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 מוצא על־ידי
 תלמידי הפקולטה למשפטים

 האוניברסיטה העברית בירושליט

 כרך כ״ה, חוברות 3-1

 גיד מיוחד לכבודו של השופט פרופ׳ מנחם אלון
 לדגל פרישתו מכס המשפט

 3 דבר העורכים
 7 דברים לרגל פרישתו של כבי המשנח לנשיא

 השופט מנחם אלון — מאיר שמגר
 13 תרומתו של מנחם אלץ לחקר המשפט העברי

 שמואל שילח
 19 מחלת האיידס כעילה לגירושין — אליאב שוחטמן

 45 חסיון בנק־לקוח בדיני הראיות — אלכס שטיין י
 87 טענת אי־ידיעת הדין במשפט הפלילי העברי

 אהרן אנקר
 129 מקצת שאלות על כבוד האדם לפי חוק־יסוד:

 כבוד האדם וחירותו — יהודית קרפ
 161 מדוע אין המשפט העברי אוכף קיומה של הבטחה!

 ברכיהו ליפשיץ
 181 גישה חדשה לניכוי הפחת — דוד גליקסברג

 215 תחום תחולת המשפט, שטח המדינה ומה שביניהם
 בנימין רובין

 241 תביעות האיש בשל ליקויי פריון בפסיקת
 בתי־הדין הרבניים — אלימלך וסטרייך

 291 שיעבוד נכסים — מה בין נכסי הלקוח לנכסי היורש
 אריה אדרעי

 333 אתיקה של ניהול התדיינות במשפט העברי — יעקב חבה
 377 אי־כפיפותו של הציבור למגבלות המשפט הפרטי

 במשפט העברי — יחיאל קפלן
 435 על מעמדו של שירות המבחן בהליד הפלילי

 חיח כגן-זנדברג
 459 עו״ד יישמעז - על פרקליטים ועורכי־דין

 אביעד הכהן
 481 הביקורת השיפוטית על פי השופט מנחם אלון

 אריאל בנמר ושולמית אלמוג

 דברי ברכה

 מאמרים





 משפטים

 מוצא על־ידי תלמידי הפקולטה למשפטים
 האוניברטיטה העברית בירושלים

 העורכים
 חני אופק, בועז שנור

 חברי המערכת
 אסף אילון, אסנת אלירם, אביה אלף, 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

 מורה מייעצת
 ד״ר שירלי רנר

 מזכירת המערכת
 אתי אדריאן

 מנהל הפקה
 עמיהוד שרגאי

 עורכת הלשון
 רות לנדאו

 מגיהים
 רם וינוגרד
 יעקב חסון
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 חוברת זו יוצאת לאור בתמיכת:

 הקרן להנצחת זכרו של המשפטן הדגול פרופ׳ הגס 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,

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

 כתב־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 882557־02

 המערכת פתוחה לקהל:

 בימים א׳-ה/ בין השעות 13:00-08:00

 אין המערכת מחזירה כתבי־יד שלא נתקבלו לדפוס

 את כתב-חעת ניתן לרכוש במשרדי המערכת ובמקומות הבאים:

 לודוויג מאיר, שלומציון המלכה 4, ירושלים; בווסי, אחד העם 20, תל-אביב;

 ש׳ פרלששיין — מ׳ גמוסד, ספרי חוק ומשפט, רחוב אבן-גביתל 89, תל־אביב;

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

 סדר ועימוד: לשון לימודים בע״מ, ירושלים




