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חוק האקדמיה מונה עם מטרות האקדמיה ותפקידיה "לפרסם כתבים שיש בהם כדי לקדם את המדע". לשם 

הפרסומים  ועדת  החלטות  פי  על  עובדת  לאור  וההוצאה  פרסומים,  ועדת  בקביעות  באקדמיה  פועלת  כך 

נועדו לשמש תשתית  ואשר  יזמה  ומפעלים שהיא  ּפֵרות של תכניות מחקר  והנחיותיה. בפרסומי האקדמיה 

לפעילות מדעית, וכן חיבורים שהוצעו לאקדמיה ונמצאו מתאימים למדיניות הפרסום שלה. כמו כן יוצאים 

רוב  בחסותה.  או  באקדמיה  שנערכו  וסדנאות  עיון  ימי  בעקבות  הרצאות  וחוברות  מאמרים  קובצי  לאור 

באנגלית  הפרסומים  ואילו  היהדות,  מדעי  אל  זיקה  להם  ויש  הרוח  מדעי  מתחומי  הם  בעברית  הפרסומים 

ובשפות אחרות מקיפים את כל המדעים: מדעי הרוח והחברה ומדעי הטבע.

עם  תולדות  כגון  בתחומים  יד  כתבי  ושל  מקורות  של  מדעיות  מהדורות  הם  הרוח  במדעי  רבים  פרסומים 

ישראל, תולדות המחשבה והדת היהודית, הגות ימי הביניים ולשונות היהודים, ונודעת להם חשיבות בחקר 

התרבות למן העת העתיקה ועד לתקופה המודרנית.

 Proceedings of the Israel Academy ofו� למדעים“  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  “דברי  בסדרות 

Sciences and Humanities מתפרסמות הרצאות שנשאו מרצים אורחים באקדמיה.

בתחום מדעי הטבע פועלת ועדת הפאונה והפלורה של ארץ ישראל, ומטרתה לפרסם מונוגרפיות על קבוצות 

בעלי חיים וצמחים של ארץ ישראל ופרסומים נלווים בתחומי האקולוגיה ומגוון המינים. החיבורים בסדרות 

Flora Palaestina ו�Fauna Palaestina וכן הפרסומים הנלווים מובאים לדפוס ומופקים בהוצאה לאור של 

האקדמיה.

לעתים האקדמיה מוציאה לאור פרסומים במשותף עם גופים אחרים.

הרגיל  ובדואר  האלקטרוני  בדואר  ועלונים  הודעות  משלוח  באמצעות  פרסומיה  את  מפיצה  לאור  ההוצאה 

לרשימות תפוצה מיוחדות לפי נושאי הפרסומים. כמו כן היא נעזרת בשירותיהם של מפיצים מקצועיים.

בשנת הדוח השתתפה ההוצאה לאור של האקדמיה, כמדי שנה בשנה, בשבוע הספר העברי.

ובהגהות; 3 חיבורים בסידור  17 ספרים: חיבור אחד בדפוס;   בטיפולה של ההוצאה לאור בעת הכנת הדוח 

13 חיבורים בשלבים שונים של עריכה. 
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4.1 < פרסומים שראו אור בשנת הדוח

The Logika of the Judaizers: A Fifteenth-Century Ruthenian Translation from Hebrew  > 

 )Critical edition of the Slavic texts presented alongside their Hebrew sources, with

Introduction, English translation, and commentary(, by Moshe Taube

2016; 724 עמודים  

העתיקה,  העת  של  האינטלקטואלית  בהיסטוריה  פרק  הרומית:  באימפריה  היוונית  כותבי  ההיסטוריונים   >

מאת יונתן פרייס )דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך תשיעי, חוברת 9(

תשע"ו; 18 עמודים  

ערן  פרשנות האדריכלות המודרניסטית, מאת  כמקרה מבחן של  וילה סבואה  קריאות אדריכליות:  שלוש   >

נוימן )דברי פורום צעירי מדעי הרוח והחברה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, חוברת 3(

תשע"ו; 16 עמודים  

 States and Communities, by Michael Walzer )Proceedings of the Israel Academy of Sciences  >

and Humanities, vol. IX, no. 2; The Martin Buber Memorial Lectures(

2016; 14 עמודים  

 The Beginnings of Israeli–German Collaboration in the Sciences: Motives, Scientific Benefits, Hidden  >

Agendas, by Ute Deichmann )Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities, 

vol. IX, no. 3(

2016; 88 עמודים  
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