
 ספר אורי ירי(

 מאת

 שלמה מברמן*

 לספרייה המשפטית הישראלית נוסף לאחרונה נכס חשוב — ספר אורי ידין,

 בשני כרכיו: ״האיש ופועלו״ ו״מאמרים לזכרו״ — התופש מקום של כבוד בין

צאךברזל של הספרות המשפטית שלנו: הספר ־  םפרי־הידות, שהפכו זה מכבר לנכםי

יב נ  לדברו של אברהם רוזנטל, ספר ווסמן, ספר צלטבר, ספר לובנברג, ספר בר־

־אפשר שלא  וספר יצחק כהן, וייסלח לי אם הרשימה אינה שלמה. בהקשר זה אי

היובל לפנחס רוזן ואת ספר־הגבורות לשמעון אגרנט (יבלח״א).  להזכיר את םפר־

־עטו של האיש  המאפיין ספרים אלה הוא אסופת המאמרים, לרבות מפרי

יובל, זיכרון או ספר־  שלכבודו הוצא הספר, וכן קווים לדמותו. מבחנו של ספר־

 מן הבחינה הספרותית־משפטית, הוא כפול: ראשית, בהצלחתו להציג כראוי את

 אישיותו של נושא הספר; שנית, בבחירה נבונה של המאמרים, כך שההזדקקות

 אליהם תהיה מתמשכת וחוזרת לאורך שנים.

 דומה עלי שספר אורי ידין עומד במבחן הכפול, ובהצטיינות יתירה: וראויים

 לכל שבח עורכי הספר, השופט פרופ׳ אהרן ברק והגב׳ טנה שפניץ, אשר לא

 זו בלבד שעשו את מלאכת העריכה בשום שכל ובטעם רב, אלא שביטאו בדפי

 הספר את רגשותיהם החמים כלפי ידין, באופן שהקורא, אף שלא הכירו, נדבק

 בהם. בספר ידין, כמו גם בשאר םפרי־הזיכרון שפרופ׳ ברק היה אחד מעורכיהם,

־אפשר שלא להבחין בחותם אישיותו המיוחדת של העורך ברק: בשיתופם של  אי

 אישים שונים בעריכת ספרים אלה לצדו של פרופ׳ ברק זכינו לאחידות הסגנון

גוניותו המעניקה לכל ספר אופי משלו, יחד עם קיום היגיון אחיד העובר  תוך רב־

י בכל הספרים. בכך נוצר לנו סגנון מיותד במינו של ספרות משפטית,  כחוט־השנ

 נכס תרבותי משובח.

 הוצאת ספר ידין בשני כרכים היא חידוש מעניין. כל אחד מהם היה יכול לקיים,

 כשלעצמו, את משימת הזיכרון לאורי ידין: אלא שהברך הראשון, המוקדש כולו

 לאיש ולפועלו, הוא מיוחד בכך שיש בו יציקה פלסטית של אישיותו של ידין

 ויצירתו המשפטית. אף שהיתה לי הזכות לעבוד במחיצתו של ידין ולצקת מים על

ות החמישים הוא היה מורי למשפט (בשנ לכן קודם־  ידיו במשך כמה עשרות שנים ו

 מסחרי בפקולטה למשפטים של האוניברסיטה העברית), חשפו דפי הכרך הראשון

 י המשגה ליועץ המשפטי לממשלה (חקיקה).
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 את ידין שלא הכרתי: במקום האיש התכליתי, ואולי ״היבש״ כלשהו, הנה ניבט

ישראל. ביומן שניהל בימים  מן הספר ידין הרגשן, בעל האש היוקדת אהבה לארץ־

 הסוערים של הקמת המדינה הוא כתב (ביום 1.8.48):

. .  ... מלאו לי 15 שנה בארץ־ישראל.

 וכי מה היה ידוע לי בכלל? הארץ? תושביה? שפתה? הליכותיה או

״  הרגליה? שלטונה או משפטה?.

 מאז עברתי דרך ארוכה למדי. לא די ארוכה. כשם שאני מרגיש, מאז

 ומתמיד, שימי, שבועי, חודשי, אינם מנוצלים די צורכם, שאינני חי

 אותם מלוא תוכנם ומלוא יכולתם, אינני ממצה את הצפון בהם,

 כן רואה אני שכל השנים האלה עברו ללא חיוניות מספקת, ברוב

 היסוסים ודחיות, בבזבוז של זמן ואפשרות ובחוסר־מעש וממשיות.

, מבחינה אחרת, אובייקטיבית יותר, יש לציין עליה: ן כ ־ י פ ־ ל ע ־ ף  א

 מעולה, זר ורחוק, אילם ועיוור וחרש, למנהל מחלקת החקיקה

 במדינת היהודים (עמ׳ 44).

