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בשער פרק זה� 

בניין האקדמיה, מכיוון גן המדע
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ידידיי חברי האקדמיה, 

קוראים נכבדים,

כנשיאת  כהונתי  בתקופת  השני  השנתי  הדוח  את  להגיש  מתכבדת  אני 

פי  על  עליה  המוטלות  המשימות  להגשמת  פועלת  האקדמיה  האקדמיה. 

בנושאים הקשורים  ייעוץ לממשלה  חוק: טיפוח הפעילות המדעית בארץ, 

ועם  בחו"ל  דומים  גופים  עם  מדעיים  חוץ  קיום קשרי  ולטכנולוגיה,  למדע 

ארגונים בין�לאומיים וכן הוצאה לאור של פרסומים שיש בהם כדי לקדם 

את המדע. כל הפעילויות מפורטות בפרקי הדוח.

ידע חדשים, תמיכה בחוקרים צעירים  הפעילות באקדמיה ענפה, מורכבת ומגוונת, ובכללה איתור תחומי 

ובכירים, ארגון כינוסים בין�לאומיים בתחומים שונים וקיום קשרים עם אקדמיות דומות בחו"ל. בתוך כך 

נעשים מאמצים לחשוף את פעילות האקדמיה לפני הקהילה המדעית בארץ ובעולם ולפני הציבור בכללותו. 

אתייחס לכמה פעילויות המבליטות את מעמדה של המערכת האקדמית בארץ ובעולם. האקדמיה הגישה 

המדינה  לנשיא  גם  נשלח  הדוח  ולכנסת.  המדע  לשר  המדע  מצב  על  השני  התלת�שנתי  הדוח  את  השנה 

טנא,  רשף  פרופ'  הופקד  הדוח  על  ציבור.  ומוסדות  אקדמיים  מוסדות  בקרב  והופץ  הממשלה  ולשרי 

והשתתפו בכתיבתו חברי ארבע תת�ועדות שמונו לשם כך. הדוח סוקר את ההתפתחויות המדעיות מאז 

הטבע  מדעי   - המדעים  תחומי  בכל  בארץ  המחקר  לקידום  מעשיות  המלצות  וכולל  הקודם  הדוח  הגשת 

הגופים  נציגי  עם  האקדמיה  בבית  שהתקיים  בדיון  הוצגו  הדוח  מסקנות  עיקרי  והחברה.  הרוח  ומדעי 

תעקוב  השנה  שמונתה  המעקב  ועדת  בישראל.  הגבוהה  ההשכלה  במערכת  ולתכנון  למדיניות  הקשורים 

אחר יישום המלצות הדוח ותכין את הרקע לכתיבת הדוח התלת�שנתי הבא.

מענקי  מודל  לפי  והחברה  הרוח  במדעי  המחקר  לקידום  תכנית  כינון  היא  האקדמיה  של  חדשה  יזמה 

קרן בת�שבע דה רוטשילד במדעי הטבע. מטרת התכנית לחזק את התחום באמצעות ההכרה במצוינות 

המחקרית של החוקרים המובילים בישראל.

הסכמים  נחתמו  הבין�לאומית.  בזירה  מעמדה  והתחזק  האקדמיה,  של  קשריה  הורחבו  השנה  גם 

עם  משותפים  כינוסים  נערכו  כן  כמו  סינגפור.  ושל  ליטא  של  יורק,  ניו  של  למדעים  האקדמיות  עם 

ידע הן  יפן ושל קנדה ועם החברה המלכותית של אנגלייה במגוון תחומי  האקדמיות של גרמניה, של 

דבר הנשיאה

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

פרופ׳ נילי כהן
נשיאת האקדמיה
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

דין וחשבון שנתי < תשע“ז 102017-2016

בין מדענים ישראלים  במדעי הטבע הן במדעי הרוח והחברה. אנו גאים בקשרים המדעיים הנרקמים 

ונמשיך לפעול במרץ להעלאת קרנו של המדע הישראלי בקרב  זרים בעקבות פעילויות אלו  למדענים 

הקהילה הבין�לאומית.

לשלושה  המיועדים  בלווטניק,  פרסי  בישראל  יוענקו  יורק,  ניו  של  למדעים  האקדמיה  עם  ההסכם  פי  על 

מדענים צעירים מצטיינים מהתחומים של מדעי החיים, מדעי הפיזיקה וההנדסה ומדעי הכימיה. סכום כל 

אחד מהפרסים הוא 100,000 דולר אמריקאי, ולראשונה הם יינתנו מחוץ לגבולות ארצות הברית. 

המגמה להמשיך ולחשוף את המדע בארץ לפני מדענים צעירים מצטיינים מהעולם הביאה כבר בשנה שעברה 

והאקדמיה  האקדמיה  של  בחסותן  לארץ  בתר�דוקטורנטים  להבאת  תכנית  לגיבוש  הוועדה  של  להקמתה 

הצעירה. הוועדה, בראשותו של פרופ' איתמר וילנר, הכינה השנה תכנית פעולה למילוי המשימה.

