
ושש השמונים הישיבה

בירושלים. האקדמיה בבית בצהריים 1-11 בשעות תשכ״ח בתמוז ז׳ ביום

ם אורבך, אברמסון, האדונים החברים, הנוכחים: ברגגרין, בךגון, )יו״ר(, בךחיי
שלי. שירמן, ריבלין, רבץ, סדן, מלמד, מירסקי, ייבין, זיידל, גרינברג,

 האדונים המזכירות, וחברי קלאר, הגב׳ בךמנחם, הא׳ האמרכלי המנהל
בהט. והגב׳ מדן איתן,

 עגנון הא׳ היעדרו על הצטדק
בחו״ל. וקוטשר פולוצקי בלאו, האדונים

יועצים חברים בחירת א. היום: סדר
האקדמיה. מוסדות בחירת ב.

 יועצים לחברים המועמדים סגולות לבירור הוועדה החלטות את קורא בן״חיים: הא' א.
:תשכ״ח בסיוון הנוספים ובבירוריה תשכ״ח בשבט בו׳ בישיבתה באקדמיה

פנויים. מקומות 6 יש זו ״בשעה
הזאת״. בפעם בלבד יועצים חברים 3 בבחירת להסתפק ממליצה הוועדה

ה נתקבלה. ההצע

ם ם לחברי עצי האדונים: נבחרו יו
ם א אפרי ד רוי  ב

 מייזלש משה
שר. עזרא פליי

ר אחד פה הוסכם ב. עד לבחו ה ו כ ר ד ה  רשות ענייני את תקיף שפעולתו לשונית, ל
וכר. הכתיב בענייני ההחלטות ביצוע הספר, בתי השידור,

 במנהלה. חבר יהיה כוחו שבא כוועד, המילון מערכת במועצת להכיר הוסכם
מקום. ממלא אחד חבר המנהלה חברי על נוסף לבחור הוסכם

סיני נ״ה הא׳ ר־ ה. לנשיא נבחר טו האקדמי
א ז' הא׳ שי -נ סגן רל ח ב םנ חיי ־ ה. בן האקדמי

עד בן־נון, האדונים: נבחרו המינוח לוו תן, רבץ)יו״ר(, בין, דו ר. יי צ מל
ד ע ו ק לו דו ק ד ם, )יו״ר(, קוטשר האדונים: נבחרו ה מורג, בנעט, בךחיי
שירמן.
עד ם לוו מי בך, )יו״ר(, אברמסון האדונים: נבחרו הפרסו ר גרינברג, או

רסקי, סדן. מי
עד לי לוו רכ מ א או, )יו״ר(, שלי האדונים: נבחרו ה א, בל לין, קרו ב רי

שבטיאל.
עד ה לוו כ ר ד ה בין האדונים: נבחרו לשונית ל או, )יו״ר(, יי ון, בל -נ בן
ץ, שלי. רב

ת מועצת לבא־כוח לון מערכ סדן. הא׳ נבחר במנהלה המי
א מל מ או. הא׳ נבחר המנהלה חבר מקום ל בל

ד חברי ב ל מ ה- ל ה מג שיא-הם וסגן הנשיא ה מסון, האדונים: אפוא הנ אבר
בין, או. מקום: ממלא שלי. רבין, קוטשר, סדן, יי ל ב א' ה
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