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החלטות האקדמיה בענייני הלשון ובכל שאר העניינים
שבתחום פעולתה!
דינים וחשבונות על פעולתה!
זיכרון דברים של הוויכוחים המדעיים בישיבות המליאה!
זיכרון דברים של הוויכוחים המדעיים בישיבות שאר
מוסדותיה ,אם המנהלה רואה צורך בכך.
(עיין תקנון האקדמיה ,סעיפים )36—35
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שתא אברמםון
אפרים אלימלך אורבך
שרגאאירמאי
ישראל אפרת
יהודה בורלא
יהושע בלאו
זאב בן־חיים
יחיאל בן־נץ
דוד צבי בנעט
מאיר הלל בן־שמאי נבחר לחבר־יועץ ביום י׳׳אבתמוז תשכ״ז
ניסן ברגגרין
יצחק דב ברקוביץ ז־ל נפטר ביום י״ז באדר ב׳ תשכ־׳ז
לאה גולדברג
חיים אריה גינזברג
אורי צבי גרינברג
אהרןדותן
חיים הזז
שמעון הלקץ
מאירולנשטיץ
שמחה זאבזאלצמאן
משה זיידל
נפתלי הירץ טור־סיני
שמואל ייבין
משה ינץ
שאול ליברמן
דניאל לייבל ז״ל
נפטר ביום י׳ באדר א׳ תשכ׳־ז
שלמה מורג
משה מיקם
נבחר לחבר־יועץ ביום י״א בתמה תשכ־׳ז
אהרן מירסקי
עזרא ציץ מלמד
שמשץמלצר
משה צבי סגל
דב סדן
נחום סלושץ ז-ל
נפטר ביום ב׳ בטבת תשכ״ז
יזהרטמילנסקי
שמואל יוסף עגנץ
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החברים באקדמיה בשנת תשכ״ז!

נפטר ביום ב׳ בכסליו תשכ״ז
נפטר ביום כ״ז באדר ב׳ תשכ״ז
נבחר לחבר־יועץ ביום י״א בתמוז תשכ״ז

נבחר לחבר־יוע ץ ביום י״א בתמוז תשכ״ז

פרש מחברות ביום כ״ו באדר א׳ תשכ״ז

מנהלת האקדמיה
נפתלי הירץ טור״סיני  -הנשיא
זאב בךחיים
סגן הנשיא
שרגא אברמסון
יו״ר ועד המינוח
דב סדן
יו״ר ועד הפרסומים
יחזקאל קוטשר
יו״ר ועד הדקדוק
מאיר שלי
יו״ר הוועד האמרכלי
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אריה לייב פאיאנס
יעקב פולוצקי
אידל פרסמן ז״ל
יצחק פרץ ז״ל
מנחם צבי קדרי
יחזקאל קוטשר
ברוך קרוא
אברהם קריב
חיים רבץ
אליעזר שמשץ רוזנטל
יוסף יואל ריבלין
יהודה רצהבי
יצחק שבטיאל
גרשץ שופמן
חיים שירמן
אברהם שלונסקי
מאיר שלי
משה שמיר
שלום שפיגל

