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)רט״ו( עשרה וחמש המאתיים הישיבה

 האקדמיה בבית אחה״צ, 3.00 בשעה (,1994 באפריל 6) התשנ״ד בניסן כ״ה ביום
בירושלים.

יהושע אירמאי, שרגא אזר, משה אורנן, עוזי אברמסון, שרגא החברים הנוכחים:
טל, אברהם גולדנברג, גדעון )יו״ר(, בר־אשר משה בן־חיים, זאב בלאו,

רצהבי: ויהודה פורת אמציה מגד, אהרן ייבין, ישראל יהלום, יוסף
אפרתי: נתן הכללי המנהל
בירנבאום. גבריאל המדעי המזכיר

וברכות תנחומים א. היום: סרר
1994 לשנת האקדמיה תקציב אישור ב.
הנשיא סגן בחירת ג.
לוועדים בחירות ד.
ההיסטורי המילון במועצת שינויים על הודעה ה.
שונות הודעות ו.

וברכות תנחומים א.
 אפרים של למשפחותיהם האקדמיה תנחומי את הביע בר־אשר, משה האקדמיה, נשיא
אבנר. ארי האקדמיה לחבר מהירה החלמה ברכת ושלח ז״ל, מלמד ציון ועזרא ברוידא

1994 לשנת האקדמיה תקציב אישור ב.
 .1994 לשנת האקדמיה תקציב סקר אפרתי, נתן האקדמיה, מנכ״ל

הוצאות
 במפעל המדעיים: לעובדים משכורות לתשלום מיועדות האקדמיה הוצאות רוב
 מספר לאור. וההוצאה המחשב המיכון, ובמערכת המדעית במזכירות ההיסטורי, המילון

 מדעיים, עובדים של משרות 36 ומתוכן ,47ל־ מגיע באקדמיה המלאות המשרות
אמרכליות. משרות 6ו־ האחיד ובדירוג הטכנאים בדירוג המיכון במערכת משרות

 עליהן: מופקדת המדעית שהמזכירות הפעולות כל נכללות מדעית״ ״עבודה בסעיף
 החלטות פרסום הדקדוק, וועדת השונות המינוח ועדות ריכוז העת, כתבי הוצאת

 תשובות ומחקרים, מקורות של לאור הוצאה לשונך(, למד אקדם, )זיכרונות, האקדמיה
פה. ובעל בכתב לציבור
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 דו־ מונחים p^ הכנת כגון ההיסטורי, במילון הקשורות הפעולות נכללות כן כמו
 הטקסטים כל של מידע אחזור מערכת העמדת הלשון, וועד האקדמיה קביעות של לשוני

וכיו״ב. ההיסטורי במילון שעובדו
 שוטף. אמרכלי בתפעול הכרוכים ההוצאה סעיפי כל נכללים ״אמרכלות״ בסעיף

 הראשי, בבניין קומה תוספת הכוללת בנייה, להרחבת תכנית מקדמת האקדמיה
 בוועדות אושרו התכניות והספרייה. המליאה אולם והגדלת המחשב בבניין אגף תוספת

 מהנדס יד שעל המקומית בוועדה עתה ונידונות ישראל, מקרקעי ובמנהל האוניברסיטה
ירושלים. עיריית

הכנסות
 נשיא בין בשיחה האקדמיה. תקציב של המרכזי בעול נושא והתרבות החינוך משרד
 ש״ח, מיליון כחצי לאקדמיה להוסיף המנכ״ל הבטיח החינוך משרד למנכ״ל האקדמיה

 החינוך משרד של הביצוע וועדת המומחים ועדת החלטות את ליישם שתוכל כדי
 לעם, לשוננו של עותקים 2,500 על יחתום החינוך משרד כי הבטיח המנכ״ל והתרבות.

בלשון. הלימוד ספרי אישור על תופקד המדעית המזכירות לשונך. ולמר אקדם
 מן לקבל מקווים אנו וכן בתקציב, להשתתפות ירושלים לעיריית בקשה הוגשה

 זו הקצבה קודמות. בשנים אלינו להעביר שנהג ההקצבה סכום את דתות לענייני המשרד
ההיסטורי. המילון של אפריקה צפון ספרות במפעל לתמיכה מיועדת

 יכול ואינו מאוזן, שאיננו תקציב לאשר יכול איננו והתרבות החינוך ומשרד הואיל
 הוסכם כתאגיד, מעמדנו מתוקף החוק פי על המתחייב לאישור האוצר למשרד להעבירו

 המבוסס מותנה, תקציב גם נכין בבד ובד מאוזן, תקציב נגיש כי החינוך משרד אנשי עם
והתרבות. החינוך משרד מנכ״ל שהבטיח הסכום על

 כן לא שאם הבאים, בחודשים תתממש תקציב לתוספת שההבטחה מאוד מקווים אנו
התקציב. של איזונו על לשמור כדי מדעיים, עובדים בפיטורי להתחיל ניאלץ

 ביום בישיבותיהם האקדמיה ובמנהלת האמרכלי בוועד ואושרה נדונה התקציב הצעת
(.1994 במארס 2) התשנ״ד באדר י״ט