האקדמיה תומכת בקידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה. ראשיה השתתפו בישיבה משותפת של ועדת 

המדע והוועדה לקידום האישה בכנסת. במעמד זה העניק ח"כ אורי מקלב, יו"ר ועדת המדע, אות הוקרה 

לפרופ' רות ארנון על תרומתה למדע ועל פעילותה לקידום נשים במדע. 

הוקמה  לממשל  מדע  שבין  לממשק  הנוגעים  בתחומים  לממשלה  לייעץ  האקדמיה  של  תפקידה  בתוקף 

השנה ועדת מומחים בראשותו של פרופ' מנחם יערי לבדיקת נושא איכות החיים )wellbeing( בישראל 

על כל היבטיו. במסגרת ועדות האקדמיה נבדק השנה תחום מדע הדתות בישראל, בראשותו של פרופ' גי 

סטרומזה, ויצא לאור דוח המתאר את מצב התחום והמציג דרכים לקידומו.

פתחה  השנה  גם  תיכון.  ותלמידי  סטודנטים  לרבות  הרחב,  לציבור  פתוחים  האקדמיה  מאירועי  רבים 

האקדמיה את שעריה בסדרת הרצאות, שכותרתה "מהפכות". נושאי הסדרה משתרעים על פני תחומים 

שונים במדעי הטבע, במדעי הרוח ובמדעי החברה. שילוב רב�תחומי כזה בא לידי ביטוי גם בכינוס המדעי 

הבין�חטיבתי שהוקדש לנושא "שפות". 

המדע  בין  הקשר  את  ותדגיש  ישראל  למדינת  ה�70  שנת  את  בפעילותה  האקדמיה  תציין  הבאה  בשנה 

למדינה, שחרתה על דגלה את ערכי הרוח, המדע והיצירה. 

על  האקדמיה  לצוות  המבורך,  הפעולה  שיתוף  על  האקדמיה  מועצת  לחברי  להודות  מבקשת  אני 

היזמות  על  והתמיכה,  הסיוע  על  בפעילויות,  ההשתתפות  על   - האקדמיה  ולחברי  המסורה  מחויבותו 

הברוכות ועל הידידות. 

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
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פרופ‘ נילי כהן 
הנשיאה

- - -
פרופ‘ יוסף קפלן 

יו“ר החטיבה למדעי הרוח
- - -

פרופ‘ איתמר וילנר 
יו“ר החטיבה למדעי הטבע 

פרופ‘ דוד הראל 
סגן הנשיאה 

- - -
פרופ‘ רות ארנון

הנשיאה לשעבר
- - -

גליה פינצי
מנהלת האקדמיה 

לשכת נשיאה ומנהלת האקדמיה
דגנית עזר מנהלת הלשכה וכוח אדם

- - -
כספים ומנהל
גדי לוין סמנכ"ל

ילנה יופה חשבת
אלה בדליאן מנהלת חשבונות

- - -
החטיבה למדעי הטבע

ד"ר מני קירמה רכז
אביבה לוי מתאמת מנהלתית

- - -
החטיבה למדעי הרוח

סימה דניאל רכזת
זיוה דקל מתאמת מנהלתית

- - -
דוברות וקשרי קהילה

אביטל בר דוברת ומנהלת קשרי ציבור
יעל קינר מתאמת אירועים

- - -
קשרים בין�לאומיים

בוב לפידות מנהל
רות חסון מתאמת קשרים בין�לאומיים

- - -
מלגות אדמס, מרכז הקשר לחוקרים ישראלים

בת�שבע שור מנהלת

ההוצאה לאור
טלי אמיר מנהלת ועורכת ראשית

דבורה גריינימן עורכת בכירה באנגלית

ריטה ספוז׳ניקוב אחראית שיווק והפצה

יהודה גרינבאום מפיק דפוס 

- - -

פרויקטים מיוחדים
מרב עטר רכזת האקדמיה הצעירה

ופרויקטים מיוחדים

- - -

תחזוקה ומשק
מיכאל זגורי מנהל

כוכי מימרן מתאמת מנהלתית

יוסי אפללו עוזר

מיכל כהן עובדת משק

ריקי ביטון עובדת משק

אורלי דריהם עובדת משק

אתי חממי עובדת משק 

- - -

מחשוב
יעקב רוטמן אחראי מחשוב

- - -
ארכיון

רבקה פרדס�גבריאל ארכיונאית

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

מועצת האקדמיה

ִמנהל האקדמיה
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

שתי  של  הקמתן  אפשרות  על  והתרבות  החינוך  במשרד  לדון  החלו  החמישים  שנות  בראשית 

ועדה בראשותו של שר  1955 הוקמה  והאחרת למדעי הטבע. בשנת  אקדמיות: האחת למדעי הרוח 

החינוך, פרופ‘ בן�ציון דינור, ובהשתתפותם של אחדים מבכירי המדענים, והיא דנה בהצעות להקמת 

“פרה�אקדמיה“.  של  הקמתה  לקראת  בצעדים  לפתוח  הממשלה  לפני  המליצה  הוועדה  האקדמיות. 

