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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 בשער פרק זה: 

מספרי ההוצאה לאור של האקדמיה



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 

"ועדות האקדמיה"(. בפרסומי האקדמיה פירות של   11 )לרשימת חברי הוועדה ראו להלן בפרק  והנחיותיה 

שהוצעו  חיבורים  וכן  מדעית,  לפעילות  תשתית  לשמש  נועדו  ואשר  יזמה  שהיא  ומפעלים  מחקר  תוכניות 

לאקדמיה ונמצאו מתאימים למדיניות הפרסום שלה. כמו כן יוצאים לאור קובצי מאמרים וחוברות הרצאות 

הם  בעברית  הפרסומים  רוב  בחסותה.  או  באקדמיה  שנערכו  וסדנאות  עיון  ימי  אורח,  הרצאות  בעקבות 

מתחומי מדעי הרוח ויש להם זיקה אל מדעי היהדות, ואילו הפרסומים באנגלית 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 of–ו למדעים“  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  “דברי  בסדרות 

Sciences and Humanities מתפרסמות הרצאות שנשאו מרצים אורחים באקדמיה.

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

קבוצות בעלי חיים וצמחים של ארץ ישראל ופרסומים נלווים בתחומי האקולוגיה ומגוון המינים )לרשימת 

 Fauna–ו  Flora Palaestina בסדרות  החיבורים  האקדמיה"(.  "ועדות   11 בפרק  להלן  ראו  הוועדה  חברי 

ראו  )לפרטים  האקדמיה  של  לאור  בהוצאה  ומופקים  לדפוס  מובאים  הנלווים  הפרסומים  וכן   Palaestina

לעיל בפרק 2 "פעילות 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.

האקדמיה  של  לאור  ההוצאה  ספרי  כל  וכעת  הספרים  קליטת  הסתיימה  המקוונת  הספרים  בחנות 

והוחל  בעברית,  באתר  רק  פעילה  החנות  שעה  לפי  מקוונת.  לרכישה  ניתנים  במלאי  נמצאים  שעותקיהם 

בעבודה על האתר באנגלית.

בטיפולה של ההוצאה לאור בעת הכנת הדוח 7 ספרים בשלבים שונים של עריכה.
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

4.1 < פרסומים שראו אור בשנת הדוח

החיצונים, ובספרים  יהודה  מדבר  במגילות  עיון  פרקי  השני:  הבית  יהדות  של  הרוחני  מעולמה   > 

מאת יעקב ליכט, בעריכת נועם מזרחי

יצא לאור בהוצאת מוסד ביאליק • ירושלים והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים  

תש"ף/2020; 274 עמודים, כריכה קשה  

כתאב אלשהאדאת ואלותאיק והוא ספר העדויות והשטרות לרב סעדיה גאון: מהדורה ביקורתית בצירוף   >

מבוא, תרגום, חילופי נוסח והערות, מאת מנחם בן–ששון וירחמיאל ברודי

תשפ"א/2021; 312 עמודים, כריכת בד + עטיפה  

לגבורות,  בהגיעו  פרידמן  יוחנן  פרופסור  לכבוד  עיון  ביום  שנאמרו  דברים  ובאסלאם:  בערבית  עיונים   >

בעריכת איתן קולברג ומיכל בירן

תשפ"א/2021; 190 עמודים, כריכת בד  

Religious Responses to Modernity, ed. Yohanan Friedmann and Christoph Markschies  >

של  למדעים  האקדמיה  עם  במשותף  לאור  יצא  באקדמיה.  שהיה  כינוס  בעקבות  מאמרים  בכרך   

ברלין–ברנדנבורג ועם הוצאת De Gruyter הגרמנית.

2021; 151 עמודים, כריכה קשה  
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