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הרוח  במדעי  שונים  מתחומים  חברים  ושישה  חמישים  הרוח  למדעי  בחטיבה 

והחברה: אנתרופולוגיה, ארכֵאולוגיה, בלשנות, דתות, היסטוריה, היסטוריה של עם 

המדינה,  מדע  כלכלה,  קלאסיים,  לימודים  העברית,  הלשון  הקדום,  המזרח  ישראל, 

ופילוסופיה.  פסיכולוגיה  סטטיסטיקה,  ספרות,  משפטים,  מקרא,  ישראל,  מחשבת 

פעילות החטיבה כוללת תמיכה במפעלי מחקר, סימפוזיונים בין�לאומיים, ימי עיון 

והרצאות ובחינתם של נושאים שונים הנוגעים בתחומי מדעי הרוח והחברה. כמו 

כן מקדמת החטיבה פעילויות שונות ביזמתם של חבריה.

בראש החטיבה למדעי הרוח עומד פרופ' יוסף קפלן, וזו כהונתו השנייה בתפקיד.

והחברה  הרוח  במדעי  המחקר  לקידום  מלגות  תכנית  לכינון  ועדה  מונתה  השנה 

יו"ר הוועדה הוא חבר האקדמיה  המתבססת על מתכונת קרן בת�שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל. 

פרופ' אבנר הולצמן, וחברים בה חברי האקדמיה פרופ' יורם בילו, פרופ' נעמה גורן�ענבר ופרופ' דוד שולמן. 

מטרת הקרן לפעול לקידום המדע בישראל בתחומי מדעי הרוח והחברה. במסגרת זו תתמוך הקרן בסמינרים, 

ובמענקי  בישראל  מדעיים  למפגשים  הראשונה  מהמעלה  מובילים  מדענים  בהבאת  בין�תחומיות,  בסדנאות 

השתלמות במחקר לצורך עבודה בספריות ובארכיונים בחו"ל. 

את  המסכם  דוח  הכנת  על  השנה  בישראל שקדה  המחקר  באוניברסיטאות  הדתות  מדע  תחום  לבדיקת  הוועדה 

מסקנותיה והמלצותיה. יו"ר הוועדה הוא חבר האקדמיה פרופ' גדליה סטרומזה, וחברים בה חברי האקדמיה פרופ' 

מארן  פרופ'  חיפה(,  )אוניברסיטת  בן�דב  יונתן  פרופ'  אביב(,  תל  )אוניברסיטת  בוהק  גדעון  פרופ'  שקד,  שאול 

ניהוף )האוניברסיטה העברית בירושלים(, פרופ' אדם סילברסטיין )אוניברסיטת בר�אילן( ופרופ' נורית שטדלר 

)האוניברסיטה העברית בירושלים(. מר עומר מיכאליס, תלמיד מחקר בתחום הפילוסופיה היהודית, סייע לוועדה 

לאסוף את הנתונים הרלוונטיים לדוח. הוועדה סיימה את עבודתה, והדוח שכתבה מצוי בתהליכי אישור.

עסק  הכינוס  לאסלאם".  "מג'אהליה  הנושא  על  ה�13  הבין�לאומי  הכינוס  את   2016 ביולי  קיימה  האקדמיה 

המוסלמית.  ההיסטוריה  של  הראשונות  ובמאות  לאסלאם  הטרום�אסלאמית  התקופה  מן  המעבר  בתקופת 

ארצות  אנגלייה,  איטליה,  מחו"ל:  חוקרים  עשרה  בכינוס  השתתפו  הישראלים  החוקרים  על  נוסף 

של הקרובים  הכרכים  באחד  אור  יראו  בכינוס  שהוצגו  המחקרים  וצרפת.  פינלנד  הונגריה,   הברית, גרמניה, 

.Jerusalem Studies in Arabic and Islam

פרופ׳ יוסף קפלן
יו"ר החטיבה



דין וחשבון שנתי < תשע“ז 762017-2016

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

דקן  ולשעבר  פדרלי  שופט  קלברזי,  גוידו  פרופ'  השנתית  בובר  הרצאת  את  נשא   2016 בדצמבר 

שעיצב  דגול,  ומשפטן  מחנך  חוקר,  הוא  קלברזי  פרופ'  ייל.  באוניברסיטת  למשפטים  הפקולטה 

