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 חוברת זו יוצאת לאור בתמיכת:

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

ר דוד אמיד ז״ל ובניו יבל׳יא  הקרן שהוקמה על־לדי מ

ם רוזנטל ז״ל, ה ר ב ל ד״ר א  הקרן להנצחת שמו ש

ל הפקולטה  ממוריה המחוננים ש

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

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

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

 וכותרת המאמר לאנגלית

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

 הר הצופים, ת״ד 24100, ירושלים, טלפון 02-5882557

 המערכת פתוחה לקהל:

 בימים א׳-ה׳, בין השעות 12:00-08:00

יד שלא נתקבלו לדפוס  אין המערכת מחזירה כתבי־

 את כתב־העת ניתן לרכוש במשרדי המערכת ובמקומות הבאים

 לודוויג מאיר, שלומציון המלכה 4, ירושלים! גודסי, אחד העם 20, תל־אביב

 ש׳ פרלשטיין — מ׳ גמוסר, ספרי חוק ומשפט, רחוב אבו־גבירול 89, תל־אביב

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

 הפקה: נבו הוצאה לאור בע״מ, ירושלים

 סדר: רונית גולדברג
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