
)קצ״ג( ושתיים תשעים המאה הישיבה

סו האקדמיה חברי ל כ״ז ביום התכנ אלו  שלוש בשעה (,1989 בספטמבר 27) התשמ״ט ב

ת אחה״צ, בירושלים. האקדמיה בבי

 אמיר, א׳ אירמאי, ש׳ אורנן, ע׳ אורבך, א״א והאדונים הראבן ש׳ הגב׳ החברים הנוכחים;

ח, י׳ ״ )יו או ל ר, א׳ ב רוי ס, ז׳ בנ רג, ג׳ ברוידא, א׳ בר־אשר, מ׳ בךחיי ב דנ ל א׳ גו

י׳ רצהבי, י׳ רבין, ח׳ קדרי, מ״צ פורת, א׳ מלמד, ע״צ מגד, א׳ טל, א׳ דותן,

שבטיאל.

בוררת. ועדה מנהלה, נשיא, בחירת היום: סדר

א.

או הא׳ ל  חוקי מניין יש כי וקבע בבחירות, העוסקים הסעיפים את בתקנון קרא נ

ם מועמדים שמות הועלו לישיבה. בהצעות. לעיון הפסקה והוכרזה השונים, לתפקידי

ב.
ה המליאה ס תכנ שה מ׳ והא׳ שוב, נ שנע שר) ח כר־א ״ הל יו שיא. הבחירות את ני לנ

חר חשאית בהצבעה ב שיא נ שו מ׳ ]הא׳ בלאו יהושע הא׳ לנ א ־  כסגן־ לכהן ממשיך בו

התשמ׳׳ז[. באייר כ״א ביום לו שנבחר תפקיד הנשיא,

הלה מנ קדרי ומ״צ צרפתי גב״ע ייבין, י׳ של, א׳ ה״ה נבחרו ל

בחרו הבוררת לוועדה א א׳ אברמסון)יו״ר<, ש׳ ה״ה נ ד רוי  אברמסון, ]הא׳ צרפתי וגב״ע נ

בל לא הישיבה, בעת בארץ היה שלא שובו עליו קי המינוי[. את ב



וארבע תשעים המאה - ושלוש תשעים המאה הישיבה
)קצ׳׳ג-קצ׳׳ר(

מבר 29> התש׳׳ן בכסלו א׳ ביום ב ת אחה״צ, שלוש בשעה (,1989 בנו  האקדמיה בבי

ם. שלי ת בי

או י׳ אמיר, א׳ אירמאי, ש׳ אברמסון, ש׳ והאדונים הראבן ש׳ הגב׳ החברים הנוכחים: בל

ד, א׳ )יו״ח, דוי א, א׳ בר־אשר, מ׳ בנ ד חי רג, ג׳ ב ב דנ ל , א׳ גו תן י׳ טל, א׳ ח

י׳ רצהבי, י׳ רבץ, ח׳ קדרי, מ״צ צרפתי, גב״ע פורת, א׳ מירסקי, א׳ ייבץ,

שבטיאל;

י׳ סיוון, ר׳ מנצור, י׳ יהלום, י׳ חץ, א׳ אבנר, א׳ האדונים החבריס־היועצים

שמעוני; א׳ פליקם,

ת האקדמיה עוברי אפרתי; נ׳ הא׳ הכללי, המנהל ש׳ אלמגור־רמץ, ר׳ הגברו

ינאי; י׳ והא׳ רייך, נ׳ זמלי, מ׳ וייס, ר׳ בן־ישראל, ד׳ בהט,

ת, לענייני מומחה שמעוני, צבי ד׳׳ר המקצועית. הוועדה יו״ר בולאו

די טיין הא׳ לזכר א. היום: ס ש מדן והא׳ תבינ

ת ענייני ב. בולאו

הנירולוגיה מונחי אישור ג.

כללי בשימוש במלים דיון ד.

בחירות ישיבת על הודעה ה.

א.

ת האקדמיה של השנייה הישיבה את לפתוח העונג לי יש בלאו: הא׳ שנ  המאה. ב

חנו לכם שידוע כפי א - חומריים בשטחים הן שונים, בשטחים פועלים אנ  בהצלחה ל

 בשיתוף הרצאות סדרת התחילה הרצאות; מתקיימות חומריים. פחות בשטחים הן - עצומה

ה בר־אשר. פרופ׳ של הרצאתו הייתה הראשונה וההרצאה למדעים האקדמיה עם אחרונ  ל

ק הייתי מר אל מדענים חילופי של במסגרת בדנ שר מרק-י ל בוועידה שם והרציתי דנ  ע

טת הרציתי וכן העברית תחיית אוניברסי ובאופסלה. הלסינקי ב