השנה  באותה  לגניזתה.  הביאה  בכנסת  שהתעוררה  ההתנגדות  אולם  ההצעה,  את  קיבלה  הממשלה 

ון ליר לממשלת ישראל והציעה להקים בירושלים “מרכז לקידום התרבות“, שישמש  פנתה משפחת 

מקום מפגש לאנשי מדע, לאנשי רוח, להוגי דעות ולאנשי אמנות. ההצעה נדונה בממשלה בדצמבר 

1955 ואושרה. בהחלטה נאמר ש“המרכז לקידום התרבות יאכסן את האקדמיה ללשון העברית ואת 

המחקר  הישגי  “ריכוז  תהיה  ומטרתו  ולאמנויות“,  וטבע  רוח  למדעי  לקום(  )העתידות  האקדמיות 

היום  עומדים  שעליה  הקרקע  חלקת  את  הממשלה  הקצתה  ההחלטה  בעקבות  הגבוה“.  האקדמי 

מהקמת  התקופה  באותה  שנתעוררו  ההסתייגויות  בשל  ואולם,  ליר.  ון  ומכון  למדעים  האקדמיה 

הושמט   1956 במרס  מ�8  ההחלטה  של  המתוקן  ובנוסח  החלטתה,  את  הממשלה  שינתה  האקדמיה 

הסעיף הקובע כי המרכז יאכסן את האקדמיות הלאומיות.

בראש  האקדמיה.  את  להקים  המאמצים  נמשכו  הראשונה  מהחלטתה  הממשלה  של  נסיגתה  אף  על 

אקדמיות,  שתי  להקים  תכניתו  את  בן�גוריון  דוד  לפני  הציג  הוא  קציר.  אהרן  פרופ‘  עמד  היוזמים 

והאמנים  המדענים  המלומדים,  הרוח,  אנשי  מקרב  הדגולים  את  לרכז  השאר  בין  יהיה  שתפקידן 

המדע  של  בפורום  ישראל  את  לייצג  הארץ;  פיתוח  של  המדעי�הלאומי  בתכנון  להשתתף  בישראל; 

בעלות  אחרות  פעולות  לקיים  לארץ;  בחוץ  המקבילים  הגופים  עם  מתמיד  מגע  לקיים  הבין�לאומי; 

אופי אקדמי או חינוכי. דוד בן�גוריון נתן את ברכתו להצעה.

לאחר פגישת הכנה של פרופ‘ אהרן קציר עם רקטור האוניברסיטה העברית ונשיא הטכניון, שנדונו 

את  ללבן  כדי  רחב  בפורום  דיון   1957 בנובמבר  ב�28  בן�גוריון  דוד  זימן  קציר,  של  הצעותיו  בה 

הבעיות הכרוכות בייסוד האקדמיה. בדיון השתתפו גם שר החינוך והתרבות דאז זלמן ארן, לשעבר 

אופייה  על  נסב  הדיון  גבוהה.  להשכלה  המוסדות  מן  ופרופסורים  דינור  בן�ציון  פרופ‘  החינוך  שר 

על  הוחלט  הדיון  בסיכום  הקמתה.  ונגד  בעד  נימוקים  הובאו  וגם  תפקידיה,  ועל  האקדמיה  של 

הקמת ועדה מכינה לקראת הקמת האקדמיה אף כי נשארו בעינם חילוקי הדעות וההיסוסים בקרב 

משתתפי הדיון באשר להקמתו של מוסד שהוא מעין אקדמיה. 

ייסודה של האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים
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חרגה  זו  ועדה  המכינה.  לוועדה  מועמדים  רשימת  להציע  היה  שמתפקידה  ועדה  נתמנתה   1958 ביוני 

מן התפקיד שהוטל עליה והכינה גם טיוטה של הצעת החלטה בדבר הקמת “בית ועד“ או “אקדמיה“. 

בנובמבר  ב�9  אושרה  והיא  הממשלה,  לפני  ההצעה  את  והתרבות  החינוך  שר  הגיש   1958 באוקטובר 

ועד  למנות  והתרבות  החינוך  ושר  הממשלה  ראש  של  כוחם  את  הממשלה  ייפתה  ההצעה  לפי   .1958

מכין להקמת “בית ועד“ )אקדמיה( למדעי הרוח והטבע, שישבו בו אנשי המדע הדגולים במדינה. ב�17 

לשמש  והזמינם  עליהם  המליצה  שהוועדה  והרוח  המדע  אנשי  אל  בן�גוריון  דוד  פנה   1958 בדצמבר 

חברים בוועדה המכינה להקמת האקדמיה. 

