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 יצחק •זמיר משפטים כ׳ תש״ו

נגהופר הלך לבית־עולמו והותיר אחריו סמל - סמל של איש  פרופסור יצחק האנס קלי
ל ערכים של מד וחכם: סמל של איש שהקדיש את חייו למאבק ע  אציל, בעל־תרבות, מלו
ו  כבוד־האדם, שוויון וחירות; סמל של איש שהיה ראוי לחקותו בחייו ויש ללכת בעקבותי

 לאחד מותו.

ער עקר עם משפחתו ת 1905. בהיותו נ נ ש לד בגליציה ב ו נגהופר נ  פרופסור קלי
ת 1927, נה בשנ ד באוניברסיטה וקיבל תואר של דוקטור למדע־המדי מ  לווינה, שם ל
ד בעיריית ב ת 1930. במשך שנים מספר ע  ולאחר־מכן - תואר של דוקטור למשפטים בשנ
ת 1938, כאשר גרמניה הנאצית השתלטה על . בשנ ל עסק במחקר משפטי  וינה, ובמקבי
ץ לקחת את מקל־הנדודים בידיו. בשל היותו יהודי פוטר מעבודתו ל א  אוסטריה, נ
ל לפרסום נדחה לפתע על־ידי המערכת, ב ק ת ל שכתב וכבר נ דו  בעירייה; מאמר מדעי ג
ט לפורטוגל, ל מ ו שהה בפרת כשנתיים, נ די . בנדו ו להימלט על נפשו  והוא הבין שעלי

ת 1941, בברזיל.  ולבסוף השתקע, בשנ
ות את עיסוקו לפי האפשרויות והתנאים בכל ץ לשנ ל א , כשהוא נ ו י ד ו תעד ו  בכל שנ
ל ל ללמוד, לחקור ולפרסם בגרמנית, באנגלית, בצרפתית ובפורטוגזית, ע ד  מקום, לא ח
נה ויחסים בינלאומיים. הפרסומים המדעיים שלו עוררו  נושאים של משפט, מדע־המדי
הל חווה חקלאית גדולה באיזור מרוחק של ברזיל. אך ד כמנ ב ן ועשו לו שם. תחילה ע י  עני
 שמו הגיע לריו־דה־דנירו, והוא החמן לשמש חוקר במשלחת של ארצות-הברית לוועידה
נה יועץ משפטי לשגרירות אוסטריה נות אמריקה. לאחר המלחמה מו ל מדי  המשפטית ש
 בברזיל. בשנות החמישים הראשונות, כאשד האוניברסיטה העברית חיפשה מורים
ס קלזן, מורו ורבו. ו האנ לטה למשפטים, שזה מקרוב נוסדה, המליץ עלי  לפקו
ת לו נגהופר החליט לשים קץ לג  האוניברסיטה העברית שלחה לו הזמנה, והאנס קלי
 ולהקים לו בית חדש בישראל. הוא השתקע בירושלים, עיברת את שמו הפרטי ליצחק

ד סוף ימיו ברך את עצמו על שהשכיל ללכת בדרך זאת. נשא את מרים לאשתו. ע  ו
דע עברית, לא היה לו ת 1953, לא י נגהופר הגיע לישראל, בשנ  כאשר פרופסור קלי
ה התבסס המשפט ל משפט ישראל ואף לא הכיר את שיטת־המשפט המקובל שעלי  מושג ע
 המקומי. לא חלפה שנה, ופרופסור קליגגהופר החל להרצות בפקולטה למשפטים,
ל די הזכות להימנות ע לה לי לג תג . נ ל המשפט המנהלי  בעברית מסורבלת ואטית, ע
ו. כמו אחרים נשביתי בקסמו למן הרגע הראשון. היה בו מיזוג  המחזור הראשון של תלמידי
נה עם שכל חד. הוא הציג את המשפט ש עדי פ ר של איש־תרבות ואיש־מדע. היתה לו נ די  נ
ד ל ערכים. מאחורי הכללים היה ניתן תמי ו כמערכת של היגיון הבנוי ע די י תלמי  בפנ
 לראות את האדם, שאינו צריך לשרת את השלטון, אלא להיפך: על השלטון לשרת אותו.
הל הציבורי בישראל, בהרצאותיו המנ - י נ י נגהופר עיצב את ד  פרופסור קלי
ל את המשפט המקומי, שהיה במהותו ט . הוא נ 1 ה מקורי, מעשה ידי אמן  ובפרםומיו, כמבנ

