
)רפד( וארבע שמונים המאתיים הישיבה

 בירושלים האקדמיה בבית ,15:00 בשעה (2005 ביוני 20) התשס״ה בסיוון י״ג ביום
בלבד[. מלאים לחברים ]ישיבה

בר־אשר משה בלאו, יהושע אזר, משה אורנן, עוזי אבנר, ארי החברים הנוכחים:
 דוד זנדבנק, שמעון הורביץ, אבי דותן, אהרן בן־טולילה, יעקב )יו״ר(,

פורת, אמציה נאה, שלמה ממן, אהרן כ״ץ, קציעה יהלום, יוסף טלשיר,
קיסטר; מנחם פרידמן, יהודה שמא

אפרתי. נתן הכללי המנהל

החדש האקדמיה בתקנון תיקונים א. היום: סדר
ולמנהלה האקדמיה לנשיאות בחירות ב.
2005 לשנת האקדמיה תקציב אישור ג.
האקדמיה מנכ״ל פרישת ד.

החדש האקדמיה בתקנון תיקונים א.

 החדש: האקדמיה בתקנון תיקונים לשלושה הצעות המליאה לאישור הביא בר־אשר מ׳
 שלישים שני של בדעותיהם מתקבלות בתקנון בשינויים הנוגעות ״החלטות ב:12 תקנה

המשתתפים.״ החברים־המלאים ממספר לפחות
 שני של בדעותיהם מתקבלות בתקנון בשינויים הנוגעות ״החלטות הקודם: הנוסח

 חברים־יועצים(.״ )לרבות המשתתפים החברים ממספר לפחות שלישים
המוצע. התקנה נוסח אושר אחד פה

 בדעה חברים־יועצים תקנון בענייני לישיבות להזמין האפשרות להצבעה הועמדה
יוזמנו. לא שחברים־יועצים הוחלט בהצבעה מייעצת.

 בחירות שעניינן מליאה בישיבות משתתף אינו האקדמיה של ״חבר־יועץ ב:32 תקנה
בתקנון.״ ושינויים חבר של חברותו ביטול לאקדמיה,

 בחירות שעניינן מליאה בישיבות משתתף אינו האקדמיה של ״חבר־יועץ הקודם: הנוסח
 חבר.״ של חברותו וביטול לאקדמיה

המוצע. התקנה נוסח אושר אחד פה

שנתיים שנעדר ״חבר־מלא [:34 התקנה מספר היה לכן קודם ]הערה: ג32 תקנה
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 לא - מספקת סיבה בלא - בהן חבר שהוא ועדות ומישיבות האקדמיה מליאת מישיבות
 האקדמיה מליאת מישיבות שנתיים שנעדר חבר־יועץ באקדמיה. כחבר עוד יימנה

 שנמסרת ביום פוקעת חברותו - מספקת סיבה בלא - בהן חבר שהוא ועדות ומישיבות
במליאה. הודעה כך על

 שהוא ועדות ומישיבות האקדמיה מליאת מישיבות שנתיים שנעדר ״חבר הקודם: הנוסח
באקדמיה.״ כחבר עוד יימנה לא - מספקת סיבה בלא - בהן חבר

 אוטומטית הפקיעה )א( חבר־יועץ: של החברות פקיעת להליך אחדות הצעות הועלו
 הפקיעה )ג( המליאה; אישור נדרש כי אוטומטית אינה הפקיעה )ב( המוצע(; )הניסוח

 אותה. לעכב האפשרות חברים לחמישה יש אבל אוטומטית,
המוצע. הנוסח אושר בהצבעה

ת 254 בו שי אה י מלי ה

ולמנהלה האקדמיה לנשיאות כחירות כ.

 בחלק הישיבה את לנהל אזר משה המנהלה מחבר ביקש בר־אשר משה האקדמיה נשיא
 חש שאינו משום נעדר קדרי מנחם הנשיא שסגן הסביר הוא הנשיא. בבחירת העוסק
בטוב.

 לפרוש מתכוון שהוא למנהלה בר־אשר הודיע כחודשיים לפני כי לחברים דיווח אזר מ׳
 מועמדים של שמות שני והציע השנה בתום כהונתו סיום עם האקדמיה נשיא מתפקיד
 המנהלה פנתה לפיכך הפרק. מן ירדו המועמדים ושני נסתייע, לא הדבר אבל לתפקיד.

 מועמדותו את מעמידה היא וכעת בתפקיד, נוספת לכהונה שיסכים וביקשה לבר־אשר
להצבעה.
 ארבע של רביעית נשיאות לתקופת אחד פה בר־אשר משה פרופ׳ נבחר חשאית בהצבעה

שנים.