היה ההרצאה  נושא  הברית.  בארצות  ואחת  והעשרים  העשרים  במאות  המשפטים  הוראת   את 

.About Equality – A Fable: Understanding the Recent American Election

הכינוס  באואר.  יהודה  פרופ'  של  בהנחייתו  בין�לאומי  כינוס  באקדמיה  התקיים   2017 ינואר  חודש  בתחילת 

 The Genocide Prevention Advisory( GPANet בנושא מניעת רצח עם וזוועות המוניות היה מפגש של

Network( - קבוצה בין�לאומית העוסקת במחקר ובייעוץ בנושא זה. חברי הקבוצה באים ממדינות שונות 

ומייצגים תחומי מחקר מגוונים - מדעי המדינה, היסטוריה, סטטיסטיקה, סוציולוגיה ותקשורת. את הכינוס 

ניכרה  בכינוס   .Mr. Adama Dieng עם  רצח  למניעת  האו"ם  יועץ  וידאו(  )באמצעות  ברכה  בדברי  פתח 

נוכחות דיפלומטית מרשימה של משקיפים ונציגי מדינות מרחבי העולם.

ביזמתו של חבר האקדמיה פרופ' דוד שולמן אירחה האקדמיה ב�22 בינואר 2017 כיתת אמן של ט"מ קרישנה, 

בדקויות  שליטתו  קראנטית.  הקרויה  הודו,  דרום  של  הקלאסית  המוזיקה  במסורת  והיצירתי  הבולט  הזמר 

המוזיקליות ובמערכת המורכבת והעשירה של הראגות הודגמה במהלך כיתת האמן. קרישנה הופיע על במות 

במסורת  הרחב  והקהל  המוזיקאים  החוקרים,  של  הידע  את  והעשיר  כולו  בעולם  המפורסמות  הקונצרטים 

המוזיקלית הקראנטית.

בהמשכה של כיתת האמן התקיים ב�23 בינואר קונצרט ייחודי של קרישנה בתיאטרון החאן הירושלמי. הקדים 

.Mr. Pavan Kapoor בדברי ברכה שגריר הודו בישראל

עוד כללה פעילות החטיבה הרצאות אורח באקדמיה וימי עיון והרצאות לכבודם ולזכרם של חברי האקדמיה 

)ראו פירוט להלן בפרק "הרצאות, כינוסים ואירועים"(.

ט"מ קרישנה ונגניו בהופעתם בכיתת האמן באקדמיה
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3.1 < מפעלים במימון האקדמיה

מפעלי האקדמיה במדעי הרוח עוסקים בתולדות עם ישראל וארץ ישראל ובחקר השירה העברית. מדיניות 

האקדמיה היא לתמוך רק במפעלים בעלי חשיבות לאומית ובעלי היקף רחב. תקציב ועדת התכניות לתמיכה 

בתכניות מחקר במדעי הרוח לשנת תשע"ז ניתן לתמיכה במפעל האונומסטיקון של ארץ ישראל, במפעל של 

חקר פיוטי הגניזה ובמפעל הכתובות הערביות בארץ ישראל.

האקדמיה ממשיכה לעודד את העומדים בראש מפעליה המדעיים לחפש מקורות מימון נוספים.

3.1.1 < האונומסטיקון של ארץ ישראל 

 The Onomasticon of Iudaea, Palaestina and Arabia in the Greek and( מפעל האונומסטיקון 

ואף  מנהליות  יחידות  גאוגרפיים,  עצמים  יישובים,  המזכירות  המובאות  כל  את  מרכז   )Latin Sources

של  לפרובינקיות  או  ליהודה  בעבר  שהשתייכו  )מחוזות  הקרובה  ובסביבתה  ישראל  בארץ  אתניות  קבוצות 

ועד הכיבוש  בידי אלכסנדר הגדול(  כיבוש הארץ  )ערב  וערביה( מאמצע המאה הרביעית לפסה"נ  פלסטינה 

המוסלמי באמצע המאה השביעית לסה"נ.

