הישיבה השלוש מאות (ש)
ישיבה מיוחדת לכבוד פרופ' זאב בן־חיים
ביום כ"ב בטבת התשס"ח ( 31בדצמבר  )2007בשעה  ,15:00בבית האקדמיה
בירושלים.
ישיבת מליאה מיוחדת לרגל מלאות מאה שנה לנשיא האקדמיה לשעבר פרופ' זאב
בן־חיים.
הנוכחים:

החברים ארי אבנר ,עוזי אורנן ,משה אזר ,שולמית אליצור ,יהושע בלאו,
משה בר־אשר (יו"ר) ,גדעון גולדנברג ,אהרן דותן ,אבי הורביץ ,שמעון
זנדבנק ,אפרים חזן ,אברהם טל ,דוד טלשיר ,אבנר טריינין ,יוסף יהלום,
אהרן ממן ,שלמה נאה ,אמציה פורת ,שמא יהודה פרידמן ,מנחם צבי
קדרי ,מנחם קיסטר ,שמעון שרביט;
החברים־היועצים סיריל אסלנוב ,יוחנן ברויאר ,עמינדב דיקמן ,גיל הראבן,
חיים כהן ,מרדכי כסלו ,יוסף עופר ,משה עסיס ,משה פלורנטין ,שמואל
פסברג;
המנהלת הכללית טלי בן־יהודה; עובדי אקדמיה בעבר ובהווה;
אורחים ומוזמנים רבים ,ובהם בני משפחת בן־חיים :בנותיו — גוזל בן־
חיים ושלומית כהן ובני ביתה; מן האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
מנחם יערי ויוחנן פרידמן.

סדר היום :א .דברי פתיחה :משה בר־אשר
ב .על זאב בן־חיים ועל פועלו .1 :יהושע בלאו;  .2אברהם טל;  .3אהרן
דותן
ג .הרצאת אהרן ממן "ר' יונה אבן ג'נאח :בין פילוסופיה ללשון"
ד .הרצאת משה פלורנטין "מורשה עתיקה או ברייה חדשה? הליכה בדרכי
העברית בעקבות זאב בן־חיים"
ה .נספח — הודעה על פרסום ספר
[הערת העורך :הדברים שנישאו על פרופ' בן־חיים ופועלו ראו אור בלשוננו עא (תשס"ט) :מ'
בר־אשר" ,תנים יומה מאה שנה" ,עמ'  ;18—15י' בלאו" ,בן־חיים בן המאה — האיש והחוקר",
עמ'  ;22—19א' טל" ,זאב בן־חיים — הצצה בדרכיו ובפועלו" ,עמ'  ;28—23א' דותן" ,פרופ'
זאב בן־חיים — נשיא ואדם :זיכרונות וחוויות" ,עמ' .32—29
הרצאת א' ממן ראתה אור בלשוננו ע (תשס"ח) ,עמ' ].359—351
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ה .נספח — הודעה על פרסום ספר
נשלחה לחברים הודעה על פרסום אוסף המאמרים מן העיזבון של ד"ר א ָ ּילה ליונשטם
ז"ל בכספי קרן ליונשטם שכונן פרופ' יהושע בלאו .הספר ייקרא "עיונים בספרות
השומרונית ובספרות הקראית" ויהיה כרך ט בסדרה החדשה של מקורות ומחקרים.
הבאת הספר לפני המליאה מיוחסת לישיבה זו.
[הערת העורך :הספר ראה אור במהלך תשס"ח ,וראו להלן ,ישיבה שז].