 הפעם שזאת על צערו את והביע הבחירה על האקדמיה חברי לכל הודה בר־אשר מ׳
 נעדר בן־חיים וזאב לנשיאות בחירות שמתקיימות הפעמים בארבע־עשרה הראשונה

הבחירות. מישיבת
 על לו הודה הוא הנשיא. כסגן תפקידו סיום על לו הודיע קדרי שמנחם מסר בר־אשר מ׳

 טל של מקומו שאת הציע כן טל. באברהם תחתיו לבחור והציע זה בתפקיד שנותיו
כ״ץ. קציעה תמלא במנהלה
המנהלה. לחברת כ״ץ וקציעה הנשיא לסגן טל אברהם נבחר בהצבעה

2005 לשנת האקדמיה תקציב אישור ג.

 לפגישה מזומן הוא באקדמיה החינוך שרת של ביקורה שבעקבות דיווח בר־אשר מ׳
תיקון שהדרוש מקווה הוא התקציב. בנושא כשבועיים בעוד הממשלה ראש ועם עמה
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 חוזרים קיצוצים לאחר רע בכי יישאר האקדמיה של הכספי מצבה כן לא שאם יתוקן
האחרונות. בשנים ונשנים

 גיוס דרך חדשים: מימון אפיקי לחיפוש פנה גם הוא הקודמת, בישיבה שמסר כפי
 הוא מזה. בצרפת האקדמיה ידידי לאגודת חבר דמי ותשלום מזה לאקדמיה תרומות

פרי. יישאו שמאמציו מקווה
 28% קוצצו האחרונות השנים בשלוש התקציב. הצעת את לחברים הציג אפרתי נ׳

 עובדים מפיטורי להימנע וכדי ,8% של קיצוץ חל השנה האקדמיה. של התקציב מבסיס
 בקירוב. 8%ב־ העובדים שכר הפחתת בדבר להסכם והאקדמיה העובדים ועד הגיעו

 במהלך נוסף כסף לאקדמיה להעביר בהבטחתו יעמוד החינוך שמשרד היא התקווה
 בהסברים. דבריו את וליווה לפרטיהם התקציב הצעת סעיפי את סקר אפרתי השנה.

.2005 לשנת האקדמיה תקציב הצעת אושרה הסקירה לאחר שנערכה בהצבעה

.361-360 עמ׳ בנספח, ראה - המפורט התקציב

255 רפד ישיבה

האקדמיה מנכ״ל פרישת ד.

 בתפקיד ששימש לאחר לגמלאות פרישתו עם המליאה מחברי נפרד אפרתי נתן ד״ר
 עם לעבוד לו שהייתה הזכות את ציין הוא אחת. חסר שנה שלושים האקדמיה מנכ״ל

 בר־אשר. מ׳ ופרופ׳ בלאו י׳ פרופ׳ בן־חיים, ד פרופ׳ - נשיאים שלושה
 המדינה התחייבות מבחינת האקדמיה של החוקי מעמדה בעיגון דרך ציוני הזכיר אפרתי

 ״נתמך׳ מגוף האקדמיה מעמד את ששינה בחוק תיקון התקבל תשל״ח בשנת לתקציבה:
 מדעית מומחים ועדת כוננה תשנ״א בשנת המדינה; בקציב כלולות שהוצאותיו למוסד

 האקדמיה תקציב בסים מאוד שופר מסקנותיה ובזכות המנוח, לבציון פרופ׳ בראשות
 המר זבולון השר של כהונתו בזמן נעשו הללו המשמעותיים השינויים שני המדינה. מצד
 הרב דאז, והתרבות החינוך שר הגדיל תשנ״ט בשנת והתרבות; החינוך במשרד ז״ל

לאקדמיה. התקציב בסים את ניכרת במידה לוי, יצחק
 תחיית של בהיסטוריה ראשוניים למקורות התוודע באקדמיה עבודתו שבשנות סיפר עוד

 וראוי ישראל, בארץ היהודי ליישוב לזקוף יש הצלחתו שאת מרתק נושא העברי, הדיבור
הספר. בבתי שיילמד

האקדמיה. חברי לכל תודה בהבעת סיים דבריו את

 עבודתו על - כולם המליאה חברי ובשם בשמו - אפרתי לנתן הודה בר־אשר מ׳
חשובים. להישגים אותה שהוביל ועל לאקדמיה תרומתו על השנים, רבת המסורה
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