הערכים מוגשים לקורא על פי סדר האל"ף�בי"ת של האתרים, ובהם מובאות בלשון המקור ובתרגום לאנגלית, 

הערות טקסטואליות חיוניות, דיון גאוגרפי�היסטורי, ובמקרים רבים גם דיון ארכאולוגי וביבליוגרפיה. צוות 

כתובות,  מנהליות,  רשימות  כולל  ובלטינית,  ביוונית  המקורות  מכל  לעניין  הנוגע  החומר  את  אסף  המחקר 

מטבעות וכדומה, וכן מקורות בלשונות המזרח, בעיקר סורית, אם אלה תורגמו מן היוונית.

ז"ל עמד בראש המפעל במשך שנים רבות. לאחר פטירתו בשנה שעברה  יורם צפריר  חבר האקדמיה פרופ' 

יוסף פטריך, וד"ר לאה די סגני ממשיכה לרכז את עבודת המחקר.  מייצג את המפעל לפני האקדמיה פרופ' 

למפעל מונתה ועדה מלווה מטעם האקדמיה, שחברים בה פרופ' עמנואל טוב ופרופ' מרגלית פינקלברג.

הכרך הראשון  לדפוס.  ובהכנה  בעדכון  בעריכה,  עוסק  הצוות  ומאז  שנים,  לפני  כבר  החומר הסתיים  איסוף 

המקור  בלשון  מובאים  הטקסטים  שונים.  בערכים  ומופיעים  החוזרים  מרכזיים  טקסטים  במלואם  מביא 

ובתרגום לאנגלית. בכרכים הבאים יבואו שמות האתרים בסדר האל"ף�בי"ת. ריכוז המקורות בכרך הראשון 

מאפשר גישה נוחה אל הנוסח המלא. הערכים יסתפקו במובאות קצרות הנוגעות במישרין לערך עצמו. בכרך 

הראשון נמצאים גם המבוא, רשימת קיצורים מוערת של המקורות וביבליוגרפיה כללית. הכרך השני והכרך 

בחיבור  ביותר  הגדולים  הערכים  מן  כמה  בהם  כלולים   .A באות  המתחילים  הערכים  את  מכילים  השלישי 

כולו, והתקנתם חייבה היערכות מיוחדת. 

 The Onomasticon of Iudaea – Palaestina and Arabia באוקטובר 2015 יצא לאור הכרך הראשון: 

in the Greek and Latin Sources By Leah Di Segni and Yoram Tsafrir with Judith Green

והפקה.  הכרך השני, שמכיל את המקומות שמתחילים באות A, מצוי בשלב של תיקון לקראת עימוד סופי 

את  שמכיל  השלישי,  הכרך  חלקים.  בשני  יודפס  הוא  הכרך  גודל  בגלל   .2017 בשנת  לאור  לצאת  צפוי  הוא 

המקומות שמתחילים באות B, מצוי בהכנה.

פרק 3 < פעילות החטיבה למדעי הרוח
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3.1.2 < המפעל לחקר השירה והפיוט בגניזה על שם עזרא פליישר

פרופ' שולמית אליצור 

המפעל נוסד על ידי האקדמיה הלאומית בשנת תשכ"ז )1967(. מטרת המפעל היא לפענח, לזהות ולקטלג את 

ריכוז תצלומי המיקרופילם  היזמה נתאפשרה עם  הגניזה הקהירית.  והפיוט שנשתמרו באוספי  קטעי השירה 

של רוב אוספי הגניזה בעולם במכון לתצלומי כתבי היד העבריים שבספרייה הלאומית. היום אפשר להיעזר גם 

בסריקות המשובחות של קטעי הגניזה שבאתרים שונים במרשתת, ובעיקר באתר "גנזים" של מפעלי פרידברג 

לחקר הגניזה, ואכן הקטעים הסרוקים מקלים לעתים קרובות על פיענוח החומר.

אחרי כמעט חמישים שנות עבודה הושלם קטלוג השירים ברוב האוספים הגדולים של הגניזה. במאגר המידע 

פיוטים  של  התחלות   72,000 וכמעט  הגניזה  מן  פיוטים  של  כותרים  מ�88,000  יותר  רשומים  המפעל  של 

של  למאגר  ההכנסה  נשלמת  אלה  ובימים  קוטלגו,  כבר  הגניזה  קטעי  של  הגדולים  האוספים  רוב  נדפסים. 

