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הישיבה השלוש מאות עשרים ושש )שכו( והשלוש מאות 
עשרים ושבע )שכז(

ישיבות מליאה פתוחות במסגרת הכינוס הפתוח ללשון העברית 
ולספרותה — העברית החדשה ומורשת הדורות

ביום ט"ו—ט"ז באייר התשע"ב )7—8 במאי 2012( במרכז לאמנויות הבמה בבית חיל 
האוויר בהרצלייה.

הישיבה השלוש מאות עשרים ושש )שכו(

המושב "עברית ואנגלית במוסדות להשכלה גבוהה"

ביום ט"ו באייר התשע"ב )7 במאי 2012( בשעה 10:00—11:30.

החברים עוזי אורנן, יעקב בן־טולילה, משה בר־אשר, יוחנן ברויאר, אהרן  הנוכחים: 
דותן, עמינדב דיקמן, אבי הורביץ, חיים כהן, קציעה כ"ץ, אהרן ממן, יוסף 

עופר, משה פלורנטין, אורה שורצולד;
החבר־היועץ אלישע קימרון;

מנכ"לית האקדמיה טלי בן־יהודה;
עובדי האקדמיה וקהל.

נשיא האקדמיה משה בר־אשר נשא דברי פתיחה וברכה.
אחרי כן נישאו ההרצאות האלה:

א. הרצאת אהרן דותן "אנגלית באוניברסיטאות על שום מה?"
ב. הרצאת רבקה כרמי "אקדמיה עברית — עברית ואקדמיה"

ג. דברי תגובה של שרה סטרומזה
יושבת הראש: שרה יפת

]הערת העורך: הרצאת אהרן דותן ודברי שרה סטרומזה ראו אור בהעברית סא, ד )תשע"ג( — 
"לשון של תרבות": הרצאת דותן בעמ' 147—157 ודברי סטרומזה בעמ' 158—163 בשם "עברית 

ואנגלית באוניברסיטאות המחקר בישראל".
דיווח על הכינוס ועל הרצאותיו אפשר למצוא באתר האקדמיה במדור "אירועים שהיו". בהרצאות 



113  ) )שכז ושבע  הישיבה השלוש מאות עשרים   

אפשר לצפות באתר YouTube בערוץ האקדמיה ללשון העברית, ברשימת ההשמעה "הכינוס 
הפתוח תשע"ב", מושב ראשון.[

הישיבה השלוש מאות עשרים ושבע )שכז(

המושב "צוהר למילון ההיסטורי"

ביום ט"ז באייר תשע"ב )8 במאי 2012( בשעה 11:45—13:30.

החברים יעקב בן־טולילה, משה בר־אשר, יוחנן ברויאר, אהרן דותן,  הנוכחים: 
עמינדב דיקמן, אבי הורביץ, גיל הראבן, אפרים חזן, חיים כהן, קציעה 
כ"ץ, מרדכי מישור, אהרן ממן, שלמה נאה, יוסף עופר, שמואל פסברג, 

אורה שורצולד;
מנכ"לית האקדמיה טלי בן־יהודה;

עובדי האקדמיה וקהל.

נישאו ההרצאות האלה:
א. הרצאת שמחה עמנואל "בחירי הספרות הרבנית במילון ההיסטורי"

ב. הרצאת אריאל שוה "מה חידש רש"י בלשון?"
ג. הרצאת גבריאל בירנבאום "ערכי לשון"

יושב הראש: חיים כהן

]הערת העורך: דיווח על ההרצאות אפשר למצוא באתר האקדמיה במדור "אירועים שהיו". 
בהרצאות כולן אפשר לצפות באתר YouTube בערוץ האקדמיה ללשון העברית, ברשימת 

ההשמעה "הכינוס הפתוח תשע"ב", מושב שישי.[

https://www.youtube.com/watch?v=td2JxC82ROs&list=PL3FC2FCB8799BAB7D&index=1]
https://www.youtube.com/watch?v=td2JxC82ROs&list=PL3FC2FCB8799BAB7D&index=1]
http://www.youtube.com/watch?v=npl9WAt9hbQ&index=9&list=PL3FC2FCB8799BAB7D]

