הישיבה השלוש מאות ושתיים —
השלוש מאות ושלוש (שב—שג)
ביום כ"ג בניסן התשס"ח ( 28באפריל  )2008בשעה  15:00ובשעה  ,16:00בבית
האקדמיה בירושלים.

הישיבה השלוש מאות ושתיים (שב)
הנוכחים:

החברים עוזי אורנן ,משה אזר ,שולמית אליצור ,יהושע בלאו ,יעקב בן־
טולילה ,משה בר־אשר (יו"ר) ,אסתר גולדנברג ,גדעון גולדנברג ,אהרן
דותן ,אבי הורביץ ,שמעון זנדבנק ,אפרים חזן ,אברהם טל ,דוד טלשיר,
אבנר טריינין ,קציעה כ"ץ ,אהרן ממן ,אמציה פורת ,שמא יהודה פרידמן,
מנחם קיסטר ושמעון שרביט;
החברים־היועצים סיריל אסלנוב ,יוחנן ברויאר ,גיל הראבן ,חיים כהן,
יוסף עופר ,משה עסיס ,משה פלורנטין ,שמואל פסברג;
המנהלת הכללית טלי בן־יהודה; המזכירה המדעית רונית גדיש.

סדר היום :הצעת התקציב לשנת 2008

הצעת התקציב לשנת 2008
מ' בר־אשר :כפי שראיתם בהצעה שנשלחה אליכם ,בתקציב  2008יש בשׂ ורה ושינוי
אמתיים לאקדמיה .אשתקד היה בסיס התקציב של האקדמיה  5,590,000ש"ח בלבד,
ולאחר מאמצים קיבלנו במוצאי השנה שעברה מראש הממשלה מיליון שקלים נוספים.
לעומת זאת בשנה זו יעמוד תקציבנו על שמונה מיליון שקלים לפחות ,ובערב הפסח
אף התבשׂ רנו על מיליון שקלים נוספים .את התוספת אתם יכולים לראות בנספח.
תקציב האקדמיה מגיע ממשרד המדע ,התרבות והספורט ,אבל הגידול השנה הוא פרי
מגעים ממושכים עם משרד ראש הממשלה ועם משרד האוצר .גידול זה מאפשר לאקדמיה
להמשיך להעסיק עובדים שנקלטו בסוף השנה שעברה ולקלוט עובדים חדשים .כאן
המקום לשבח את ראש הממשלה הקודם מר אריאל שרון ,שיצר את האווירה החיובית
במשרדי הממשלה כלפי האקדמיה ,ואת ממשיכו מר אהוד אולמרט .האקדמיה מצאה
במשרד ראש הממשלה אנשים הנכונים לסייע בנפש חפצה ,ואציין לטובה במיוחד את
מזכיר הממשלה מר עובד יחזקאל.
מיליון השקלים המובאים בנספח מיועדים בעיקר להחזר חובות לאגודת הידידים .למן
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 2002הלוותה אגודת הידידים לאקדמיה למעלה מחצי מיליון שקלים כדי לחלצנו
ממשברים שנקלענו אליהם .לתקופת־מה אף הורדנו את שכר העובדים ,וההלוואות
מאגודת הידידים מנעו פגיעה גדולה יותר בשכרם .עם הגדלת התקציב אנו פורעים את
חובנו לאגודה .יתרת הסכום מיועדת לקליטת העובדים החדשים.
האם יש שאלות על סעיפי התקציב?
א' ממן :האם תוכל לפרט קמעה בעניין סעיף הבינוי והפיתוח?
מ' בר־אשר :הבניין הראשי של האקדמיה בן חמישים שנה ,והוא נתון בתהליך התפוררות.
בסוף  2005קיבלה האקדמיה מראש הממשלה אריאל שרון תוספת רב־שנתית מיוחדת,
והכוונה היא להשתמש בה לשיפוץ מבנה האקדמיה ולתוספות בנייה על פי תכניות
שאנו שוקדים על פיתוחן .כשהן תושלמנה נציג אותן במליאה.
א' ממן :האם מכון מזי"א מחדש את פעילותו?
מ' בר־אשר :למיטב ידיעתי היו שני ערבים שבהם מירון איזקסון ,נינו של אהרן מזי"א,
קרא שם משיריו ,אבל אין לפעילות הזאת קשר לאקדמיה.
ד' טלשיר :מכון מזי"א הביא לאקדמיה תועלת רבה .האם אין דרך להעתיק את הפעילות
שהתקיימה בו לכאן ,אולי לחדר בן־יהודה?
מ' בר־אשר :האקדמיה היא גם מוסד מחקר וגם מוסד בשירות הציבור .השירות
לציבור חשוב ,אבל פעילות אינטנסיבית כמו שהייתה בשנתיים הראשונות במכון
מזי"א אינה יכולה להתנהל כאן בלי שיופרעו העובדים מעבודתם .לשם כך צריך מבנה
נפרד.