האחרונים שבקטעי סדרת הנוספות של אוסף טיילור-שכטר, השמור בספריית האוניברסיטה של קמברידג'. 

כמה  עוד  קיימים  אך  שבסנקט�פטרבורג,  פירקוביץ'  שבאוסף  הגניזה  קטעי  נותרו  הגדולים  האוספים  מן 

אוספים קטנים שטרם קוטלגו, וכן דרושות השלמות לאוספים שכבר קוטלגו.

המפעל נושא את שמו של פרופ' עזרא פליישר ז"ל, שייסדו ועמד בראשו יותר משלושים ותשע שנים. פרופ' 

פליישר הלך לעולמו באב תשס"ו. העבודה במפעל חייו נמשכת ברצף בראשותה של פרופ' שולמית אליצור, 

עיקר  את  האקדמיה"(.  "ועדות  בפרק  להלן  פירוט  )ראו  האקדמיה  חברי  שני  ובה  מלווה  ועדה  של  בסיועה 

עבודת הפיענוח, הִקטלוג והמחשוב מבצעת העובדת הקבועה במפעל, ד"ר שרה כהן.

וכן על השלמות  ריילנדס שבמנצ'סטר  הגניזה שבאוסף  ד"ר כהן בעיקר על קטעי  בשנה האחרונה עבדה 

חשובות מן הסדרה החדשה שבאוסף אדלר בבית המדרש לרבנים בניו יורק ומן הסדרה החדשה שבאוסף 

טיילור-שכטר שבקמברידג'. בד בבד עם עבודתה של ד"ר כהן עובדת פרופ' אליצור על השלמת הבדיקה 

זה  שבאוסף  החומר  כל  הכנסת  ראשוני.  פיענוח  פוענחו  שכבר  בקמברידג'  הנוספות  סדרת  קטעי  של 

של  מקיפים  כרכים   28 יש  הנוספות  שבסדרת  משום  ביותר,  חשוב  שלב  סיום  תציין  הממוחשב  למאגר 

הקשה  מצבם  שלמרות  לציין  יש  לזיהוי.  וקשים  קטנים  קטעים  מאות  מכיל  מהם  אחד  שכל  פיוט,  קטעי 

זוהו וקוטלגו רוב הקטעים. העבודה אף הניבה פרות מחקריים חשובים, ובהם השלמות ליצירותיהם של 

כמה פייטנים ידועים. 

בצד עבודת הקטלוג נמשך גם השנה הרישום השוטף של קטעי השירה והפיוט שפורסמו בספרים ובכתבי 

עת מקצועיים. כמו כן התקדמה הגהת פיוטי הגניזה הרשומים במאגר הממוחשב.

מאגר המידע שבמפעל מספק כל העת נתונים לחוקרי שירה ופיוט עבריים בארץ ובעולם, הפונים שוב 

להתקדם  להם  המאפשרים  מפורטים  דוחות  ואף  ממוקדות  תשובות  סיוע,  ומקבלים  בשאלות  ושוב 

סיוע  ומקבלים  היד העבריים מגיעים מדי פעם למפעל  עובדי המכון לתצלומי כתבי  גם  במחקריהם. 

בזיהוי פיוטים שבכתבי יד שונים, וסטודנטים נעזרים בקטלוגים שבמפעל לצורך כתיבת עבודות על 

בארץ  המתפרסמים  והפיוט  השירה  ספרי  לרוב  בסיס  שנים  זה  משמש  שבקטלוגים  החומר  פיוטים. 

ובעולם.
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3.2 < מפעלים בתמיכת האקדמיה

 MGH 3.2.1 < המפעל המשותף עם

פרופ' ב״ז קדר

MGHוה� למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  החליטו   2001  בשנת 

)Monumenta Germaniae Historica( - המוסד האירופי הבכיר לפרסום מהדורות 

ביקורתיות של טקסטים מימי הביניים - על פרסום משותף של סדרת חיבורים עבריים 

שנכתבו באשכנז. היה בכך חידוש גמור: בפעם הראשונה )ולעת עתה היחידה( נכללו מקורות עבריים באוסף 

שבראשה  היגוי,  ועדת  זה  למפעל  הקימה  האקדמיה  אירופית.  ארץ  של  לתולדותיה  ההיסטוריים  המקורות 

עומד פרופ' ב"ז קדר )ראו פירוט להלן בפרק "ועדות האקדמיה"(. הוועדה אישרה שישה מיזמים, העתידים 

להסתיים בשנים הקרובות.