ת החקיקה  לחשוב שזה האיש אשר נטל חלק בניסוח מגילת־העצמאות והוביל א

 מימיה הראשונים ועד לביסוסה, לא רק מן הבחינה המשפטית, כי אם גם מהבחינה

 הלשונית, האיש שעד עצם היום הזה תוהים אנו במשרד־המשפטים, כשנתקלים

 בקושי ניסוחי: איך היה ידץ מנסח זאת?!

נלאה במרחבי הארץ, שלא ויתר על שום הזדמנות ־  הכרתי את ידין כמשוטט בלתי

 לטייל. משהוקם יישוב חדש, מיהר ידין לבקר בו: הוא לא חיכה ליציאה בקבוצה,

 אלא נטל את מכוניתו אל מרחבים ריקים כדי להכיר את הארץ ואת יושביה. יצר

 ה־״שוטטות״ עולה גם מפרקי יומנו. ברישום מיום 1.8.48 הוא כותב:

 ... בימים הראשונים שוטטתי בעיר (ירושלים — ש׳ ג׳) לאורכה

 ולרוחבה. גם יצאתי מגבולותיה, לבד ויחידי, עד עיךפרה, כפר־

 מלחה ועוד... גם טיולים, בקבוצת המשוטטים, עוד הספקתי לעשות

 (לעמק הירדן, לנגב, בסביבות הרטוב) מעטים מדי! (עמ׳ 44).

 או ברישום מיום 5.1.49, שבו הוא מתאר רשמים מסיוריו בצפון ומםיימם כך:

 איזו נסיעה, כמה רשמים, כמה מחשבות: גבורת מלחמה, שחרור

 מעול זרים, הדיפת פולשים, סיכויי התיישבות עצומים: ״וירשתם

׳ 55). מ ע ) ״ ! ה  את הארץ והתנחלתם ב

 איך אפשר שלא להתפעם מן הרישום מיום 2.5.48:

 אמש חזרתי משייך מואנים, אחרי שהייתי שם 24 שעות בשמירה.

 באמצע העבודה הקדחתנית בחוק היסוד של תקופת המעבר קוראים

 לי מדי פעם לשמירה, פעם חצי לילה בעיר, פעם יום שלם מחוץ

 לעיר. פתאום אני שוכב בעמדה קטנה, עם ״טומי״ ביד (שזה עתה

 הראו לי איך להשתמש בו).״ (עמ׳ 18).

י־התשחורת?  אתם מבינים את זאת, בנ
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: כרך א מביא גם מבחר מאמורים שכתב ידין, מבין  מכאן לפן המקצועי־משפטי

ניב, ומובאת בסוף  פרסומיו הרבים, שאת רשימתם ערכה בכשרון גב׳ רנה בר־

 הכרך. המבחר — משובח: כל מאמר — אוצר של חוכמה משפטית המבוטאת

־סרק ותמיד דבק בעיקר. ערך יחיד במינו יש  בריכה רב, שכן ידין נמנע מדיבורי

 להרצאות שנשא ידין ברדיו ושתוכנן מובא בספר לראשונה. משוכנעני שרבים

 ימצאו בהרצאות אלה, כמו גם במאמרים האחרים, הארה חשובה של חוקים

 מראשית המדינה, ובוודאי שהם יעשירו את ההיסטוריון של אותם ימים. כשלעצמי

 מצאתי בהם אוצר בלום. הנה, למשל, בהרצאתו מיום 27.9.48 על פקודת שטח

ות(עמ׳ 70-68), נאמר: י  השיפוט והסמכו

 כשהשלטונות היהודיים התבססו בירושלים העברית — בשטח

 יהודי, בשטח ישראלי התבססו, לא כבשוהו מידי אחרים, ולא

 הוציאוהו ממשטר אחר... וצבאותינו שכבשו את רמלה, את בית

 םוםין, את שפרעם בצפון ואת חתה וחרתיה בדרום, לא מידי מדינה

 זרה כבשו אותן, לא מידי שליט בעל שלטון קונסטיטוציוני איזה

, הקימו ,  שהוא, אלא... שטח הפקר תפסו, ושלטון מקורי, אוריגינל

 (עמ׳ 69).