אלה חברי הוועדה המכינה:

ה‘  נפתלי  דינור,  בן�ציון  אורבך,  א‘  אפרים  רקח,  יואל  צונדק,  ברנרד  דבורצקי,  אריה  אדלר,  שאול 

טור�סיני, ליאון מאיר, יעקב פולוצקי, נתן רוטנשטרייך, גרשם שלום, פרנץ אולנדורף, נתן רוזן, מרכוס 

רינר, יצחק ברנבלום, אהרן קציר

חברי כבוד: חנוך אלבק, מרטין בובר, יצחק פ‘ בער, שמואל ה‘ ברגמן, משה צ‘ סגל, יחזקאל קויפמן

מתפקידה של הוועדה המכינה היה לעבד תקנון ל“בית הוועד“. ואמנם בישיבתה הראשונה של הוועדה, 

ביולי  וב�12  חודשים,  בשישה  עובדה  התקנון  הצעת  תקנון.  להצעת  ועדה  נקבעה   ,1959 בינואר  ב�6 

1959 אישרה אותה מליאת הוועדה המכינה. תקנון זה היה “תקנון האקדמיה הלאומית למדעים“, והוא 

1959. כך נוסדה האקדמיה למעשה ונתאפשר לה להתחיל בפעילותה.  אושר בממשלה ב�13 בספטמבר 

1959 נתכנסה הוועדה המכינה בראשותו של מרטין בובר והכריזה על הקמת האקדמיה  ב�27 בדצמבר 

הלאומית הישראלית למדעים. חבריה הראשונים היו חברי הוועדה המכינה.

ב�23 בפברואר 1960 התקיימה ישיבתה הראשונה של האסיפה הכללית של האקדמיה בהשתתפות ראש 

האקדמיה  לנשיא  בובר  מרטין  פרופ‘  נבחרו  בישיבה  בראשה.  ישב  והוא  בן�גוריון,  דוד  דאז  הממשלה 

ופרופ‘ אהרן קציר לסגן הנשיא. 

למדעים  הלאומית  האקדמיה  של  מעמדה  עיגון 

לענייני  השרים  שוועדת  לאחר  נעשה  המדינה  בחוק 

אהרן  האקדמיה,  חברי  עם  בשיתוף  הכינה  חקיקה 

קציר וגרשם שלום, הצעת חוק לאקדמיה. ב�14 ביוני 

הלאומית  האקדמיה  “חוק  את  הכנסת  אישרה   1961

הישראלית למדעים תשכ“א-1961“.

האקדמיה  “תקנון  ברשומות  נתפרסם   1962 במרס 

שהאסיפה  לאחר  למדעים“,  הישראלית  הלאומית 

הכללית של האקדמיה אישרה אותו. 

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
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מטרות האקדמיה ותפקידיה

לרכז בתוכה כחברים מטובי אישי המדע תושבי ישראל; 1

לטפח ולקדם פעילות מדעית; 2

לייעץ לממשלה בפעולות הנוגעות למחקר ולתכנון מדעי בעלי חשיבות לאומית; 3

לקיים מגע עם גופים מקבילים בחוץ לארץ;  4
לפעול לייצוג המדע הישראלי במוסדות ובכינוסים בין�לאומיים, מתוך תיאום 

עם מוסדות המדינה; 5

לפרסם כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע; 6

לעסוק בכל פעילות אחרת שיש בה כדי לשמש את המטרות האמורות. 7
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נושאי תפקידים בעבר ובהווה

 נשיאי האקדמיה מאז נוסדה )מימין לשמאל(� פרופ׳ מרטין בובר ז"ל, פרופ׳ אהרן קציר ז"ל, פרופ׳ גרשם שלום ז"ל, פרופ׳ אריה דבורצקי ז"ל, פרופ׳ אפרים א׳ אורבך ז"ל, 
פרופ׳ יהושע יורטנר, פרופ׳ יעקב זיו, פרופ׳ מנחם יערי, פרופ׳ רות ארנון, פרופ׳ נילי כהן