היהודים  לתולדות  פרופסור  האוֶרקאמּפ,  ֵאוָה  פרסמה   ,2005 בשנת  שהופיע  בסדרה,  הראשון  בכרך 

גרמניה  ביהודי  הפרעות  את  שמתארות  העבריות  הכרוניקות  של  ביקורתית  מהדורה  מינכן,  באוניברסיטת 

בשלב הפתיחה של מסע הצלב הראשון. פרעות אלו קרויות "גזרות תתנ"ו". שנת תתנ"ו העברית היא שנת  

1096 הנוצרית. 

ביוני 2016 הופיע הכרך השני בסדרה, שכותרו הוא "פיוטי גזרות תתנ"ו". 

של  הביקורתית  מהדורתן  מציג את  העמודים,  מ�500  למעלה  בן  הכרך, 

כל  מול  האמורות.  הפרעות  בעקבות  שנכתבו  ליטורגיות  יצירות   27

הגרמני;  התרגום  מופיע  שלו,  הגרסאות  שינויי  על  עברי,  טקסט  עמוד 

ואילו  הם,  אף  גרמנית  כתובים  המבוא,  וכן  הטקסט,  על  הפירושים 

תקצירו העברי של המבוא מופיע בעקבות השער העברי. פרופ' אברהם 

גרוס מאוניברסיטת בן�גוריון בנגב ומר אברהם פרנקל עמלו על מלאכת 

הההדרה ועל כתיבת המבוא; ד"ר פיטר ש' לנרד מאוניברסיטת בן�גוריון 

בנגב אחראי לתרגום הגרמני ותרם כמה הערות תוכניות חשובות.

 MGHה� בבית   2016 ביולי  ב�14  נערכה  הכרך  השקת 

קדר  ב"ז  ופרופ'  אריס  מ"א  פרופ'   MGHה� נשיא  במינכן. 

על  העבודה  שלבי  את  סקר  גרוס  פרופ'  ברכה,  דברי  נשאו 

הספר, וד"ר לנרד הרצה על משמעויות הפיוטים הן בדורם 

והן בתקופות מאוחרות יותר.

שו"ם,  תקנות  של  ביקורתית  מהדורה  ובו  השלישי,  הכרך 

עומד להופיע בעתיד הקרוב.

פרק 3 < פעילות החטיבה למדעי הרוח

אירוע השקה לספר "פיוטי גזרות תתנ"ו" במינכן
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

3.2.2 < מפעל המילון של הפרסית האמצעית

פרופ' שאול שקד

עם  בין�לאומית.  מדעית  ועדה  גם  למפעל  מטעמה.  אקדמית  ועדה  ובפיקוח  האקדמיה  בחסות  הוא  המפעל 

משתתפיה נמנה פרופ' ניקולס סימס�ויליאמס )לונדון וקמברידג'(, אך שאר החברים בה טרם נתמנו.

 Accademia dei( לינצ'אי  דֵאי  והאקדמיה  הישראלית  האקדמיה  של  משותפת  בחסות  פועל  המפעל 

 Académie des( שברומא. פעילותו נהנית גם מחסות האקדמיה לאפיגרפיה ולספרויות בפריז )Lincei

 Inscriptions et Belles-Lettres(, והוא נמנה עם מפעלי המחקר בחסות איגוד האקדמיות הבין�לאומי

הוא  המפעל  מנהל  בבריסל.  האדמיניסטרטיבי  שמרכזו   ,)Union Académique Internationale(

צ'רטי קרלו  פרופ'  השתתף  המפעל  בהקמת  בירושלים.  העברית  מהאוניברסיטה  שקד  שאול   פרופ' 

עצמו  את  השעה  ולאחרונה  שברומא,   )La Sapienza( סאפיינצה  לה  מאוניברסיטת   )Carlo Cereti(

מפעילותו במפעל לתקופת כהונתו בתפקיד נספח תרבות בשגרירות איטליה בטהרן. מרּכֵז המפעל הוא 

ד"ר דומניקו אגוסטיני, החי בארץ.