 מאז ומתמיד לא הייתי שותף לפרשנות הרווחת של פקודת שטח השיפוט

 והסמכויות, התש״ח-1948 (ראה, למשל, א׳ רובינשטיין: המשפט הקונסטיטוציוני

ל מדעת ישראל [מהדורה שלישית מורחבת] 65-63). כאז כן עתה דעתי היא, שעם  ש

 העברת הכנסת לירושלים, ביום ט״ו בשבט התש״ט, גמלה התפישה אצל הממשלה

 שירושלים היא בירת ישראל, ולא שטח מיוחד שנקבע בהחלטת החלוקה. בכך

 בא הקץ — לדעתי — לנפקותה המשפטית של פקודת שטח השיפוט והסמכויות

 והחלה התפישה שביטא שר־המשפטים, י׳ ש׳ שפירא, כשהביא לכנסת את החוק

ירושלים למדינת  לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט ושמכוחו צורפה מזרח־

 ישראל, לאמור:

 התפיסה המשפטית של מדינת ישראל, שהיתה מאז ומתמיד תפיסה

 אורגנית המותאמת לעובדות המדיניות הממשיות, היתה מושתתת

 על העקרון, שהמשפט, השיפוט והמינהל של המדינה חלים על

ישראל המצויים בריבונותה של המדינה הלכה למעשה  חלקי ארץ־

 (דברי הכנסת, כרך 49, עמ׳ 2420).

 דברים ברוח דומה אמר שר המשפטים, מ׳ נסים, בדיון בכנסת בהצעת חוק

זוהר, ושאמרה לשפץ את הפקודה האמורה (דברי הכנסת, כרך  שהגיש ח״כ מ׳ בר־

 96, עמ׳ 1614).

 שר־המשפטים, פנחס רוזן (רוזנבליט) ז״ל, בדבריו ביום 16.9.48 במועצת׳

 המדינה הזמנית, בעת שהציג את הפקודה, הצביע על הספקות ועל הצורך לסלקם

 באותה עת. דבריו של ידין המובאים בספר מדגישים עד כמה ארעיות ומילוי צורך

 השעה היו ביסוד הפקודה, ויש בהם אפוא פרשנות אותנטית למעשה חקיקה,

 שהסתום בו מרובה.
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 על הבנתו המשפטית המעמיקה של ידץ וראייתו למרחוק תעיד המובאה הזר,

 המסיימת את הרצאתו ברדיו מיום 16.6.48, על תקנות שעת־חירום:

 החוש המדיני הבריא והשקידה על חיים קונסטיטוציוניים תקינים

 מונעים מן הממשלה מלהשתמש באמצעי של תקנות שעת־חירום

 בעניינים שאינם קשורים קשר ישיר עם צורכי שעת־החירום, ומלנצל

 את סמכותה לחקיקה מיוחדת זו במקרים שבהם אפשר לפנות מראש

 לכנסת בהצעה של חוק רגיל (עמ׳ 113).

נו של השופט ש׳ לוין די  עוד טרם יבש הדיו בספר, וכבר צוטט קטע זה בפסק־

ם פורסם). משוכנעני כי ר ט ) ׳ ח א  בבג״צ 2994/90 ח״כ א׳ פורז נ׳ ממשלת ישראל ו

 עתידים אנו למצוא הרבה ציטוטים מן הספר בפםקי־הדין של בית־המשפט העליון.

 מבין המאמרים שפרסם פרופ׳ ידין מובאים בספר סדרת מאמריו על פירוש

 חוקי הכנסת, שמכבר הפכו לקלסיקה המשפטית. מחשבותיו של פרופ׳ ידין בעניין

 הקודיפיקציה ישמשו את הדורות הבאים של המשפטנים, ולאורן יתמודדו עם

 הבעיות שיתעוררו לכשיבואו לכנס קבצי־חוקים.

־עטם של  הכרך השני מביא מאמרים, מהם שראו אור בפרסומים קודמים, מפרי

 בחירי המשפטנים ובכיריהם. מאמרים אלה מכבדים כראוי את זכרו של פרופ׳ ידיץ

 — הם אות כבוד למחברים עצמם. אעלה קווים רק למה שהעלה קצה המזלג

 ממאכלי־התאווה שהוגשו לנו בכרך זה.

 רשימתה המפורטת של גב׳ יהודית קרפ, ״המועצה המשפטית — ראשית עלילות

 תקיקה״ (עמ׳ 255-209), שופכת אור על ההכנות המשפטיות לכינון מדינת ישראל

־מוכרת אף לבני הדור שהיה פעיל באותה תקופה, שכן הראש  ומאירה פרשה בלתי

 לא היה פנוי באותה עת לידיעות מסוג זה וגם התקשורת לא היתה אז מה שהיא

 כיום. כלשונו של פרופ׳ ידין ביומנו:

 אנו יושבים באמצע כל המאורעות הכבירים האלה, קטנים ועלובים

 כמקודם, דאגות פרטיות, שמחות אישיות... ובו בזמן משתפים את

 עצמנו כחוליה קטנה בשרשרת הגדולה המופלאה (עמי 43).