—2015 פרופ‘ נילי כהן 

2015—2010 פרופ‘ רות ארנון 

2010—2004 פרופ‘ מנחם יערי 

 2004—1995 פרופ‘ יעקב זיו 

1995—1986 פרופ‘ יהושע יורטנר 

1986—1980 פרופ‘ אפרים א‘ אורבך ז“ל 

1980—1974 פרופ‘ אריה דבורצקי ז“ל 

1974—1968 פרופ‘ גרשם שלום ז“ל 

1968—1962 פרופ‘ אהרן קציר ז“ל 

1962—1960 פרופ‘ מרטין בובר ז“ל 

נשיאי האקדמיה

—2015 פרופ‘ דוד הראל 

2015—2010 פרופ‘ ב“ז קדר  

2010—2004 פרופ‘ רות ארנון  

2004—1995 פרופ‘ חיים תדמור ז“ל 

1995—1994 פרופ‘ מנחם יערי 

1993—1986 פרופ‘ נתן רוטנשטרייך ז“ל 

1986—1980 פרופ‘ יהושע יורטנר 

1980—1974 פרופ‘ אפרים א‘ אורבך ז“ל 

1974—1968 פרופ‘ אריה דבורצקי ז“ל 

1968—1962 פרופ‘ גרשם שלום ז“ל 

1962—1960 פרופ‘ אהרן קציר ז“ל 

סגני נשיא

יושבי ראש החטיבה למדעי הרוח

—2013 פרופ‘ יוסף קפלן  

2013—2007 פרופ‘ יוחנן פרידמן  

2007—2001 פרופ‘ ב“ז קדר 

2001—1995 פרופ‘ שאול שקד 

1995—1989 פרופ‘ יהושע בלאו 

1989—1986 פרופ‘ אהרן ברק 

1986—1983 פרופ‘ נתן רוטנשטרייך ז“ל 

1983—1980 פרופ‘ דן פטינקין ז“ל 

1980—1974 פרופ‘ נתן רוטנשטרייך ז“ל 

1974—1969 פרופ‘ יהושע פראוור ז“ל 

1969—1963 פרופ‘ אפרים א‘ אורבך ז“ל 

1962—1960 פרופ‘ גרשם שלום ז“ל 

יושבי ראש החטיבה למדעי הטבע

—2013 פרופ‘ איתמר וילנר  

2013—2007 פרופ‘ רפאל משולם  

2007—2004 פרופ‘ אלכסנדר לויצקי 

2004—2001 פרופ‘ דן שכטמן  

2001—1995 פרופ‘ רות ארנון  

1995—1992 פרופ‘ יעקב זיו 

1992—1989 פרופ‘ יצחק שטיינברג ז“ל 

1989—1986 פרופ‘ ישראל דוסטרובסקי 

1986—1980 פרופ‘ שמשון אברהם עמיצור ז“ל  

1980—1974 פרופ‘ יגאל תלמי 

1974—1968 פרופ‘ ארנסט דוד ברגמן ז“ל  

1968—1963 פרופ‘ אריה דבורצקי ז“ל  

1963—1960 פרופ‘ יואל רקח ז“ל 
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חברי האקדמיה
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תשס“ט/2009 פרופסור לרפואה, נירולוגיה,   אברמסקי, עודד 
בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית    

והדסה בירושלים   

תשכ“ד/1964 פרופסור למתמטיקה,   אגמון, שמואל 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תש“ן/1990 פרופסור לפיזיקה,   אהרונוב, יקיר 
אוניברסיטת תל אביב   

תשע“ב/2012 פרופסור לפיזיקה,  אהרוני, אמנון 
אוניברסיטת תל אביב ואוניברסיטת בן�גוריון בנגב   

שנת הבחירה החטיבה למדעי הטבע  

חברי האקדמיה < החטיבה למדעי הטבע
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תשנ“ז/1997 פרופסור למתמטיקה,   אלון, נוגה 
אוניברסיטת תל אביב   

תשס“ב/2002 פרופסור לפיזיקה,   אמרי, יוסף 
מכון ויצמן למדע   

תש“ס/2000 פרופסור לגאופיזיקה,   בן�אברהם, צבי 
אוניברסיטת תל אביב   

תש“ן/1990 פרופסור לאימונולוגיה כימית,   ארנון, רות 
מכון ויצמן למדע   

תשס“ב/2002 פרופסור למתמטיקה,   ברנשטיין, יוסף 
אוניברסיטת תל אביב  

תשס“ו/2006 פרופסור לביולוגיה מולקולרית,   אורן, משה 
מכון ויצמן למדע   

תשע“א/2011 פרופסור למתמטיקה שימושית ולמדעי המחשב,   אולמן, שמעון 
מכון ויצמן למדע   



19  דין וחשבון שנתי < תשע“ז 2017-2016

תשנ“ח/1998 פרופסור לנירוביולוגיה,   גרינולד, עמירם 
מכון ויצמן למדע   

תשס“ו/2006 פרופסור להידרולוגיה,   דגן, גדעון 
אוניברסיטת תל אביב   

תש“ע/2010 פרופסור למדעי המחשב,  הראל, דוד  
מכון ויצמן למדע   

תשס“ח/2008 פרופסור לפיזיקה,   הייבלום, מרדכי 
מכון ויצמן למדע   

תשע“ה/2015 פרופסור למתמטיקה ומדעי המחשב,   גולדוסר, שפרירה 
מכון ויצמן למדע   

תשנ“ט/1999 פרופסור לגנטיקה מולקולרית,   גרונר, יורם 
מכון ויצמן למדע   

תשע“ד/2014 פרופסור לנירוביולוגיה,   דודאי, ידין 
מכון ויצמן למדע   

חברי האקדמיה < החטיבה למדעי הטבע
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

תשע“ג/2013 פרופסור�מחקר להנדסת אווירונאוטיקה וחלל,  ויס, דניאל 
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל   

תשס“ב/2002 פרופסור לכימיה,   וילנר, איתמר 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשמ“ח/1988 פרופסור לביופיזיקה,   וילצ‘יק, מאיר 
מכון ויצמן למדע  

תשמ“א/1981 פרופסור�מחקר להנדסת חשמל,   זיו, יעקב 
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל   

תש“ס/2000 פרופסור�מחקר לביוכימיה,   הרשקו, אברהם 
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל   

תשל“ח/1978 פרופסור�מכון לפיזיקה,   הררי, חיים 
מכון ויצמן למדע   

תשס“ח/2008 פרופסור למתמטיקה,   הרושובסקי, אהוד 
האוניברסיטה העברית בירושלים   
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חברי האקדמיה < החטיבה למדעי הטבע

