הישיבה המאתיים ושש (ו״ו)
ביום ז׳ בכסלו התשנ״ג ( 2בדצמבר  ,)1992בשעה  3.00אחה״צ ,בבית האקדמיה בירושלים.
הנוכחים:

החברים הגב׳ ש׳ הראבן והא׳ א׳ אבנר ,א׳ אמיר ,י׳ בלאו <יו״ח ,ז.׳ בן־חיים,
מ׳ בר־אשר ,א׳ ברוידא ,ג׳ גולדנברג ,א׳ דותן ,א׳ טל ,ד׳ טנא ,י׳ יהלום,
י׳ ייבין ,א׳ מגד ,ש׳ מורג ,א׳ מירסקי ,א׳ פורת ,גב״ע צרפתי ,מ״צ קדרי
וי׳ רצהבי:
המנהל הכללי ,הא׳ נ׳ אפרתי.

סרו היום :א.
ב.
ג.
ד.
ה.

בחירת חברים חדשים
הכרזה על ישיבת בחירות נוספת
בחירת ועדים
כינון ועדה לבחינת התפשטות הלעז בעברית
שינוי בתקנון :זכות חתימה למנכ׳׳ל

א.
הא׳ בלאו קבע כי לפי תקנון האקדמיה(סעיף  49א> :״מציעים מועמד לחברות באקדמיה
לפני המליאה לכ ל ה מ או חר בישיבתה הקודמת לישיבת הבחירה״ .בישיבת המליאה
ר״ג שהתקיימה בב׳ באדר ב׳ התשנ״ב ( 25במארס  )1992הודיע הא׳ נלאו כי בחודשים
הקרובים תתקיים ישיבת בחירות ,ביקש הצעות למועמדים לחברות ונקב בזמן של שישה
שבועות להגשת השמות .באותה ישיבה בחרה המליאה ״ועדה לבירור סגולותיו של
המועמד״(על פי סעיף  49ב> בהרכב הא׳ מ׳ בר־אשר(יו״ר> ,ג׳ גולדנברג וא׳ פורת.
לפי התקנון נעשו אפוא כל הפעולות הדרושות והישיבה נקבעה כהלכה .לדעת הא׳
בלאו יש להצטער על הרגשתם של כמה חברים שהיו פגמים בסדרי הבחירה ,והוא הציע
לקיים את הישיבה כפי שנקבעה ולהכריז מיד על ישיבת בחירות נוספת.
הא׳ בלאו העמיד להצבעה שתי הצעות :האחת ,לקיים עכשיו את הבחירות .האחרת,
לקיים אותן בעוד חודשיים וחצי ולכלול בהן גם את המועמדים שהוצעו עכשיו.
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הצבעה
9
6

ת עכשיו -
ת
הוחלט לקיים את הבחירות.

בבחירות חשאיות נבחר הא׳ משה אזר לחבר האקדמיה.
ה׳׳ה שמעון שרביט ויעקב ק־טולילה נבחרו לחברים יועצים.
ג.
הא׳ כלאו הכריז על ישיבת בחירות נוספת שתתקיים בתוך כמה חודשים ,וביקש שהצעות
למועמדים לחברות יישלחו לאקדמיה עד  15בינואר  .1993כן הציע לכונן ועדה לבירור
סגולות המועמדים ,וחבריה :ה״ה א׳ אבנר (יו״ר> ,מ׳ בר־אשר וא׳ דותן.