 לתבוע בבר ובר ש״ח, מיליון 3,763 בסך המאוזנת התקציב הצעת את לאשר הוחלט
 כרי ש״ח, מיליון חצי של ההקצבה תוספת השגת את לממש והתרבות החינוך ממשדר

האקדמיה. של פעולותיה ייפגעו שלא
(.449 ׳)עמ בנספח ראה - המפורט התקציב

אושרה. התקציב הצעת

הנשיא סגן בחירת ג.
 ד׳ גולדנברג, ג׳ ייבין, י׳ טל, א׳ אזר, מ׳ בידי חתומה הצעה למליאה הגיש אזר מ׳

האקדמיה. נשיא לסגן קדרי צבי מנחם את לבחור פורת וא׳ טנא

האקדמיה. נשיא לסגן קדרי מ״צ נבחר קולות ברוב
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 כמיטב לעשות והבטיח אמונם, את בו שנתנו על ולחברים לנשיא הודה קדרי מ״צ
 וגם לנו לכבוד היא האקדמיה הצלחת לנשיא. בכך ולסייע האקדמיה, להצלחת יכולתו

כולה. הישראלית לחברה צורך

לוועדים בחירות ד.
 )שמ״צ האמרכלי בוועד מקום נתפנה האקדמיה נשיא לסגן קדרי מ״צ בחירת עם
 ולבחור האמרכלי הוועד לחבר אזר מ׳ את לבחור הציע בר־אשר מ׳ בראשו(. עמד קדרי

הוועד. ליו״ר צרפתי בגב״ע

אחד. פה אושרה ההצעה

 בישיבה שנבחרו אלה )על חברים שלושה נוספו המינוח לוועד כי מסר בר־אשר מ׳
 מינוים את לאשר צורך יש שרביט. וש׳ פורת א׳ אירמאי, ש׳ תשנ״ג(: בכסלו בד ר״ה,

רשמי. באופן

אחר. פה התקבלה ההצעה

 טל א׳ חדשים: חברים לבחירת הוועדה להרכב המנהלה הצעת את הביא בר־אשר מ׳
 על דעתה את תביע גם שהוועדה במסורת להמשיך הציע הוא פורת. וא׳ בלאו י׳ )יו״ר(,
לחברות. המועמדים סגולות

קולות. ברוב אושרה ההצעה

 השידור, ברשות האקדמיה כנציג תפקידו את סיים גולדנברג ג׳ כי הודיע בר־אשר מ׳
אבנר. א׳ נתמנה ובמקומו

 הלשון ועדת יו״ר לתפקיד שייבחר רצוי הרשות. עובד היה אבנר א׳ כי העיר אורנן ע׳
 הוא כי השיב בר־אשר מ׳ השידור. לרשות מחויבות לו שאין מבחוץ איש הרשות של

 בנושאים האקדמיה של עמדותיה את כהלכה להציג .ידע אבנר א׳ כי ובטוח סמוך
בתוקפו. המינוי את להשאיר ביקש הוא לרשות. ולא לעברית מחויב ויהיה הנידונים,

ההיסטורי המילון במועצת שינויים על הודעה ה.

ההיסטורי: המילון מועצת בהרכב שינויים על הודיע בר־אשר מ׳
טל, א׳ גולדנברג, ג׳ בר־אשר, מ׳ בן־חיים, ד בלאו, י׳ אברמסון, ש׳ המערכת: מועצת

רצהבי. וי׳ ייבין י׳
 טל. וא׳ גולדנברג ג׳ )יו״ר(, בר־אשר מ׳ המילון: מערכת

טל. א׳ המילון: עורך
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ת 132 ו ב י ש ה י א י ל מ ה

שונות הודעות ו.
 ד״ר שושני. שמשון הד״ר החינוך, משרד מנכ״ל עם פגישתו על דיווח בר־אשר מ׳

 הוסכם ש״ח. מיליון חצי אליה להעביר והבטיח האקדמיה של בקשותיה את קיבל שושני
 כך ולשם אישורם, לפני האקדמיה של המדעית במזכירות ייבדקו בלשון הלימוד ספרי כי

 עותקים 2,500 על החינוך משרד חתם כן כמו נוסף. אדם לכוח תקציב לאקדמיה יינתן
ואקרם. לעם לשוננו לשוננו, של

 לכונן כדי דולרים 30,000 של סכום לאקדמיה להעביר הבטיח אלרהנד יעקב פרופ׳
 הקרן. מפרות מלגה שיקבל צעיר, חוקר יישא ההרצאה את שמו. על שנתית הרצאה

האקדמיה. של עת בכתב תתפרסם ההרצאה
 הראשונה השנתית וההרצאה לאקדמיה, המובטח הסכום את העביר אלרהנד ]פרופ׳

תשנ״ה.[ בניסן נישאה
 העלה הוא במליאה. שנבחרה הלעז לענייני הוועדה את להפעיל יש כי הזכיר מגד א׳
כללי. בשימוש למילים לוועדה נוסף חבר לבחור הצעה
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