תשע“א/2011 פרופסור לכימיה,  טנא, רשף 
מכון ויצמן למדע   

תשס“ז/2007 פרופסור לביולוגיה מולקולרית,   ירדן, יוסף 
מכון ויצמן למדע   

תשל“ג/1973 פרופסור לכימיה,   יורטנר, יהושע 
אוניברסיטת תל אביב   

תש“ס/2000 פרופסור לביולוגיה מבנית,   יונת, עדה 
מכון ויצמן למדע   

תשע“ג/2013 פרופסור במחלקה לפיזיקה של מערכות מורכבות,  זילברברג, ירון 
מכון ויצמן למדע   

תשנ“ח/1998 פרופסור למיקרוביולוגיה,   חת, אילן 
האוניברסיטה העברית בירושלים    

תשס“א/2001 פרופסור לרפואה, המטולוגיה,   זליגסון, אורי 
המרכז הרפואי ע“ש שיבא ואוניברסיטת תל אביב   
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תשע“ב/2012 פרופסור לכימיה אורגנית,  מילשטיין, דוד 
מכון ויצמן למדע   

תשנ“ד/1994 פרופסור לכימיה תרופתית,   משולם, רפאל 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשע“ב/2012 פרופסור למתמטיקה,  לינדנשטראוס, אילון 
האוניברסיטה העברית בירושלים    

תשנ“ט/1999 פרופסור לכימיה ביולוגית,   לויצקי, אלכסנדר 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשנ"ב/1992 פרופסור לכימיה,   לוין, רפאל דוד 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשס“ט/2009 פרופסור לאקולוגיה,   לויה, יוסי 
אוניברסיטת תל אביב    

תשע“ד/2014 פרופסור למתמטיקה,   לובוצקי, אלכסנדר 
האוניברסיטה העברית בירושלים    
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חברי האקדמיה < החטיבה למדעי הטבע

תשל“ד/1974 פרופסור למתמטיקה,   פורסטנברג, הלל 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשל“א/1971 פרופסור�מכון לאימונולוגיה,   סלע, מיכאל 
מכון ויצמן למדע   

תשס“ט/2009 פרופסור לכימיה,   ניצן, אברהם 
אוניברסיטת תל אביב   

תשס“ג/2003 פרופסור לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית,   סידר, חיים 
בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית   

והדסה בירושלים   

תשס“ד/2004 פרופסור�מחקר לביוכימיה,   צ‘חנובר, אהרן 
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל   

פרופסור לפיזיקה שימושית  תשנ“ב/1991 פרוהמן, דב 

תשע"ה/2015 פרופסור להנדסה כימית,   קוסט, יוסף 
אוניברסיטת בן�גוריון בנגב   
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תשמ“ב/1982 פרופסור למתמטיקה,   רבין, מיכאל 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשס“ה/2005 פרופסור לגנטיקה מולקולרית,   רבל, מישל 
מכון ויצמן למדע   

תשס“ו/2006 פרופסור למתמטיקה,   קשדן, דוד 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשע"ה/2015 פרופסור לביולוגיה מולקולרית,   קשת, אלי 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשע“ה/2015 פרופסור לגנטיקה מולקולרית,   קמחי, עדי  
מכון ויצמן למדע   

תשע"ו/2016 פרופסור לפיזיקה וכימיה פיזיקלית של חומר רך,   קליין, יעקב  
מכון ויצמן למדע   

תשע"ו/2016 פרופסור למתמטיקה,   קלעי, גיל  
האוניברסיטה העברית בירושלים   
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חברי האקדמיה < החטיבה למדעי הטבע

תשס“ח/2008 פרופסור לביוכימיה,   רזין, אהרון 
בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית  

והדסה בירושלים   

תשע“א/2011 פרופסור�מחקר לפיזיקה,  שגב, מרדכי 
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל   

תשס“ה/2005 פרופסור לגנטיקה מולקולרית,   שילה, יוסף 
אוניברסיטת תל אביב   

תשמ“ח/1988 פרופסור למתמטיקה,   שלח, שהרן 
האוניברסיטה העברית בירושלים  

תשנ“ו/1996 פרופסור�מחקר להנדסת חומרים,   שכטמן, דן 
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל   

תשע"ו/2016 פרופסור לרפואה,   רכבי, גדעון  
המרכז הרפואי ע"ש שיבא ואוניברסיטת תל אביב   

תשע“ב/2012 פרופסור�מחקר בהנדסת חשמל,   שמאי, שלמה 
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל   
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תשמ“ד/1984 פרופסור�מחקר להנדסה כימית,   תדמור, זאב 
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל   

תשכ“ג/1963 פרופסור לפיזיקה גרעינית,   תלמי, יגאל 
מכון ויצמן למדע  

תשנ“ח/1998 פרופסור למתמטיקה שימושית,   שמיר, עדי 
מכון ויצמן למדע   
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שנת הבחירה החטיבה למדעי הרוח  