לאתר  אמצעית  בפרסית  הרלוונטיים  הטקסטים  כל  את  ראשון  כשלב  להעלות  היא  המפעל  מטרת 

)במלואה,  אמצעית  שבפרסית  הזורואסטרית  הספרות  את  כוללים  הטקסטים  במרשתת.  לזה  המיועד 

הזורואסטרים(,  המחברים  בשימוש  מאוחר  )כתב  בפאזנד  טקטסים  מבחר  שאפשר(,  כמה  עד 

שנתגלו  הסורית  השפה  של  הכתבים  באחד  הכתובים  אמצעית,  בפרסית  המאניכֵאיים  הטקסטים 

 ,]Desmond Durkin-Meisterernst[ בטורפאן )באדיבותו של פרופ' דזמונד דורקין�מייסטרארנסט

מחבר המילון של הפרסית האמצעית המאניכֵאית(, והכתובות האפיגרפיות בפרסית אמצעית שנכתבו 

וכיו"ב.  קלף  על  תעודות  פפירוסים,  כגון  אחרים,  ארכאולוגיים  וממצאים  חותמות  סלעים,  גבי  על 

הכוונה היא לתעד גם את האוצר הלקסיקלי של הפרסית האמצעית, המופיע כמילים שאולות בשפות 

שכנות, כגון הדיאלקטים השונים של הארמית, של הארמנית ושל הערבית. הטקסטים מועלים לאתר 

בסיס  לשמש  נועדו  והם  קפדנית,  הגהה  ולאחר  לטיניות  לאותיות  מדעי  בתעתיק  מדעיות  במהדורות 

למילון מקיף של השפה. בשלב השני, המצוי היום בראשיתו, עתיד צוות עובדי המילון לחבר את ערכי 

המילון עצמם.

בגרמניה,  בשוודיה,  באיטליה,  בארץ,  פועל  מתנדבים,  חלקם  מדעיים,  עוזרים  של  מצומצם  צוות 

עוזרים  גם  כולל  כדי להכין את מסד הנתונים למילון, שיהיה הראשון מסוגו. הצוות  ובארצות אחרות 

מחשבים,  לתכנות  ומומחה  אמצעית  בפרסית  הלקסיקון  של  לאטימולוגיות  הנוגע  חומר  האוספים 

השוקד על פיתוח התכנה ועל תחזוקתה. הצוות מתכנס מפעם לפעם לדיונים מדעיים ולהחלפת דעות. 

מרכז החישובים של האוניברסיטה העברית בירושלים מספק למפעל שירותי שרת ותמיכה, ושירותים 

אחרים נרכשים בשוק הפרטי.
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היעד  תאריך  למדע.  הלאומית  הקרן  ממימון  נהנה  הוא  אך  האקדמיה,  ידי  על  כספית  נתמך  איננו  המפעל 

בעבר  זכתה  ברומא  הפועלת  הקבוצה   .2018 ספטמבר  הוא  המילון  על  בעבודה  הנוכחי  השלב  של  לסיומו 

אך  סאפיינצה,  לה  באוניברסיטה  האמצעית  הפרסית  לימודי  במסגרת  אישי  בסיס  על  כספית  לתמיכה 

האיטלקי,  האקדמי  בממסד  תקציב  קשיי  בשל  במפעל  האיטלקית  המעורבות  מאוד  צומצמה  לאחרונה 

אושרה  במפעל  למדע  הלאומית  הקרן  תמיכת  למדע.  הלאומית  הקרן  של  היא  היחידה  הכספית  והתמיכה 

זה  בשלב   .2020 שנת  בסביבות  תופיע  המילון  של  ראשונית  שמהדורה  הוא  התכנון   .2018-2014 לשנים 

המילון מתוכנן להופיע במהדורה מודפסת, אך הוא יוסיף ויתפתח גם למהדורה דיגיטלית.

