
ושמונה)קפ׳׳ח( שמונים המאה הישיבה

ת אחה״צ, שלוש בשעה (,1988 ביוני 22) התשמ״ח בתמוז ד רביעי, ביום  האקדמיה בבי

בירושלים.

דברים זיכרון קיצור

בלאו י׳ אמיר, א׳ אירמאי, ש׳ אורבך, א״א אברמסון, ש׳ הארוגים החברים הנוכחים:

״ח, רג, ג׳ ברוידא, א׳ בר־אשר, מ׳ בן־חיים, ר רו ב דנ ל מ׳ ייבין, י׳ הראבן, ש׳ גו

י׳ קדרי, מ״צ צרפתי, גב״ע פורת, א׳ מלמד, ע״צ מירסקי, א׳ מורג, ש׳ מדן,

שבטיאל: י׳ רצהבי,

ינאי. וי׳ אפרתי נ׳ האדונים האקדמיה עובדי

הודעות א. היום: סדר

בתקנון שינויים הצעת ב.

לאקדמיה חברים בחירת ג.

א.

או הא׳  שנה. 80 לו במלאות איתן, עלי לא׳ האקדמיה בשם ברכה שלח בל

או הא׳ ב׳ האקדמיה תנחומי את הביע כל אביה. עליה שמת הראבן, שולמית לג

3.

או הא׳ פני קרא בל קבע, בתקנון, שינויים שעניינם הסעיפים את החברים ל  שמניין ונ

נמצא. אכן הדרוש החברים

האקדמיה: בתקנון המוצעים השינויים ואלה

ת יוצע ׳׳לא הזה: המשפט יוסף >ז<48 סעיף אל .1 הונ  לו שמלאו מי םגן־נשיא או נשיא לכ

שנה׳׳. 75

 עד ממרחשוון לחודשיים, אחת המניין מן לישיבה מתכנסת ׳׳המליאה במקום: ,6 בסעיף .2

בכלל׳׳, ועד סיוון

ת המליאה .6״§ הזה: הנוסח יבוא תכנס  תפחת ולא הצורך, פי על המניין מן לישיבה מ

בשנה׳׳. ישיבות משלוש
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המליאה ישיבות94

עד דברים הושמעו שהתנהל בדיון עד דברים וכן ונגדן, ההצעות ב  חברים־יועצים ב

ד פעילים ק נוספים, בשינויים לדון הוצע מפעילות. עצמם המרירים אלו ונג  בעדכון ולעסו

הלה, כולו, התקנון מנ במליאה. לדיון כהכנה ב

מנהלה, מכין דיון תחילה ייערך שאכן והוכרע, הצבעה, נערכה שני ב רכב הסעיפים, ב תו  ו

האקדמיה. בתקנון שינויים שתציע מכינה, ועדה

ג.
ת הובעו  באקדמיה, שעובד מי מצד חברים הטרדת ועל בבחירות התערבות על תלונו

שידול פל שהנשיאות התביעה, והועלתה למוסד, חבר>ים< בחירת למען ב ט  ומיד, בחומרה, ת

התופעה. בחיסול

ה דונ ל הצעה נ הגבי ל המועמדים מספר את ל כ עד רעות נשמעו בחירות. ישיבת ב  ב

ל הוחלט שנערכה ובהצבעה ונגדה, הגבלה בי הג שיבה שייבחרו המועמדים מספר את ל  בי

זו.

ת המוצעים של סגולותיהם לבירור הוועדה יו״ר  חברים הוועדה, החלטות את קרא לחברו

חר חשאית ובהצבעה ההמלצות, את נימקו ב  ארי והא׳ באקדמיה, לחבר טל אברהם הא׳ נ

חר אבנר ב באקדמיה. חבר־יועץ להיות נ