תשס“ו/2006 פרופסור למחשבת ישראל,   אידל, משה 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשע“ב/2012 פרופסור למדע המדינה,  אבינרי, שלמה 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשמ“ט/1989 פרופסור למתמטיקה ולכלכלה,   אומן, ישראל 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשנ“ו/1996 פרופסור להיסטוריה,   איזק, בנימין 
אוניברסיטת תל אביב   
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תשנ“ב/1992 פרופסור למשפטים,   אנגלרד, יצחק 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשכ“ח/1968 פרופסור לשפה וספרות ערבית,   בלאו, יהושע 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשס“ג/2003 פרופסור לקודיקולוגיה ופלאוגרפיה,   בית�אריה, מלאכי 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשס“ז/2007 פרופסור למחשבת ישראל,   בלידשטיין, יעקב 
אוניברסיטת בן�גוריון בנגב   

תש“ס/2000 פרופסור לחקר השואה,   באואר, יהודה 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשע“ד/2014 פרופסור להיסטוריה,   בירן, מיכל 
האוניברסיטה העברית בירושלים  

תשע“ה/2015 פרופסור לפסיכולוגיה אנתרופולוגית,  בילו, יורם 
האוניברסיטה העברית בירושלים    
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תשע“ה/2015 פרופסור לסטטיסטיקה,   בנימיני, יואב 
אוניברסיטת תל אביב    

תשע“ד/2014 פרופסור ללשון העברית,   בר�אשר, משה 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשע"ו/2016 פרופסור להיסטוריה של עם ישראל,   ברטל, ישראל  
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשע"ו/2016 פרופסור לארכאולוגיה,   גורן�ענבר, נעמה  
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשל“ו/1975 פרופסור למשפטים,   ברק, אהרן 
המרכז הבינתחומי הרצליה והאוניברסיטה  

העברית בירושלים   

תשע“ג/2013 פרופסור לבלשנות,  ברמן, רות 
אוניברסיטת תל אביב   

תשע“ה/2015 פרופסור למשפטים,   גביזון, רות 
האוניברסיטה העברית בירושלים    
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תשע“ה/2015 פרופסור לספרות עברית,   הולצמן, אבנר 
אוניברסיטת תל אביב    

תשנ“ט/1999 פרופסור לתולדות עם ישראל,   גרוסמן, אברהם 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשס“ו/2006 פרופסור להיסטוריה,   וולקוב, שולמית 
אוניברסיטת תל אביב   

תשנ“ח/1998 פרופסור לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,   הנדלמן, דון 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשס“ו/2006 פרופסור למתמטיקה ולכלכלה,    הרט, סרג‘יו 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשמ“ח/1988 פרופסור לכלכלה,   הלפמן, אלחנן 
אוניברסיטת תל אביב   

תש“ע/2010 פרופסור למחשבת ישראל ולפילוסופיה,  הלברטל, משה 
האוניברסיטה העברית בירושלים   
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תשע“ב/2012 פרופסור למקרא,  טוב, עמנואל 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשס“ז/2007 פרופסור לספרות יידיש,   טורניאנסקי, חוה 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשנ“ב/1992 פרופסור לכלכלה,   יערי, מנחם 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשס“ד/2004 פרופסור למשפטים,   כהן, נילי 
אוניברסיטת תל אביב  

תשע“ב/2012 פרופסור לארכאולוגיה,  מזר, עמיחי 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשע"ו/2016 פרופסור להיסטוריה,   מלמן, בילי  
אוניברסיטת תל אביב   

תשע“א/2011 פרופסור לפילוסופיה,   מרגלית, אבישי 
האוניברסיטה העברית בירושלים   
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תשע“ב/2012 פרופסור להיסטוריה של עם ישראל,  נאמן, נדב 
אוניברסיטת תל אביב   

תשנ“ב/1992 פרופסור לפסיכולוגיה,   נבון, דוד 
אוניברסיטת חיפה   

תשמ“ו/1986 פרופסור לספרות אנגלית,   נבו, רות 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשס“ח/2008 פרופסור למדע הדתות,   סטרומזה, גדליה 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשס“ה/2005 פרופסור ללימודים קלאסיים,   פינקלברג, מרגלית 
אוניברסיטת תל אביב    

תשע“ה/2015 פרופסור לארכאולוגיה,   פינקלשטיין ישראל 
אוניברסיטת תל אביב   

תשע“ד/2014 פרופסור למשפטים,   פורת, אריאל 
אוניברסיטת תל אביב    



33  דין וחשבון שנתי < תשע“ז 2017-2016

חברי האקדמיה < החטיבה למדעי הרוח

תשס“א/2001 פרופסור לתלמוד,  פרידמן, מרדכי עקיבא 
אוניברסיטת תל אביב   

תשנ“ט/1999 פרופסור ללימודי האסלאם,   פרידמן, יוחנן 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשנ“ה/1995 פרופסור למשפטים,   פרידמן, דניאל 
אוניברסיטת תל אביב   