כי חברי
אקדמיה

הא׳ דותן הציע לקיים בירור יסודי במליאת חברי האקדמיה בשאלת סגולות המועמדים
״חוקרילשוןוסופרים
האקדמיה ייבחרומבין
רוצההאקדמיה ללכת
מהגבלהזו.לאיזהכיוון
בשנים הבאות ,ומה יהיה אופייה בעתיד? לדעתו יש להגדיל את חלקם של יוצרים ,סופרים
ומשוררים בקרב חברי האקדמיה.
לדברי הא׳ בר־אשר נבחרו עד כה לחברים חוקרי לשון ויוצרים בלשון (סופרים
ומתרגמים) ,וכן נבחרו ,בצדק ,חוקרי הספרות העברית לתקופותיה.
לדעת הא׳ ק־חיים אין צורך בדיון עקרוני ,דנים באישים עצמם.
נבחרה וערה בוררת ,וחבריה הא׳ א׳ אבנר(יו״ר) ,מ׳ בר־אשר וא׳ רותן.

ג.
הא׳ בלאו קרא את ההצעות להרכב הוועדים:
וער הדקדוק  -ה״ה י׳ בלאו(יו״ח ,א׳ דותן וי׳ יהלום.
וער המינוח  -ה״ה א׳ טל(יו״ח ,א׳ אבנר וש׳ מורג.
וער הפרסומים  -ה״ה ג׳ גולדנברג(יו״ח ,א׳ אלדר וד׳ טנא.
וער אמרכלי  -ה״ה מ״צ קדרי(יו״ר> ,א׳ פורת וגב״ע צרפתי.
הא׳ דותן טען שנוצר פה תקדים בלתי רצוי לכך שהנשיא משמש יו״ר ועדה .על פי
התקנון<0עיף 18ג> הנשיא ״רשאי להשתתף בישיבות כל הוועדים והוועדות ולהצביע בהן,
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אלא שיושבי ראש של הוועדים והוועדות מנהלים את הישיבות״ .הא׳ דותן ביקש להשמיט
את שמו לפני הבחירה.
הרבכי הוועדים אושרו ברוב של  13משתתפים.
על פי התקנון(סעיף  )17מורכבת המנהלה מן הנשיא ,סגן הנשיא ויושבי ראש הוועדים.

ר.
הא׳ בלאו מסר כי בעקבות הדיון שקיימה המליאה בנושא הלעז(בישיבה ר״ה> שיגרו
חברים אחרים הצעות מעשיות להמשך הטיפול בנושא זה .הוא הציע לכונן ועדה שתטפל
ב״נגע התפשטות הלעז״ .הרכב הוועדה יהיה רחב במקצת מפאת חשיבות הנושא
ומורכבותו.
ההרכב המוצע של הוועדה :הגב׳ ש׳ בהט וש׳ הראבן וה״ה א׳ אבנר ,א׳ אמיר ,ד׳ טנא,
א׳ מגד ,ש׳ מורג ,גב״ע צרפתי ומ״צ קדרי(יו״ח.
הא׳ אמיד ביקש שהוועדה תהיה קטנה יותר.
הא׳ טנא הציע לצרף את הא׳ א׳ פורת .הא׳ צרפתי הסיר את מועמדותו.
אושרה הקמת הוועדה לבחינת נגע התפשטות הלעז ,בהרכב שהציע הא׳ בלאו(הא׳ פורת
בא במקומו של הא׳ צרפתי).

ה.
הא׳ בלאו מסר כי בסעיף  53של התקנון נקבע שחתימתם של שניים מתוך ארבעה בעלי
תפקידים מחייבת את האקדמיה בכל עסקאותיה :הנשיא ,סגן הנשיא ,יו״ר הוועד האמרכלי
וסגן יו״ר הוועד האמרכלי .ניסיון השנים הוכיח כי היעדר זכות חתימה גם למנכ״ל פוגם
מאוד בפעילות השוטפת .המנכ״ל נמצא באקדמיה יום יום והוא ממונה על הביצוע השוטף
של הפעילות על פי הוראות הנשיאות והמנהלה .כדי לתקן פגם זה מוצע לצרף אותו לבעלי
זכות החתימה הקיימים.
ההצעה להעניק למנכ׳׳ל זכות חתימה אושרה פה אחר .המליאה מפעילה תשדיר באשר
לחתימות שחתם המנכ׳׳ל מיום כניסתו לתפקידו.
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