. I s r a e l Law Reveàa 19 (1984)301~נ. רשימה של פרסומים עיקריים של פרופ׳ קליבגהופד הופיעה ב 
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, ועליו הרכיב את השיטתיות של המשפט האירופאי. מי שהכיר את המשפט  משפט אנגלי
י כמין פסיפס של פםקי־דין המתאימים את ההחלטה לנסיבות המיוחדות של כל ל ג  האנ
ת זאת יוצאת מתחת ידיו של פרופסור  מקרה, ראה בפליאה כיצד מערכת פרגמטי
ל המשפט המנהלי , הערוך בשיטתיות על־פי עקרונות. ספרו ע ה אנליטי נגהופר כמבנ  קלי
. הוא עצמו 2 י ס ע לישראל, מקובל כספר קל  בישראל, שפורסם כארבע שנים לאחר שהגי
 נחשב כאבי המשפט המנהלי בישראל. תלמידיו, המשמשים מורים למקצוע זה
ל היסודות שהניח ורואים את עצמם כממשיכים את ניברסיטאות בישראל, בונים ע  באו

 דרכו.

ל פרופסור קלינגהופר לא נעצרה בגבול המשפט. המשפט לא היה עבורו אלא  דרכו ש
ד נכונות  אמצעי כדי לשפר את החברה כדי שתיטיב לשרת את האדם. לפיכך גילה תמי
ת בלבד לאחר שהגיע  להיות מעורב בחיי החברה בישראל הלכה למעשה. שנים מעטו
בל על עצמו את משרת הדיקן של הפקולטה למשפטים באוניברסיטה  לישראל קי
 העברית. הוא כיהן רק שנתיים במשרה זאת כאשר הוצע לו, על־ידי המפלגה הליברלית
 של אותם ימים, לשמש חבר־כנסת. ההשתלבות המהירה שלו בחיי האוניברסיטה ובחיים
ניים היתה יוצאת־דופן. היא ביטאה את ההערכה העמוקה אליו כאדם ואל הרעיון  המדי
 הליברלי שייצג. שתים־עשרה שנים שירת את הכנסת. הוא שימש מופת לחברי־הכנםת
ע על חוקי הכנסת חותם נית ובחוכמת־החיים שלו. הוא הטבי י י  ברוחו הטובה, בגישתו הענ
 אישי של מקצועיות וערכים. ביטוי תמציתי מאלף לשליחותו בכנסת נתן בהצעת חוק
א ידעה ת 1964ג. למרבה הצער, הכנסת ל סת בשנ  זכויות האדם שניסח והגיש לכנ

ת ולעשות הצעה זאת לחוק.  להתעלו

נגהופר מן האוניברסיטה ומן הכנסת, המשיך בפעילות  גם כאשר פרש פרופסור קלי
ונת שהתנקזה לאותה דרך של שירות ציבורי ושליחות ערכית. הוא כיהן כמבקר פנימי ו  מג
ן ולאחר־מכן - של האוניברסיטה העברית, היה ממלא־מקום נשיא ל מערכת־הביטחו  ש
נגרס הציוני, יושב־ראש ועדת־החוקה שלו וחבר ההנהלה של אוצר  בית־הדין של הקו
בחר לנשיא האגודה לזכויות האזרח ולנשיא העמותה למשפט  התיישבות היהודים, נ
נה והיה מבוקש כפרשן וכמרצה בכלי־התקשורת  ציבורי, שימש יועץ לראשי המדי

ד יומו האחרון.  ובהופעות פומביות. וכך כמעט ע
. הסעיפים 4 ל ה נ מ  לאחרונה הכין, לבקשת משרד־המשפטים, הצעה לחוק סדרי ה
ניו של פרופסור קלינגהופר, בין  הראשונים של הצעה זאת נותנים ביטוי ליחס הראוי, בעי

