדינה החדשה יש צורך דחוף להקים פקולטה כזאת, וכך עשו. היום
 אנחנו חוגגים ארבעים שנה למשפט הישראלי, ובעוד שנה נחגוג ארבעים שנה

 ליסוד הפקולטה למשפטים.
 קשר זה מעיד היטב על אחת המשימות העיקריות שהטילה על עצמה הפקולטה
 למשפטים מאז יסודה — קידום המשפט הישראלי. עצם קיום הכנס הזה נועד
 להשיג מטרה זאת, כיוון שכוונתנו בעריכת הכנס איננה מצומצמת לסקירת העבר
 לשמה אלא למען קידום משפטנו בעתיד. כמו־כן סקירת ארבעים שנה למשפט
 הישראלי מעידה בבירור על תרומתה של הפקולטה שלנו לקידום משפטנו הן על־
 ידי החינוך המשפטי שהענקנו לבוגרינו אשר תרמו לעיצוב המשפט הישראלי בתור
 עורכי דין, שופטים, מחוקקים, חוקרים וכיו״ב; הן על-ידי תרומתם של חברי הסגל

 של הפקולטה במחקרם.
 אולם יש לציין שבפני הפקולטה ניצבת עוד משימה: להיות חברה מלאה
 בקהילה הבינלאומית של חוקרי משפט הטובים ביותר, וכך עושים על־ידי עריכת
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 מחקר שמשמעותו וחשיבותו חורגים מגבולות מדינתנו, ובטוחני שגם משימה זאת
 תתגשם בכנס זה.

 ג. לבסוף עונג רב לי להודות, גם בשמי וגם בשם כל חברי הפקולטה, לאלה שטרחו
 לארגן כנס זה, וכוונתי ראשית־כול לפרופ׳ אליהו המון, ראש המכון למחקרי
 חקיקה ולמשפט השוואתי ע״ש הרי סאקר; לוועד־המנהל של המכון ולצוות
 עובדיו שעזרו לו במשימה זאת; וכן לד״ר ישראל גלעד שתרם תרומה מיוחדת

 בארגון הכנס, לכולכם, יישר כוחכם.
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ר, שר המשפטים י  דברים מאת אברהם שי

 ברכתי, ברכת ממשלת ישראל ומשרד־המשפטים לפרופ׳ אליהו הרנון, ראש המכון
 למחקרי חקיקה ומשפט השוואתי ע״ש הארי סאקר, ולחבריו בפקולטה למשפטים, אשר
 יזמו את הכנס החשוב והנכבד הזה. ברכותי לאכסניה, למרצים ולמשתתפים הנועדים
 יחד ״לפקור ולהעריך את ההתפתחויות העיקריות, שחלו בתחומי המשפט השונים, מאז

 קום המדינה, ולהצביע על הכיוונים הרצויים בעתיד״.
 דיוני הכנס המתקיימים בפרום העשור החמישי למערכת־המשפט שלנו, יסייעו

 למשרד־המשפטים בכל תחומי פעולתו הענפה.
 על כל זאת נתונה תודתנו מראש, ועל זאת הברכה.

 אני מבקש לנצל פורום נכבד זה ולהביא בפניכם שני נושאים שאני מעמידם בראש
 מערכת הפעילויות הנוכחיות של משרד־המשפטים. שני נושאים המוכיחים, כי אין אנו
 נחים על זרי־הדפנה שזכתה להם מערכת־המשפט המפוארת של מדינת ישראל, פרי
 העבודה המצוינת של משפטני המשרד המעולים, בשיתוף עם המשפטנים המומחים
 הרבים מן האקדמיה הישראלית! שכן אם פנינו לעתיד, לא נוכל להתעלם מן הצללים:
 מעינוי הדין החותר תחת אושיות שלטון החוק וממבוכי החקיקה המרבים התדיינות
 וצריכים פרשנות משפטית, המאיצה את הנטייה הקיימת, לצערנו, בישראל להיזקק יותר

 ויותר לבתי־המשפט.
 התחום האחד הוא השינוי הנדרש במבנה בתי־המשפט — הריפורמה.

 ב־4 ביולי 1988 הבאתי בפני הכנסת לקריאה ראשונה את חוק יסוד: השפיטה(תיקון)
 וחוק השפיטה (הוראת מעבר). חוקים אלה נועדו לממש את הצעתי לשינויים במבנה
 בתי־המשפט, אשר אושרה בממשלה, לאחר שפרטיה סוכמו ביני לבין נשיא בית־

 המשפט העליון.
 אני נחוש בדעתי להוציא את תוכנית השינויים אל הפועל, כיוון שאני משוכנע שהיא
 חיונית לעצם קיומו של שלטון החוק במדינה וכי בלעדיה עלולה, חלילה, מערכת־
 המשפט המצטיינת שלנו לקרוס ולסכן את שלטון החוק ואת אופיה הדימוקרטי של

 המדינה.
 התחום השני הוא הקודיפיקציה של דיני־הממונות. מטרתה של הקודיפיקציה היא
 לתת למדינה חקיקה מקיפה, שיטתית וממצה בעלת רציפות פנימית בשטח המשפטי —
 כך הגדיר פרופ׳ ידין המנוח את מטרתה — שלא כחקיקה שוטפת הנועדת להסדיר נושא

