
 דברים לזכרו

 הזעזוע והצער העמוק למשמע הידיעה על מותו של פרופ׳ יורן לא רק שלא קהו, אלא

 העמיקו. קשה לעכל את הדבר. ברמה האישית אומר, כי כל מה שקשור לעבודתי

 האקדמית קשור עם פרופ׳ יורן. בדברי הבאים אנסה לעמוד על חלק זעיר מעבודותיו

 ומתרומותיו לפעילות האקדמית בארץ. רבים וטובים ממני ודאי יוכלו לפרט על הישגיו

 בשדות שאינם מוכרים לי: בתחום דיני החברות, בתחום הפעילות המקצועית כמשפטן,

 כעורך־דין וכאיש־עסקים פורה ומצליח בצורה יוצאת־מךהכלל.

 בשנת 1972, כשהייתי תלמידו, הציע לי פרופ׳ יורן לשמש עוזר־הוראה שלו בתחום

 הקשה, המסקרן והמעניין המכונה ״דיני מסים״. מאז הוא ליווני בכל שלב בחיי

 האקדמיים — תחילה, בעת ששימש מנחה בעבודת־המוסמך שלי ואחר־כך, כששימש

 מדריך בעבודת־הדוקטורט. בכל אותן שנים שימשתי עוזר־הוראה שלו וספגתי רבות

 ממנו ומהשקפת־עולמו בדבר החינוך והמחקר המשפטיים. גם לאחר סיום לימודי

 המשיך אהרן ללוות את מהלך עבודתי וקידומי. ב־1991 הסכים פרופ׳ יורן לערוך את

 ספרי הראשון. ועוד תכננו להוציא במשותף — במסגרת ״ספריית המסיס בישראל״,

 שיזמנו בעת שהייתנו בקליפורניה ב־1990 — כמה ספרים בתחום דיני המסים. פרופ׳

 יורן היה גם שותף לתהליך קבלת החלטתי להצטרף לפקולטה למשפטים החדשה

 באוניברסיטת חיפה.

 פרופ׳ יורן היה מורה קפדן, מן הסוג שאינו מוכן לפשרות כשמדובר באיכויות. הוא

 ידע להוציא את המרב מתלמידיו ומחניכיו. הוא נהג להחזיר כתבי־יד עם הערות רבות,

 לשוב ולקרוא ולתקן עד שהשתכנע כי התלמיד ירד לסוף דעתו. עם זאת, הקפיד תמיד

 על העצמאות האקדמית ולא ניסה לכפות את דעתו על תלמידיו.

 מטבעה של אקדמיה, שהמחלוקות בה רבות. לא תמיד שררה הסכמה בין אהרן לביני

 בנושאי מחקר שונים. פרופ׳ יורן היה בר־פלוגתא מעורר, ממריץ וחולק כבוד.

 הוויכוחים עמו נוהלו תמיד תוך הקשבה קפדנית לטיעונים השובים, גילויי פתיחות

 ונכונות, מחד גיסא, ותוך הקפדה על חשיבה עקיבה ועמידה איתנה על עקרונות

 והשקפות־עולם, מאידך גיסא. מבחינתו היו רק שתי אפשרויות לעסוק במחלוקת

 ולסכמה: או שהמחלוקת תיפתר בכך שהצדדים משוכנעים כי הפתרון אכן נכון וראוי,

 תוך שהם מפגינים הבנה מוחלטת של כלל הטיעונים; או שהמחלוקת תישאר בעינה, אך

 רק לאחר שהובהרו כל הנימוקים השונים לבני־הפלוגתא והם נשארו איתנים בדעתם.

 פרופ׳ יורן לא הסכים שהמחלוקת תסתיים ב״וויתור״ של אחד הצדדים. אפשרות שכזאת
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 הספדים משפטים כ״ח תשנ״ז

 נראתה לו בלתי־אפשרית, כיוון שהיא מעידה הן על רפיון הן על חוסר יושר

 אינטלקטואלי.

 קשה להתחיל ולסכם כבר עכשיו את כשרונו האדיר של פרופ׳ יורן ואת תרומתו

 לפיתוחה של הדוקטרינה האקדמית, בכלל, ותחומי דיני החברות ודיני המסים, בפרט.

 המספר העצום של פרסומיו בתחום זה השפיע בוודאי על עולם המשפט הישראלי ועל

 דרכי החשיבה של כלל תלמידיו ותלמידותיו.

 את לימודיו המתקדמים עשה פרופ׳ יורן בבית־הםפר למשפטים באוניברסיטת

 הרווארד, שם סיים את לימודי הדוקטורט שלו בתחום דיני החברות בנושא השימוש

 במידע־פנים. משחזר לארץ, השתלט בקלות על תחום דיני המסים והחל ללמד נושא זה

 בקורם הבסיסי של דיני המסים, יחד עם קורםי־בחירה וסמינריונים רבים.