ד' טלשיר :מדוע לפתע נדרשת האקדמיה לשלם לעירייה ארנונה?
מ' בר־אשר :כל השנים לא שילמה האקדמיה ארנונה ,כמוסדות תרבות אחרים .בעקבות
שינוי החוק ב־ 2003נדרשים גם מוסדות תרבות ,למעט בתי תפילה ,לשלם ארנונה .אנו
מקווים לפטור את האקדמיה מתשלום הארנונה באמצעות שינוי בחקיקה .מנכ"לית
האקדמיה ,היועץ המשפטי של האקדמיה ואני משקיעים בכך מאמצים רבים ,ואני מקווה
שבפרק זמן מתקבל על הדעת נצליח לצמצם את שיעור הארנונה לשנה זו ל־30%
ולעתיד לבוא לקבל ממנה פטור מלא.
א' דותן :תחילה אני רוצה לברך את מי שראוי לברכו על ההישגים שהוצגו בפנינו.
התקציב גדל ביותר משלושה מיליוני שקלים ,גידול שאין דומה לו בהיקפו היחסי
במוסדות אחרים בארץ.
השוואת תקציב השנה הזאת לזה של השנה שעברה מעלה ציפייה לגידול משמעותי —
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כמעט פי ארבעה — בימי העיון וההשתלמויות .לעומת זאת ההוצאה על כנסים ואירועים
עמדה ב־ 2007על קרוב ל־ 20,000ש"ח ואילו ב־ 2008על אפס .מדוע?
ט' בן־יהודה :בתחילת  2007הקמנו מערך השתלמויות בתשלום ,ומרכזת אותו הגב'
אורלי אלבק .בשנה הראשונה להקמתו לא הייתה פעילות המערך רחבה דייה ,והתקציב
של  2008משקף ציפייה לגידול ניכר בהשתלמויות .אשר לסעיף הכנסים והאירועים,
ההוצאות בשנת  2007מתייחסות לאירוע במכללת דוד ילין ולישיבת המליאה המיוחדת
באולם וייז שבה הרצה פרופ' ריצ'ארד שטיינר על תגליתו .השנה לא מתוכננים אירועים
מן הסוג הזה ,והתקציב משקף זאת.
א' דותן :ההוצאות על ביקורת החשבונות והייעוץ המשפטי צפויות להיות השנה כמעט
פי שניים לעומת השנה שעברה .בעבר היה הייעוץ המשפטי ניתן בהתנדבות .אני מבין
שההתנדבות עבר זמנה ,אבל מכאן ועד להכפלת הסכום המרחק רב.
מ' בר־אשר :כיום רק חברי האקדמיה מתנדבים .חלק נכבד של ההשקעה הזאת מיועד
לטיפול בנושא הארנונה ,ויש עוד שני עניינים המתבררים בבתי משפט.
א' דותן :הוצאות התפעול המדעי והאמרכלות כמעט שוות .אין זה מכובד למוסד אקדמי
שהאמרכלות תהיה שוות ערך לתפעול המדעי.
ט' בן־יהודה :ההוצאות בסעיף האמרכלות גדלו השנה בעיקר בגלל הארנונה ובגלל
ההוצאות המשפטיות כאמור .אם נצרף להוצאות התפעול המדעי את שכר העבודה
של העובדים המדעיים ,היחס בין הוצאות התפעול המדעי לאמרכלות ייטה במובהק
לטובת הפעילות המדעית.
מ' בר־אשר :אם אין שאלות נוספות ,ניגש להצבעה על הצעת התקציב .גם דף הנספח
עומד לאישור ,והוא ייכלל במסגרת התקציב במסמך שנגיש למשרד המדע ,התרבות
והספורט.
פה אחד אושרה הצעת התקציב לשנת .2008
התקציב המפורט — ראו בנספח ,עמ' 317—316

הישיבה השלוש מאות ושלוש (שג)
[ישיבה לחברים מלאים בלבד]
הנוכחים:

החברים ארי אבנר ,עוזי אורנן ,משה אזר ,שולמית אליצור ,יעקב בן־
טולילה ,יהושע בלאו ,משה בר־אשר (יו"ר) ,אסתר גולדנברג ,גדעון
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גולדנברג ,אהרן דותן ,אבי הורביץ ,שמעון זנדבנק ,אפרים חזן ,אברהם
טל ,דוד טלשיר ,אבנר טריינין ,קציעה כ"ץ ,אהרן ממן ,אמציה פורת,
שמא יהודה פרידמן ,מנחם קיסטר ,שמעון שרביט;
המנהלת הכללית טלי בן־יהודה.
סדר היום :בחירת חברים חדשים

בחירת חברים חדשים
ד"ר עמינדב דיקמן וד"ר חיים א' כהן נבחרו לחברי האקדמיה.
הרב חיים סבתו וד"ר עפרה תירוש־בקר נבחרו לחברים־יועצים.