נה לבין כל אדם. וזו לשונם של סעיפים אלה:  המדי

 2. משפט מנהלי א(ירושלים, 1957).
 3. הצעת החוק הוגשה על־ידי חבד־הכנסת קלינגהופר בשם סיעת גח״ל בכנסת החמישית, ביום
 15.1.1964, אך הוסרה מסדר־היום. היא הוגשה מהדש לאחר שנים על־ידי ח״כ אמנון רובינשטיין. ראה

 הצעת חוק יסוד: מגילת זכויות היסוד של האדם, ודזו התשמ־ג, 1612, עמי 111.
 4. ראה ״הצעת חוק סדרי המנהל״ משפטים יב >תשמ״ב< 348.
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נו של היחיד; כללי י י ד עיניו את ענ ג נ  המנהל ישרת את טובת הכלל, תוך שישווה ל
י ידריכו את רשויות המנהל בשימוש בםמכויותיהן ובמילוי תפקידיהן;  הצדק הטבע
ם ויחס של איפה ואיפה י הל ינהגו בסוהר המידות; שדירות לב, משוא פנ  רשומת המנ
ל קיום הל יקפידו ע הל ובתחומי פעולתם; רשויות המנ א יכירם במוסדות המנ  מקומם ל
א ינהגו בנוקשות יתרה ולא הל ל ן וינהגו בחסכון וביעילות; רשויות המנ הל תקי  מנ

ס בנסיבות. י ש ת ד נקטו צעדים חמורים מאלה ה  י

נגהופר במשפטים אחדים מתוך  אפשר לסכם את תיאור דמותו של פרופסור קלי
ילת זכויות־האדם*. וכך כתב:  חוברת שכתב על מג

ת זכויות נ נה דמוקרטית... אך הג א ייתכנו אלא במדי  חופש האדם וצדק סוציאלי ל
ונקת מיחסו  היסוד של הפרט תלויה לא פחות באווירה חברתית־רוחנית מתאימה, הי
 החיובי של העם לערכים הקשורים בדמוקרטיה, בחופש האישי ובקידמה הסוציאלית.
 ליחס חיובי זה דרושה עירנות מתמדת של הכלל, דרושה התודעה המדגישה ומבליטה
 את ערכו וכבודו של האדם באשר הוא אדם. עיקרה נעוץ באמונה בכשרו ובכשרונו
 לפתח את סגולותיו ולהגשים את ייעודו, כשמובטחים לו תחומים מינימליים של חופש
נימלית של יוזמה ושל אפשרות להכרעה אישית... בטחון סוציאלי, עם כל  ומידה מי
ד כדי לעשות את האדם מאושר. האדם מחפש לב  החשיבות שיש לייחס לו, אין בו ב
ימי בפעולות ובמבצעים שהם פרי יוזמתו האישית, רצונו  סיפוק ומוצא אושר פנ
 החופשי וכושר תחרותו. בדרך זו הגיעה האומה היהודית בכל הזמנים להישגיה

חלת תרבותה, ובה תמשיך לקראת הישגים נשגבים בארץ מולדתה.  הנעלים. זאת נ

 זאת הצוואה הרוחנית של פרופסור קלינגהופר. היום, כשהחברה בישראל נוטה
ל ערכים של משפט ומוסר, נוכח מצוקה בתחום הביטחון - יש  להתפשר בקלות יתירה ע
נגהופר קף וחשיבות כפולה לצוואה זאת. המאבק למשפט, כפי שפרופסור קלי תו ה-  משנ
 ראה אותו, הוא גם מאבק למוסר, והוא הבסיס לחיים הראויים. ערכו של האדם באשר הוא
י קלינגהופר, והיא תאיר את הדרך גם  אדם - זו הסיסמה שהלכה כעמוד־האש לפנ

ו ומוקירי זכרו.  לתלמידי

 יצחק זמיר

 5. ״מגילת זכויות האדם - הקפאין בחקיקה״, הוגאת המדרשה הליברלית ע״ש פרץ ברנשטיין(חל־אביב,
.25-24 (1981 
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