 הרשימה מתארת את תולדותיה של המועצה המשפטית שכוננה ועדת־המצב,

 מיסודה של הנהלת. הוועד הלאומי והנהלת הסוכנות היהודית, ושהוקמה לקראת

גלם ־אפשר להגזים בהערכת חשיבותה של הרשימה כחומר־  כינון המדינה. אי

 ללימוד הרקע להקמת המדינה והתפישה המשפטית שהנחתה את האבות המייסדים.

 מבחינה זו דומני, שמקומה של הרשימה בראש הכרך השני, כחולייה מקשרת בין

 הימים המופלאים שבהם הניח ידין את יסודות החקיקה הישראלית לבין ימינו אלה.

 אלא שכנראה קבעו העורכים את המיקום — באמצע הכרך — בשל אורך־היתר

 של הרשימה וגודש הפרטים שבה.

 מאמרו של פרופ׳ ברק על חוק יסודות המשפט ומורשת ישראל (עמ׳ 46-27)

 היא בחירה מוצלחת מאוד, שכן חוק זה כנראה יעסיק אותנו עוד שנים הרבה —

, וסבורני שגם למגינת־לבו של פרופ׳ ידין — אילו נשאר עמנו. יפה  למגינת־לבי
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׳ 46-42) את ההיסטוריה החקיקתית מ ע ) ו ר מ א מ  עשה פרופ׳ ברק שהביא בנספח ל

 של החוק. בולטת בנספח כפירתו של פרופ׳ יריץ בצורך בחוק:

 ככל שאני מנסה לתת לעניין לבוש חקיקתי מתחזק אני בדעה שמוטב

 להוראה זו — בכל צורה שנרצה לתת לה — שלא תהיה כלל. סבורני

 שזה אחד הנושאים שאינם חקיקים (על משקל שפיטים) ויש להשאירו

 להתפתחות הפסיקתית, ללא התערבות מצד המחוקק (עמי 43).

 או

 עם זאת אני ממשיך לכפור בעיקר ומציע לגנוז כולו את הטיפול

 בסימן 46 (עמ׳ 44).

 פרופ׳ ידין, אשר שני הכרכים לזכרו משבחים את תרומתו לחקיקה הישראלית,

 נהג להשתבח בחוקים שהוא טרח שלא יגיעו לספר החוקים. חוק יסודות המשפט

 היה, מבחינה אחרונה זו, כשלונו הגדול — כך התרשמתי מדבריו, כאשר סייעתי

 בידו בשלבי החקיקה הסופיים של החוק. חוק זה — לצד פגמיו האחרים —

 יצר עימות מיותר בין הבנת המושג ״מורשת ישראל״ לבין המשפט העברי. היטיב

 לבטא את הדברים השופט בדימום משה שלגי ברשימתו, המובאת בספר תחת

״(עמ׳ 298-279), באומרו: פוטי  הכותרת ״עקרונות מורשת ישראל ושיקול דעת שי

 לא נגזים הרבה אם נאמר, שחוק יסודות המשפט, המתיימר להפנות

 את המשפט הישראלי אל מקור משלים, תוקע את מבטו של השופט

 אל לבו פנימה. הוא מפנה אותו אל ערפילית גדולה ללקט ממנה

 כוכבים אחדים לפסוק לאורם, אך השופט מוצא, בעצם, את הכוכבים

 שהוא עצמו שותל בה (עמ׳ 298).

 והוא מסיים את רשימתו כך:

 כפי שיבין הקורא מעצמו, לא נכתבה רשימה זו אלא על ״גרוגרת

 דרבי צדוק״, ומרחב היישום של החוק הוא כמרחב הגרוגרת

 המצומקת...

 ומה מתאים יותר להשלים את הסקירה על דיון בחוק יסודות המשפט מאשר

 אזכור מאמרו המאלף של השופט חיים כהן ״חומר הכנה״ (עמ׳ 98-79), שבו דן

 המחבר הנכבד מאוד על מעמדן של עבודות הכנה לעניין פירוש חוקים.

 הנושא של היחלצות להצלת חיי אדם היה קרוב ללבו של פרופ׳ ידין והעסיקו

 מאוד. הלהט שבו טיפל ידין בנושא ניכר יפה במאמרו ״על דיני פיקוח נפש״,

ך א, עמ׳ 169-152). גישתו של פרופ׳ ידין היתה התמריץ לחקיקת ר כ ) ר פ ס  המובא ב

 חוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל״ט-1979. לטעמי, היה זה הולם להביא

פורת(כתוארה אז) ״עזרה ־  בכרך ב מאמר בנושא זה, כגון זה של השופטת מרים בן

 לזולת״ (עיוני משפט ז [1980] 281-269).

 לסיכום: לפנינו שכיית חמדה משפטית וספרותית ועושר מופלא של הגות,

 שיאיר את דרכם של משפטני ישראל שנים רבות — זכרון־עד למורי וידידי אורי

 ידין.
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