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התשע"ח ת  שנ

הישיבה השלוש מאות חמישים וארבע )שנד(

ביום ה' בתשרי התשע"ח )25 בספטמבר 2017( בשעה 13:00, בבית האקדמיה בירושלים.
]ישיבה לחברים מלאים בלבד[

אילן אלדר, יואל אליצור, שולמית אליצור, יעקב בן־טולילה, משה  הנוכחים: 
בר־אשר )יו"ר(, יוחנן ברויאר, אסתר גולדנברג, אבי הורביץ, יהודית 
הנשקה, גיל הראבן, מלכה זמלי, חיים כהן, קציעה כ"ץ, מרדכי מישור, 
אהרן ממן, שלמה נאה, יוסף עופר, שמא יהודה פרידמן, שמחה קוגוט, 

אלישע קימרון, מנחם קיסטר, עפרה תירוש־בקר;
מנכ"לית האקדמיה טלי בן־יהודה.  

בחירת נשיא וסגן נשיא א.  סדר היום: 
אישור שינויים בתקנון האקדמיה )בהתכתבות סמוך לאחר הישיבה( ב. 

א. בחירת נשיא וסגן נשיא

משה בר־אשר נבחר לנשיא האקדמיה ללשון העברית;
אהרן ממן נבחר לסגן נשיא האקדמיה ללשון העברית.

ב. אישור שינויים בתקנון האקדמיה )בהתכתבות סמוך לאחר הישיבה(

אל חברי האקדמיה נשלח המסמך שלהלן לאישור:

שינויים אחרונים בתקנון האקדמיה ללשון העברית

התקנון שאושר במליאת האקדמיה בשנת תשע"ו התעכב זמן רב בגלל תהליך ביקורת 
מטעם משרד המשפטים. בארבעה מהסעיפים חלו שינויים )חלקם בעקבות הביקורת(. 
השינויים הובאו לידיעת נשיא האקדמיה ואושרו בוועדת התקנון )חבריה: טלי בן־יהודה, 
רונית גדיש, חיים כהן, קציעה כ"ץ, אהרן ממן ]יו"ר[(. השינויים נשלחו לאישור חברי 

האקדמיה המלאים כדי שאפשר יהיה להעביר את התקנון לפרסום ברשומות.
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ואלה הסעיפים שחלו בהם שינויים ]השינויים ניתנים בהדגשה, ובסוגריים מרובעים 
ההסבר להם[:

2. מטרותיה של האקדמיה אלו הן:
)א( לעשות לכינוסו ולחקירתו של אוצר הלשון העברית לכל תקופותיה ושכבותיה;

)ב( לעשות לחקירת מבנה הלשון העברית, תולדותיה וגלגוליה;
)ג( לכוון את דרכי התפתחותה של הלשון העברית לפי טבעה, לפי צרכיה ואפשרויותיה 

בכל תחומי העיון והמעשה, באוצר המילים, בדקדוק, בכתב, בכתיב ובתעתיק.
)ד( לפעול לשמירת מעמדה של העברית, להעלאת קרנה ולידיעת תולדותיה 
בקרב הציבור. ]הסעיף נועד להסביר את כל פעילות האקדמיה החורגת ממטרות 

א—ג שנקבעו בעבר.[

5. מליאת האקדמיה —
)ג( דנה בהצעת התקציב ובדוחות הכספיים של האקדמיה ומאשרת אותם.

]עד עתה נדונו הדוחות הכספיים המבוקרים ואושרו רק במנהלה. לפי דרישת משרד 
המשפטים וכמו שמקובל בארגונים האחרים, יש לאשר את הדוחות גם במוסד 

העליון של האקדמיה, כלומר במליאה.[

20. שניים מחברי המנהלה מופקדים על העניינים האמרכליים השוטפים בתיאום עם 
המנהל הכללי של האקדמיה )להלן המנכ"ל( והם מורשי חתימה )ר' עוד סעיף 60(.
]הנוסח הקודם, שהוכנס לראשונה לתקנון זה, היה: "הנשיא ממנה הנהלה מצומצמת 
שחבריה הם מקרב המנהלה וכן המנכ"ל והיא מתכנסת לישיבות לפי הצורך ודנה 
בעניינים מנהליים ומאשרת אותם". נוסח זה לא קיבל את אישור משרד המשפטים. 

לפיכך הוחזר הנוסח של הסעיף כפי שהיה בתקנון הקודם.[

34. חברי כבוד )סעיף 4א בחוק( מחוץ לארץ השוהים בארץ אינם משתתפים בישיבות 
בחירות ובהחלטות על תקציב האקדמיה.

אישרו את המסמך בדואר חוזר החברים האלה:
אילן אלדר, שולמית אליצור, יעקב בן־טולילה, משה בר־אשר, יוחנן ברויאר, גיל הראבן, 
שמעון זנדבנק, אפרים חזן, מרדכי מישור, שלמה נאה, חיים סבתו, יוסף עופר, אמציה 
פורת, שמואל פסברג, שמחה קוגוט, דוד רוזנטל, אורה שורצולד, שמעון שרביט; וחברי 

ועדת התקנון חיים כהן, קציעה כ"ץ ואהרן ממן.




