הישיבה המאתיים שישים ואחת (רסא)
ביום כ״ח בתשרי התשס״ב ( 15באוקטובר  )2001בשעה  , 15:00בבית האקדמיה
בירושלים.
הנוכחים:

החברים ארי אבנר ,עוזי אורנן ,אילן אלדר ,יהושע בלאו ,זאב בן־חיים,
יעקב בךטולילה ,משה בר־אשר (יו״ר) ,גדעון גולדנברג ,אהרן דותן ,אבי
הורביץ ,יעקב זוסמן ,שמעון זנדבנק ,אפרים חזן ,אברהם טל ,יוסף יהלום,
ישראל ייבין ,קציעה כ״ץ ,שמא יהודה פרידמן ,גד ק־עמי צרפתי ,שמעון
שרביט ,מנחם צבי קדרי;
מנכ״ל האקדמיה נתן אפרתי.

סדר היום :א .בחירת נשיא האקדמיה
ב .מעמדם של חברים שאינם פעילים באקדמיה

א .בחירת נשיא האקדמיה
נשיא האקדמיה מ׳ בר־אשר הסביר כי בגלל היעדרם של חלק מחברי האקדמיה מן
הארץ בתקופת הקיץ אי אפשר היה לבנם ישיבת בחירות בשלהי התשס״א .תקופת
הכהונה של נשיא האקדמיה הסתיימה בסוף שנת התשס״א ,ועל המליאה לבחור נשיא
חדש .מ׳ בר־אשר ביקש מםגךהנשיא מ״צ קדרי לנהל את הישיבה בחלק העוסק
בבחירת הנשיא.
מ״צ קדרי הודיע כי בעקבות פנייתו ופניית חברים נוספים הסכים בר־אשר להציג את
מועמדותו לכהונת נשיאות שלישית .מ״צ קדרי מנה את הישגיו של בר־אשר בשנות
נשיאותו והעלה על נם את מעמדו כחוקר הלשון ואת נכונותו להקדיש מזמנו וממרצו
לענייני האקדמיה .משימות האקדמיה וצרכיה נהירים לו וקרובים ללבו ,והוא השכיל
לנווט את המוסד בדרך הטובה ביותר.
בהצבעה חשאית נבחר פרופ׳ משה בר־אשר לתקופת נשיאות שלישית של ארבע שנים.
מ׳ בר־אשר הודה לכל חברי האקדמיה על הבחירה.
מ ״צ קדרי בירך את הנשיא לרגל בחירתו ואיחל לו הצלחה רבה במילוי תפקידו.

ע ה א חד מי ה דלשוו העברית -מוגו בזכויות יוצרים

שנ ת ה ת ש ס ״ ב

כ .מעמדם של חכרים שאינם פעילים כאקדמיה
בסעיף  0 (4לחוק המוסד העליון ללשון העברית ,תשי״ג 1953-נאמר:
״חברי המוסד מתמנים לכל ימי חייהם ,אך רשאי המוסד לראות מקומו של חבר כמקום
שנתפנה ולמנות אחר במקומו או למנות לו ממלא מקום זמני ,אם החבר לא השתתף
בישיבות המוסד שנה תמימה״.
מ׳ בר־אשר יידע את החברים על אודות חברים אחדים שאינם משתתפים בישיבות
המליאה ובוועדות השונות וביקשם לחוות דעתם .בדיון הועלו פנים שונים לבעיה ,אבל
נטיית הרוב הייתה שלא לנקוט צעדים כלשהם כלפי החברים שאינם פעילים  -בהיותם
מתי מעט.

ע ה א חד מי ה דלשוו העברית -מוגן בזכויות יוצרים
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ישיבות המליאה

