
 על אהרן מרן

 מתכנסים אנו כאן לערב עיון לזכרו של חברנו אהרן יורן, שהלך מעמנו בטרם עת. הימים
 והשנים חולפים וזכרו עודנו רענן, כאילו נסתלק מאתנו רק אתמול. על אהרן האדם כבר
 נזדמן לנו לדבר ועוד נדבר בו גם בעתיד. הערב ברצוני להוסיף כמה מלים על תרומתו

 הגדולה של יורן החוקר לנושאו של יום העיון הזה - דיני החברות בישראל.
 כמו ענפים אחרים של המשפט המסחרי, דיני החברות בנויים משני רבדים. הרובד
 החיצוני הוא "דיני החברות במובנם הרחב״. ברובד חיצוני זה, דיני החברות הם חלק
 מהמסכת הכללית של המשפט הפרטי הנוהג במדינה. דוגמאות לסוגיות תאגידיות
 המחוברות בטבורן למשפט הפרטי הכללי קיימות בשפע: אופיים החוזי - או, למצער:
 החיובי - של מסמכי היסוד בחברה, וכל המשתמע מכך על היחסים שבין בעלי המניות
 לבין עצמם, בעם לבין החברה, ובינם לבין קהילות אחרות בתאגיד; יחסי השליחות או
 המעין־שליחות שבין החברה לבין האורגנים שלה, יזמיה, מנהליה או עובדיה; אחריותה
 הנזיקית של החברה למעשיהם של אלה הפועלים מטעמה; אופיים הקנייני של ניירות
 הערך של החברה, הכללים העוסקים בעבירותם מיד ליד, ההיבטים החוזיים או הנזיקיים
 הנלווים לתפיסת החזקה בהם... והרשימה הייתה יכולה להתארך עוד ועוד. דיני החברות
 במובנם הרחב היו מפותחים יפה עוד לפני הופעתו של יורן בזירה (בתחילת שנות ה־70
 של...המאה שעברה!). תרם לכך במיוחד מורנו הדגול, פרופ׳ אהרן ברק, המכבד אותנו
 כאן היום בנוכחותו. בתוך ליבתם של מסכת הדינים הזו קיים גם רובד פנימי, הלוא
 הוא ״דיני החברות במובנם הצר". רובד זה מורכב ממסכת דינים ייחודית לדיני החברות,
 שאין בה היבטים בולטים השאולים מתוך המשפט האזרחי הכללי. אהרן ברק, הציביליםט
 המושבע, התעניין פחות ברובד פנימי זה והותיר אותו לדור שבא אחריו להשלמת

 המלאכה.
 אהרן יורן היה החלוץ שהלך לפני המחנה והורה לכולנו את הדרך. הוא נמשך לשאלות
 התאגידיות ״הפנימיות״ עוד בתחילת הדרך, ותמיד ידע להניח את ידו על השאלות
 ״הגדולות״, ביניהן כאלה שרק שנות דור לאחר מכן עלו למרכז הזירה האקדמית בעולם
 והפכו לזירת התגוששות בין ענקי הדור. את עבודת הדוקטור שלו פרסם בנושא של
 השימוש במידע פנים לא רק לפני היות חוק בנושא זה בישראל, אלא באותה שנה ממש
 שבה פסק בית משפט לערעורים בארצות־הברית לראשונה את פסוקו בסוגיה זו,1 ועוד
 לפני שאותו פסק דין מנחה זכה לדיון ציבורי מעמיק וחדר לתודעת הציבור. הוא פרסם
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 על אהרן יורן משפטים לב(2) תשס״ב

 סדרה ארוכה של מאמרים על קרבות שליטה בתאגיד בשנות ה־70. זוהי עובדה מדהימה,
 שכן התופעה של השתלטויות עוינות על חברות מטרה הגיעה לשיא פריחתה ולתיעוד
 מסיבי בספרות המדעית רק בשבות ה־80, ואילו התופעה של קרבות שלא על דרך ההצעה
 העוינת (למשל, קרבות פרוקםי) נהפכה לנחלת הכלל רק בשנות ה״90, כמו גם בשנה
 הראשונה של המילניום החדש. מטבע הלשון השגורה היום בפי כל - ״התביעה הנגזרת״
- היא חידוש לשוני שיורן טבע אותו(עד אז ההליך נקרא ״תביעה דריבטיבית״). חשובה
 יותר מהפן הלשוני היא העובדה שיורן הרבה לכתוב על אודות הנושא הזה 10, 20 ו־30
 שנה לפני שזכה למלוא עדנתו בספרות בעצם הימים האלה, בל הסוגיות האלה, ורבות
 אחרות שיורן עסק בהן, הן ״דיני חברות במובנם הצר". בכולן חידש יורן הלכה, ובכולן

 הצית את הדמיון של כולנו.
 בני משפחתו היקרים של אהרן יורן יושבים כאן אתנו היום, וחלקם, שזכו להשכלה
 משפטית, עידית(הרעיה) וגיל(הבן הבכור) יוכלו, כמובן, להבין וגם להתגאות בהישגיו
 המקצועיים המזהירים של אהרן ז״ל. אך יושבים עמנו כאן גם ילדיו הקטנים, ענבר

 ואורי, ועבורם הייתי רוצה להוסיף כמה מלים מיוחדות:
 אבא היה איש חכם. כולנו, המורים שלו, החברים שלו, וכמובן גם התלמידים שלו,
 למדנו ממנו הרבה. אבא ידע לא רק דברים שאנחנו לא ידענו, אלא גם ידע טוב יותר
 מאחרים איך להסביר אותם. אבא היה מורה כל כך טוב, עד שהוא גרם לכולנו לרצות
 ללמוד ממנו. הוא דיבר על דברים רציניים והתייחס אליהם באופן רציני, אבל העיניים
 שלו התפקעו מצחוק, כאילו שדיבר על דברים לא רציניים, שלא חדלו לשעשע אותו,
 והפה שלו חצי־צחק וחצי היה רציני, וזה היה הרבה יותר מצחיק והרבה יותר משעשע

 ממי שהפה שלו צוחק לגמרי. הוא חסר לנו, ואנחנו מתגעגעים אליו.

 אוד>אל פרוקצ׳יח
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