תשנ“ג/1993 פרופסור לשפה וספרות ערבית,   קולברג, איתן 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשנ“ח/1998 פרופסור להיסטוריה,   קדר, בנימין זאב 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשס“ב/2002 פרופסור לפסיכולוגיה,   קוריאט, אשר 
אוניברסיטת חיפה  

תשס“ה/2005 פרופסור לאשורולוגיה,   קליין, יעקב 
אוניברסיטת בר�אילן   



דין וחשבון שנתי < תשע“ז 342017-2016

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

תשע“ג/2013 פרופסור לספרות אנגלית והשוואתית,  רמון�קינן, שלומית 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשס“ד/2004 פרופסור להיסטוריה ולהיסטוריה של עם ישראל,   קפלן, יוסף 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשנ“ה/1995 פרופסור לכלכלה,  רובינשטיין, אריאל 
אוניברסיטת תל אביב   

תשע“ב/2012 פרופסור להיסטוריה ותרבות של יפן,  שילוני, בן�עמי 
האוניברסיטה העברית בירושלים    

תשמ“ח/1988 פרופסור ללימודים הודיים,   שולמן, דוד 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תש“ע/2010 פרופסור למדע המדינה,  שטרנהל, זאב 
האוניברסיטה העברית בירושלים   

תשס“ח/2008 פרופסור לאבולוציה ולאנטומיה,   רק, יואל 
אוניברסיטת תל אביב   
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תשע“ג/2013 פרופסור לכלכלה ולמתמטיקה,  שמיידלר, דוד 
המרכז הבינתחומי הרצליה ואוניברסיטת תל אביב   

תשמ“ו/1986 פרופסור ללימודים איראניים ולמדע הדתות,   שקד, שאול 
האוניברסיטה העברית בירושלים    

תש“ס/2000 פרופסור לבלשנות,   ששה�הלוי, אריאל 
האוניברסיטה העברית בירושלים   
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 רשימת מקבלי הפרסים וציוני הכבוד 
לשנת תשע"ז

)לפי סדר האל"ף�בי"ת(

פרופ׳ יוסף אמרי
פרס וולף בפיזיקה

פרופ׳ נוגה אלון
פרס Dijkstra מטעם ACM במדעי המחשב

פרופ׳ רות ארנון
תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת חיפה 

)AAAS( חברת כבוד באקדמיה האמריקאית למדעים

פרופ׳ יהודה באואר 
פרס א.מ.ת במדעי הרוח, בתחום חקר השואה

פרופ׳ משה בר�אשר
פרס תור הזהב בתחום המחקר

פרופ׳ יוסף ברנשטיין
פרס א.מ.ת במדעים מדויקים, בתחום המתמטיקה

פרופ׳ איתמר וילנר
מדליית הזהב מטעם החברה הישראלית לכימיה

פרופ׳ עמנואל טוב
)AAAS( חבר כבוד באקדמיה האמריקאית למדעים

פרופ׳ רשף טנא
,NanoTr12 מטעם )Plenary Speaker( פרס המרצה המרכזי במליאה 

בכינוס הבין�לאומי ה�12 לננו�מדע ולננוטכנולוגיה, בטורקייה

)ISM( עמית כבוד של החברה הישראלית למיקרוסקופיה

פרופ׳ עדה יונת
תוארי דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת מנדל בצ׳כיה; מאוניברסיטת קורדובה בארגנטינה; 

 מאוניברסיטת הונג קונג; מאוניברסיטת ניו יורק באולבני שבארצות הברית;

מאוניברסיטת שטרסבורג בצרפת
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פרופ׳ יהושע יורטנר
פרס ההשכלה הגבוהה מטעם המל"ג )המועצה להשכלה גבוהה(

פרופ׳ יוסף ירדן
פרס ישראל בתחום מדעי החיים

פרופ׳ נילי כהן 
פרס ישראל בתחום חקר המשפט

תואר לשם כבוד מהמכללה האקדמית נתניה

פרופ׳ דוד מילשטיין
מדליית הזהב מטעם החברה הישראלית לכימיה

פרס ENI להגנת הסביבה מידי נשיא איטליה 

פרופ׳ רפאל משולם
תואר דוקטור לשם כבוד מ�University of Guelph בקנדה 

פרופ׳ חיים סידר
פרס לואיזה גרוס הורוביץ

מאוניברסיטת קולומביה בארצות הברית

פרופ׳ יוסף קוסט
פרס האגודה הישראלית למתן מבוקר של ביו�חומרים

פרופ׳ יעקב קליין
הפרס התלת�שנתי לחקר המצב הנוזלי

מטעם האגודה האירופית לפיזיקה

פרופ׳ דוד קשדן
פרס א.מ.ת במדעים מדויקים, בתחום המתמטיקה

פרופ׳ מיכאל רבין
תואר דוקטור לשם כבוד ממכון ויצמן למדע

פרופ׳ אהרון רזין
פרס לואיזה גרוס הורוביץ

מאוניברסיטת קולומביה בארצות הברית

פרופ׳ שלמה שמאי
מדליית Richard W. Hamming מטעם ארגון ה�IEEE בארצות הברית

)URSI( עמית האיגוד הבין�לאומי למדע הרדיו
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