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 מוצא על״ידי

 תלמידי הפקולטה למשפטים
 האוניברסיטה העברית בירושלים

 כרך כ״ד, חוברת 2

 241 על השוויץ
 פרנסס רדאי

 283 מיסוי ״מוסדות ציבור״: הדין הנוהג והדין הראוי
 ישי בר

 317 קליטת המשפט הבינלאומי למשפט הישראלי — הדין
 המצוי, רצוי

 יפה זילברשץ

 351 בטוחה לטובת מממן
 איל גבאי

 385 זכאותו של עובד לתשלומי ״ביטוח מנהלים״ מכוח חוזה
 אישי וזכאות! להצטרף לקופות הפנסיה מכוח הסבם

 קיבוצי - ביחד או לחוד!
 גלעד אמוזג

 ד״ר איל זמיר וד׳׳ד איל בנבנשתי: ׳אדמות־היהודים׳
 ביהודה, שומרון, חבל עזה ומזרח ירושלים

 פליאח אלבק

393 



 משפטים
 מוצא על״ידי תלמידי הפקולטה למשפטים

 האוניברסיטה העברית בירושלים

 העורכים
 חנ> אופק, בועז שמד

 חברי המערכת
 אסף אילץ, אסנת אלירם, אביה אלף, איל גבאי, יוסי ובמן, דורון זילברשטיין,

 איל זנדברג, אסף חמדני, אלון טבק, טל יחזקאלי, נעמי כץ, אבי ליכט, מיכל צור,
 ניצן שמואלי, אורן שנקר, גלעד סוקולוב, גיא פסח, טל תירוש

 מורח מייעץ
 דייר שירלי רנד

 מזכירות המערכת
 אתי אדריאן

 עורכת חלשון
 רותי לנדאו

 מגיח
 רם וינוגרד
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 חוברת זו יוצאת לאור בתמיכת:

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

 הקרן שהוקמה על־ידי מר דוד אמיד ז״ל ובניו יבל״א

 הקרן להנצחת שמו של ד״ר אברהם רוזנטל ז״ל,

 ממוריה המחוננים של הפקולטה

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

״ ם י ט פ ש  ולכל שאר האנשים והגופים התומכים בי׳ מ

 כתבי־יד יש להגיש בחמישה עותקים בצירוף תקליטון, תרגום שם המחבר

 וכותרת המאמר לאנגלית

, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית ״ ם י ט פ ש מ  למערכת ״

 הר הצופים, ת״ד 24100, ירושלים, טלפון 02-882557

 המערכת פתוחה לקהל:

 בימים א׳־ה׳, בץ השעות 13:00-08:00

 אין המערכת מחזירה כתבי־יד שלא נתקבלו לדפוס

 את כתב־העת ניתן• לרכוש במשרדי המערכת ובמקומות הבאים:

 לודוויג מאיר, שלומציון המלכה 4, ירושלים; בורסי, אחד העם 20, תל־אכיכ:

 ש׳ 3רלשטי«ן — מ׳ גמוסי, ספרי חוק ומשפט, רחוב אלנבי 119, תל־אביב;

 סידי, שמריהו לוין, חיפה; הבל לפרקליט, ביאליק 6, חיפה.

 סדר ועימוד: לשון למודים בעימ, ירושלים



 דבר העורכים

 אנו מתכבדים להביא בפניכם חוברת זו של משפטים, היוצאת עם סיומה של שבת

 המשפט וכוללת מאמרים במגוון נושאים.

 הננו תקווה כי תפיקו מחוברת זו עניץ, תועלת והנאה.

 חני אופק בועז שנור

 עורכים