 משפטי מוגבל.
 הטיוטה לקודיפיקציה של 19 חוקים במשפט האזרחי — חוזים, משכון, ערבות,
 מקרקעין, נאמנות ועוד — שהוכנה על־ידי פרופ׳ ידין ז״ל, נדונה בוועדה, בראשות
 שופט בית־המשפט העליון, פרופ׳ אהרן ברק, העתיד להרצות עליה בכנס ומשתתפים
 בה מרצים במשפט אזרחי באוניברסיטאות השונות, עובדי משרד־המשפטים וצוות־
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 מחקר. בפגישה שערכנו עם מרצים בפקולטה למשפטים הצענו לשתף פעולה בין
 המשרד לבין מרצים העורכים סמינריונים. הנני מברך על הניסיון הראשון הנערך כאן
 בפקולטה, בסמינריון לנושא הקודיפיקציה. נושאי הסמינריון הוצעו על־־ידי המשרד
 והננו משוכנעים כי העבודות הסמינריוניות והדיונים בסמינר יסייעו בפתרון בעיות

 שהתעוררו אגב עבודת הקודיפיקציה.
 התרומה החשובה של עבודת הקודיפיקציה היא במתן העצמאות לחוק בנושא
 הפרשנות. החוק בתחום זה יעמוד ברשות עצמו ולא ייזקק לצורך פרשנות, למשפט הזר,
 ויפחת הצורך בפרשנות משפטית על־ידי פסיקה של בית־משפט; שכן יהיה ניתן לפרש

 את החוק מתוכנו.
 תוך כדי עבודת הקודיפיקציה נעשית עבודת התאמה בין החוקים השונים שנחקקו
 בתקופות שונות ועל־ידי מחוקקים שוגים. יאוחד המינוח, ייושבו אי־התאמות בין

 הוראות שונות באותו עניין או בעניינים דומים בחוקים הנכללים בקודיפיקציה.
 שלוש ועדות פועלות במקביל עם ועדתו של פרופ׳ ברק. הן בודקות את התיקונים
 הנדרשים בחוקים עובר להכללתם בקודיפיקציה. אחת בודקת את פקודת הנזיקין, שנייה
 — את יישום חוק המשכון, ושלישית — את איחוד התרופות בחוזים ובנזיקין, לפי
 טיוטה שהכין שופט בית־המשפט המחוזי, דוד קציר. אין בכוונת המשרד לכלול בקובץ
 חקיקה מתחום המעמד האישי. ברם, יהא צורך לשקול אם לכלול בחוק גם את חוק
 הירושה ואת דיני־האפוטרופסות, כשם שהיא צורך לשקול את הכללתם של דיני־הנזיקין

 בקובץ דיני־הממונות.
 הכנתו של קובץ החוקים בתחום דיני״הממונות סוגרת מעגל שהוחל בו לפני מחצית־
 יובל. לפי מיומנותם, חריצותם וכשרונם של השותפים למלאכה, במנהיגותו ובהדרכתו
 של פרופ׳ ברק, אין כל ספק בלבי כי הקובץ יושלם בקרוב וימלא את הציפיות הנתלות

 בו.

 הנני מאחל לכולנו כנם מאלף, פורח ומפרה.
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 דברים מאת עו״ד יעקב רובין, ראש לשכת עורכי הדין

 נתאספנו כולנו לחוג ארבעים שנה למדינת ישראל ולמשפטה, ואכן זכינו להקים יש
 מאין, ואנו יכולים להשתבח במערכות־חוקים ובמעשי קודיפיקציה המעמידים את

 מדינת ישראל בין המתקדמות שבאומות העולם.

 החבל אשר קשר אותנו בטבורנו למשפט האנגלי נותק, וחוק יסודות המשפט, אף כי
 רבו פירושיו, אמור לפתוח פתח, ולו צר, להיזקקות למסורת ישראל כפי שנתגבשה

 במשך הדורות הרבים.
 נתברכנו בפקולטאות למשפטים בשלוש אוניברסיטאות המצטיינות ברמתן הגבוהה.
 דא עקא, שמספר הלומדים בהן מוגבל ויש לעשות הכול למען אפשר לתאבי הדעת

 לחבוש את ספםל־הלימודים שבהן.
 שופטי ישראל הם לנו לגאון ולתפארת באומץ־לבם ובתכונתם, בשיקול־דעתם ובאי־
 התלות המאפיינת אותם. כל זאת לא בא להפחית במאומה מן החרדה מפני איטיותם של
 גלגלי־הצדק, כאשר עלינו לדרוש ולחקור מהו השמן שעלינו ליצוק עליהם כדי שאלו

 יתנו למתדיין את יומו בבית־המשפט כאשר ״היום״ קרוב ולא רחוק.
 הרשו נא לי בסיום דברי לומר מלה של ביקורת בנימה אישית לחלוטין, משום שאיני
 נחשד כנמנה עם מפלגה כלשהי. אני מרהיב עוז בנפשי גם להטיף מוסר זה. חקיקת חוק
 ״מיהו יהודי״ אינה מקובלת עלי, וזאת הגם שאני גורס כי גיור חייב להיות כהלכה. אין
 נראה לי כי בענייני אמונות ודעות יש להזעיק את המחוקק שדרכו צריכה להיות כשל זה
 שאינו גוזר גזירות שרוב הציבור אינו יכול לעמוד בהן. בעניינים כגון דא יש מקום
 לקורטוב של שכנוע של שיח־ושיג, ולא של ״כופין אותו עד שיאמר רוצה אני״. אני
 מקווה, כי המחוקק יתן את דעתו להמיות־לבם של רבים אשר מטעמים שונים לחלוטין

 גורסים שאין מקום לדבר־חקיקה זה.
 אני מבקש להודות למכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע״ש הרי סאקר ולעומד
 בראשו, פרופ, אליהו הרנון, לכל אלו שעשו במלאכת הכנס, למרצים ולשומעים — כנם

 מוצלח ודיונים פוריים.
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