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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 בשער פרק זה: 

מספרי ההוצאה לאור של האקדמיה



פעילות ההוצאה לאור 4

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 

והנחיותיה. בפרסומי האקדמיה פירות של תוכניות מחקר ומפעלים שהיא יזמה ואשר נועדו לשמש תשתית 

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 )לפרטים ראו לעיל בפרק 2 "החטיבה למדעי הטבע"(.

לעיתים האקדמיה מוציאה לאור פרסומים במשותף עם גופים אחרים.

ההוצאה לאור מפיצה את פרסומיה באמצעות משלוח הודעות ועלונים בדואר האלקטרוני לרשימות תפוצה 

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

ההוצאה לאור משתתפת בירידי ספרים המתקיימים בירושלים.

בטיפולה של ההוצאה לאור בעת הכנת הדוח 11 ספרים: 2 בסידור ובהגהות; 9 בשלבים שונים של עריכה. 
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4.1 < פרסומים שראו אור בשנת הדוח

בארצות שומר ואכד - מחקרים חדשים: יום עיון לכבוד יעקב קליין בהגיעו לגבורות, בעריכת מרדכי כוגן  >
תשע"ח/2018; 150 עמודים, כריכה קשה  

ברכות לאברהם: יום עיון לכבוד אברהם גרוסמן בהגיעו לגבורות, בעריכת יוסף קפלן  >
תשע"ט/2018; 126 עמודים, כריכה קשה  

לזכרו של מנחם ברינקר  >
תשע"ח/2018; 44 עמודים, חוברת  

 Comparative Studies in the Humanities, ed. Guy G. Stroumsa  >
2018; 248 עמודים, כריכה קשה  

Studies in Honor of Shaul Shaked, ed. Yohanan Friedmann and Etan Kohlberg  >
2019; 200 עמודים, כריכה קשה  

Rationalization in Religions: Judaism, Christianity and Islam,  >

ed. Yohanan Friedmann and Christoph Markschies  

הספר, שבו מאמרים בעקבות כינוס שהיה באקדמיה, נערך באקדמיה ויצא לאור בהוצאת De Gruyter הגרמנית.  

2019; 316 עמודים, כריכה קשה  

Arthur James Balfour’s Religious and Intellectual World, by Guy G. Stroumsa  >

)Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities, vol. IX, no. 5(  

2018; 12 עמודים, חוברת  

  Jewish Emancipation in the Western World (1780–1860): What Kind of Enlightenment  >

 Made It Possible? by Jonathan Israel )Proceedings of the Israel Academy of Sciences and

Humanities, vol. IX, no. 6; The Martin Buber Memorial Lectures(

2018; 21 עמודים, חוברת  

  The Spread of Islam around the Indian Ocean, by Michael Cook )Proceedings of the Israel  >

Academy of Sciences and Humanities, vol. IX, no. 7; The Martin Buber Memorial Lectures(

2019; 16 עמודים, חוברת  

משמאל�

כתובת יוונית בכתב שומרוני שנמצאה בבית כנסת בבית שאן,

מוצגת בבית האקדמיה בהשאלה מרשות העתיקות


