הישיבה המאה שלושים ושלוש (קל״ג)
ביום רביעי ,י״ד במרחשוון התשל״ח ( 26באוקטובר  ,)1977בבית האקדמיה בירושלים.
הנוכחים:

סדר היום:

החברים האדונים ש ,אברמסון ,י ,בלאו ,ד ברחיים (יו״ר) ,נ ,ברגגרין ,מ״ה
ברשמאי ,א ,דותן ,א ,הלקין ,ש ,מורג ,א ,מירסקי ,ע״צ מלמד ,ח ,רביו ,א״ש
רוזנטל ,י ,שבטיאל ,מ ,שלי.
עובד האקדמיה הא ,נ ,אפרתי.

א .הצעת מסגרת לתקציב האקדמיה לשנת הכספים 1979/1978
ב .בחירת חברים ומוסדות

א.
הא׳ בן״חיים :הצעת התקציב המוגשת מאת היא מסגרת בלבד ,בגלל היעדר ודאות
והנחיות ברורות מצד האוצר ,חוץ מקו מנחה אחד ,והוא חישוב המשכורות (שהן למעלה
מ־ 70%של תקציב האקדמיה) .הצעת התקציב הזאת משלבת תוספת יוקר של ,8.8%
שתשולם באוקטובר ,אך ברור לכול ,שההתייקרות תגיע במרוצת השנה לעשרות אחוזים,
משמע ,שנגזר על האקדמיה קיצוץ ניכר בפעולותיה .בשעה זו אנו נתונים במצב חמור בגלל
הגירעון ההולך ומצטבר .אבל יש לנו תקווה שנוכל להתגבר על כך .יו״ר ועדת החינוך של
הכנסת יוזם תיקון בחוק האקדמיה ,ואם תצליח יזמתו ,ישתפר המצב הכספי .במקביל אנו
תובעים פעולה דומה גם מצד שר החינוך .התקציב של אשתקד ,תקציב השנה ,ומסגרת
התקציב לשנה הבאה ־ כולם תקציבים גירעוניים  -ותקוותנו היחידה היא ,כי הממשלה
תכסה את הגירעונות ,כפי שאירע בסוף שנת התקציב שעברה (.)1977/1976
אנו תובעים מן הממשלה שתישא באחריות מלאה וקבועה לתקציב האקדמיה ,וגם
תאפשר לנו להמשיך ולגייס כספים וקרנות .בבוא העת ,כשהמצב הכספי יהיה ברור ,תובא
הצעת התקציב המוגמרת לפני המליאה.
הא׳ מורג מעיר מספר הערות להצעת התקציב:
 .1יש לדאוג ,שכל הצעת תקציב תישלח לחברים לפני הישיבה ,במועד מוקדם ככל
האפשר.
 .2רצוי שבהצעה תהיינה שלוש עמודות להשוואה :התקציב בשנה שעברה ,התקציב
הנוכחי ,והצעת התקציב לשנה הבאה.
 .3הסעיף של שירות לציבור אינו מקבל את התקציב הראוי לו .הובטח במליאה ,כי
יימשך הדיון על תפקידה ועל מטרותיה של האקדמיה.
היו״ר מודה על ההערות ומציין ,שהמקום לדון בהן היא המנהלה .במליאה יידונו
הדברים כשתבוא הצעת תקציב ערוכה.
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ישיבות המליאה

(בלירות)
הכנסות ( 1978/9אומדן)
2,646,509

משרד החינוך

ן)

אומי  -החזר מילואים

110,000
185,000
102,248
100,000
195,000
45,000
3,398,757

הוצאות 1978/9

ציאליות(לפי )42%

הכנסות בפועל 1977/8
1,572,000
90,000
164,554
77,389
100,000
165,000
35,000
10.00015.000
2,213,943

הוצאות ( 1977/8אומדן)

מינוח ,דקדוק ושירות לציבור
עבודה מדעית(משכורות) 414,188450,637
173,359189,268
28,91331,545
מס ערך מוסף ,מס מעסיקים
308,400308,400
פרסומים ,הדפסות ושכר סופרים
מפעל המילון ההיסטורי
עבודה מדעית(משכורות) 980,9201,067,241
411,986448,241
68,66474,707
מס ערך מוסף ,מס מעסיקים
מיכון 139,680139,680

ציאליות(לפי )42%

אמרכלות
משכורות (כולל מקבלי פנסיה

ציאליות(לפי )42%
מס ערך מוסף ,מס מעסיקים
הוצאות תחזוקה וכיו״ב
3,398,757

292,944318,723
123,024133,864
20,50622,311
214,146214.140
3,177,142

אוקטובר 1977

הא׳ אבן״שושן נבחר לחבר האקדמיה.
לחברים יועצים נבחרו האדונים ח׳ איזק ,מ׳ בר״אשר ,ד ,טנא ,י' מנצור.
למנהלת האקדמיה נבחרו האדונים י׳ בלאו ,ש׳ מורג ,ח׳ רביו ,א״ש רוזנטל.
נשיאות האקדמיה
הא׳ ז׳ בן״חיים נבחר לנשיא האקדמיה.
הא ,ש׳ אברמסון נבחר לסגן נשיא.
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האקדמיה ללשון העברית
הצעת משגרת לתקציב שגת 1979/1978

