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 17« הפרקליט בשירות המדינה

 מרים נאור

 425 ביקורת שיפוטית על חקיקת־משנה והמקרה

 הפרטי המיוחד

 יואב דותן

 463 הפועל לשמירת עניין הזולת

 חנוך דגן

 519 בטלות יחסית ושיקול דעת שיפוטי

 דפנח ברק־ארז

 545 על האחידות בענישה

 אברחם טננבוים

 565 הפטור מבקרת חוק החוזים האחידימ בשל תנאי

 התואם חיקוק

 משח בר ניב (בורנובסקי)

 593 קביעת ניכוי המס בחישוב הפסד ההשתכרות של

 נפגעי תאונות־דרכים

 ישראל גלעד

 605 תביעה לסעד הצהרתי — האומנם ״הלין סרקי׳ ו

 ברק מדינה

 623 פרופ׳ נחום רקובר: איכות הסביבה! היבטים רעיוניים

 ומשפטיים במקורות היהודיים

 משח חירש



 משפטים

 מוצא על״ידי תלמידי הפקולטה למשפטים
 האוניברסיטה העברית בירושלים

 העורכים

 חני אופק, בועז שנור

 חברי המערכת

 אסף אילון, אסנת אלירם, אביה אלך, איל גבאי, יוטי ובמן, דורון זילברשטיין,

 איל זנדברג, אסף חמדני, אלון טבק, טל יחזקאלי, נעמי כץ, אבי ליכט, גלעד סוקולוב,

 גיא פסח, מיכל צור, ניצן שמואלי, אורן שנקר, טל תירוש

 מורח מייעץ

 ד״ר שירלי רנר

 מזכירות המערכת

 אתי אדריאן

 עורך הלשון

 אברהם שלוין

 מגיח

 רם וינוגרד
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 חוברת זו יוצאת לאור בתמיכת:

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

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

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

 ממוריה המחוננים של הפקולטה

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

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

 כתב־יד יש להגיש בחמישה עותקים בצירוף תקליטון. תרגוס שס המחבר

 וכותרת המאמר לאנגלית

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

 הר הצופים, ת״ד 24100, ירושלים, טלפון ד88255־02

 המערכת פתוחה לקהל:

 בימים א׳-ה/ בין השעות 08:00-13:00

 אץ המערכת מחזירה כתבי־יד שלא נתקבלו לדפוס

 את כונב-העונ ניתן לרכוש במשרדי המערכת וכמקומות הבאים:
 לודוויג מאיר, שלומציון הםלכה •4, ירושלים; בורסי, אחד חעם 20, תל־אביב;
 ש׳ פרלשטיין — מ׳ גינוסו, ספרי חוק ומשפט, רחוב אלנבי 119, תל-אביב;

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

 סדר דעימוד: לשון לימודים בע״מ, ירושלים




