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 משפטים
 מוצא על־ידי

 יי \ ידריאלה

 ץ 565 דבר העורבים

 מאמרים 567 לשאלת דרבי השיבוץ של מותגי בית־המשפט העליון -
 ניתוחים כמותיים

 מירוו גרוס ויורם שוזר

 587 ״הנדסת״ הקודיפיקציה של המשפט האזרחי — הצעת מבנה
 מיגל דויטש

 623 ״מעשי טלאים״ בדיני החירום
 מרגית כהן

 689 בין ״מנדט״ ל״מדינה״: על חלוקת ההיסטוריה
 של המשפט הישראלי לתקופות

 אסף לחובסקי

 723 להטוטנות פרשנית בפלילים ו ומיתת נשיקה לכלל הפרשנות
 המצמצמת' (עוד על ״בכוונה לפגוע״ בעבירת לשון הרע)

 בועז סנג׳רו

 737 *ל דרישת ההסכמה המודעת בהפסקות הריון
 אליאב שוחטמן

 אגב פסיקה 783 רומן חיפשי, יעילות כלכלית ושקילות התמורות
 (בשולי ע״א 5493/95 דיור לעולה(ע.א.ק) נ׳ קרן, פ״ד נ(4) 509).

 איל זמיר



 משפטים
 מוצא על״ידי תלמידי הפקולטה למשפטים

 האוניברסיטה העגרית !ירושלים

 העורכים
 אהוד גוטל,גיא הלפטק

 חברי המערכת
 תמר בורנשטיין, שרון בן־ חיים, ג׳ייד ביון, אורנה ברסקי

 איל גור, אבי וסטדמן, אסף חמדני, עמיחי כהה יגאל מרזל, יואל נאמן, רביב סובל
 אריאל צימרמן, נתנאלה(תני) ראט, דורית רובינשטיין, גיא שגיא

 דוד שינוק, מנחם(מני) שלום, אבישלום תור

 מורה מייעצת
 ד״ד שירלי רנד

 מזכירת המערכת
 אתי דהן

 מנהל הפקה
 פול לנדס

 עורכת הלשון
 מיכאלח קלי
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 חוברת זו יוצאת לאור בתמיכת:
׳ הנס קלז! ז״ל  הקרן להנצחת זכרו של המשפטן הדגול פתפ

 הקרן שהוקמה על־ידי מר דוד אמיד ז״ל ובגיד יבל״א
 הקרן להנצחת שמו של דייר אגרתם רוזנטל ז״ל,

 ממוריה המחוננים של הפקולטה

 תודתנו נתונה לפקולטה למשפטים, למשרד המשפטים, ללשכת עורכי הדיו,
״ ם י ט פ ש מ ״  ולכל שאר האנשים והגופים התומכים ב

 כתבי־יד יש להגיש בששה עותקים
 בצירוף תרגום שם המחבר וכותרת המאמר לאנגלית

 למערכת ״משפטים״, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית
 הר הצופים, ירושלים, 91905

 טלפון 02-5882557

 אין המערכת מחזירה כתבי־יד שלא נתקבלו לדפוס

 המערכת פתוחה לקהל:
 בימים א׳-ה׳, בץ השעות 14:00-10:00

 כתובתנו באינטתט:

http://www.ms.huji.ac.il/~review 

 את כתכ־העת ניתו לרכוש במשרדי המערכת וכמקומות חבאיכו
 לודוויג מאיר, שלומציוו המלכה 4, ירושלים; בודטי, אחד העם 20, תל־אביב
 ש׳ פרלשטיין — מ׳ גינוסר, ספרי חוק ומשפט, רחוב אבךגבירול 89, תל־אביב

 סידי, שמריהו לוץ, חיפה! הכל לפרקליט, ביאליק 6, חיפה.

 הפקה: נב1 הוצאה לאור
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