 מיד עם תחילת עבודתו בתחום זה קישר פרופ׳ יורן בין דיני המס לבין עקרונות

 המשפט הציבורי. כבר בתשל״ג עמד על כפיפותן של תקנות מס־הכנסה לביקורת

. לאחר־מכן עמד נ ו  השיפוטית ועל האפשרות לפסול תקנות שאינן עומדות בביקורת ז

 בהרחבה ובעומק על משמעותו של חוק יסוד: משק המדינה, על חקיקה פיסקלית, בכלל,

. עם חקיקתו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, עמד פרופ׳ יורן  ועל חקיקת מס, בפרט2

 על הקשר שבין חוקי המס וזכות הקניין החוקתית והביע עמדה חד־משמעית שעל־פיה

 כל חוק מס הוא פגיעה בזכות הקניין ועל־כן חקיקת המס חייבת לעמוד במבחניה של

. גם מי שחולק על גישתו בעניין זה — גישה  פסקת ההגבלה של אותו חוק־יםוד3

 ההולמת את השקפת־עולמו הליברלית — חייב להודות, כי מסקנותיו עקיבות ושיטתיות

.  ונובעות מהנחות־המוצא שלו ומהגדרותיו הבסיסיות4

 במקביל ניתן לראות את חתירתו להעלות את רמת הניתוח המשפטי בארץ בתחום

 דיני המסים, לדיונים ערכיים המשוחררים מהלכות ישנות ומיושנות. ביטוי לכך ניתן

. במקביל העלה אהרן את התחום 5  למצוא ברשימתו המקפת שפורסמה כבר ב־1974

.  הקשה והמרתק של תכנון מס לרמה אקדמית בספרו המשותף עם יחזקאל פלומין6

 1 א־ יורן ״ההגבלות על ניכוי הוצאות עסקיות בתקופת הביניים״ משפטיס ד(תשל״ג) 673.

 2 א׳ יורן(יורקביץ) ״הפיקוח התחיקתי על מערכת המסים בישראל — חידושים ופגמים״ משפטים ז

 (תשל׳׳ו) 310.

 3 א׳ יורן ״המהפכה החוקתית במיסוי בישראל״ משפטים כג(תשנ״ד) 5.5.

 4 י״מ אדרעי ״על חוקה דקלרטיבית וחוקה קדנסטיטוטיבית — מעמדה של זכות הקניין החוקתית

 במדרג זכויות האדם״(להלן בעמי 461 בחוברת זו): י״מ אדרעי ״מכשולים קונסטיטוציוניים וערכיים

 בהטלת מס על רווחי הון בבורסה״ מסים ח(6)(1994) א-20.

 5 א• יורן (יורקביץ) ״התיקונים בפקודת מס הכנסה בשנת 974 3 — המצוי והחסר״ הפרקליט כט

 (תשל״ד) 422 ; וחלק שני בעמי 639.

 6 אהרן יורן ויחזקאל פלומין תכנון המס בחיי העסק(תשל״ד-3ד19).
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 משפטים כ״ח תשנ״ז הספדי•

 פרופ׳ יורן לא משך את ידיו גם מתחום המיסוי על פעילות בינלאומית. הוא הורה מקצוע

 זה, כתב כמה רשימות7 ועזר לי רבות בעצה ובעריכה בעת שכתבתי את ספרי מיסוי

 פעילות בינלאומית.

 חלק ניכר מכתיבתו הן בתחום תכנון המס, הן בתחום מדיניות המס והן בתחום

 המרתק של דיני חוקה ומימון ציבורי, משמשים היום וישמשו גם בעתיד בםיס ונקודת־

 מוצא לכל דיון משפטי, ציבורי, אקדמי ומעשי במדינת ישראל. ולא הזכרתי כלל את

 פעילותו בתחום דיני החברות.

 הליכתו של פרופ׳ יורן היא אבדה קשה לכולנו. לתלמידיו ולתלמידותיו, לתניכיו

 ולעמיתיו, לפקולטה למשפטים, לאוניברסיטה העברית ולעולם המשפט הישראלי.

 עזיבתו אותנו תשאיר הלל ריק עוד הרבה שנים.

 יוסף מ׳ אדרעי

 בין השאר: א׳ יורן ״אימתי רואים הכנסה כמתקבלת בישראל״ רואה החשבון כג(תשל׳׳ג) 88 ; א׳ יורן

 ״הוראות חסך מס באמנות המס של ישראל עם מדינות מתפתחות״ הרבעון לענייני מסים יא (1977)
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