שנים,  שבע  זה  בארץ  שוהה  שבקבוצה,  האיטלקים  החוקרים  אחד  כאמור  שהוא  אגוסטיני,  דומניקו  ד"ר 

חומר  אף הם  מספקים  בעולם  אחרים  במקומות  העובדים  מתנדבים  הצוות.  עבודת  את  כעת  מרכז  והוא 

שרוו אוקטור  פרופ'  של  המפעל  בעבודת  מעורבותם  את  לציין  יש  בעיקר  המילון.  של  הנתונים   למסד 

 )Judith Josephson( מאוניברסיטת הרוורד שבארצות הברית ושל ד"ר יודית יוספסון )Oktor Skjærvø(

מאוניברסיטת גטבורג שבשוודיה, שתרמו מפרי עבודותיהם הפילולוגיות לפרויקט המילון.

פרק 3 < פעילות החטיבה למדעי הרוח

מימין� דף ההתחלה של כתב יד DS, הכולל את החיבור Ayādgār ī Jāmāspīg "זיכרון לג׳אמאספיג", בפרסית אמצעית בכתב הפהלווי. כה"י מצוי 
זקן בתוך טבעת בעלת כנפיים,  נוסרי שבהודו. משמאל למעלה� הסמל הנפוץ של הדת הזורואסטרית� אדם בעל  בספריית מהרג׳יראנא בעיר 

חרות בסלע בפרספוליס שבאיראן. למטה� סידור תפילה זורואסטרי עתיק, בלשון האווסטא 
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 German–Israeli Frontiers of the Humanities — GISFOH > 3.3

הסכם שנחתם בשנת 2009 בין האקדמיה לקרן אלכסנדר פון הומבולדט הגרמנית הוביל לכינון סדרת כינוסים 

רב�תחומיים במדעי הרוח, שבהם משתתפים חוקרים צעירים - ישראלים וגרמנים. בכל שנה נבחרים ארבעה 

חוקרים ישראלים וארבעה חוקרים גרמנים מארבעה תחומים שונים במדעי הרוח והחברה. יחד הם מהווים את 

הוועדה המארגנת של כינוס דו�לאומי בשיתוף של כ�50 חוקרים מגרמניה ומישראל. הכינוס מתקיים בישראל 

אותם  ולאתגר  שונים  מתחומים  מצטיינים  צעירים  חוקרים  להפגיש  הן  הכינוס  מטרות  לסירוגין.  ובגרמניה 

לחשיבה ולחקירה מעבר לגבולות תחום הדעת שלהם, לאפשר הפריה הדדית וליצור ערוץ לחילופי ידע אקדמי.

ההסכם שנחתם עם האקדמיה הישראלית מצרף את ישראל למועדון מצומצם ומכובד של מדינות: עד היום 

ולימודי  הטבע  מדעי  הרוח,  מדעי  )בתחומי  הברית  ארצות  עם  דומים  הסכמים  על  הגרמנית  הקרן  חתמה 

טורקייה  ועם  ההנדסה(  לימודי  )בתחום  הודו  עם  הטבע(,  מדעי  )בתחום  וסין  יפן  בריטניה,  עם  ההנדסה(, 

)מדעי הרוח(. את המיזם מרכזת מטעם האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג. 

 Witnessing and בנושא:  והתמקד  שבגרמניה  בפוטסדאם   2016 בספטמבר  התקיים  השמיני  הכינוס 

היו המארגנת  הוועדה  של  הישראלים  חבריה   .Knowing: Challenging Re/Sources of Knowledge 

קונסטנטינו  אריאדנה  ד"ר  ומדיה(,  )תקשורת  פינצ'בסקי  עמית  ד"ר  רוסיים(,  )לימודים  לייקין  אינה  ד"ר 

)לימודים קלאסיים( וד"ר שגיא שפר )היסטוריה בת�זמננו(.

יתמקד  והוא   ,2017 ספטמבר  בחודש  החמישה  שבמעלה  "יערים"  במלון  להתקיים  עתיד  התשיעי  הכינוס 

Negotiating the Other, Confronting the Self. חבריה הישראלים של הוועדה המארגנת הם  בנושא: 

ד"ר איריס אידלסון�שיין )הסטוריה מודרנית(, ד"ר ערין סלאמה�קודסי )שפה וספרות ערבית(, ד"ר דוד רוטמן 

)ספרות השוואתית( וד"ר סיני רוסניק )מדעי הרוח הדיגיטליים(.

בכינוסי  שהשתתפו  לחוקרים  המאפשרת   ,Connect תכנית  את  הומבולדט  פון  קרן  כוננה  ההסכם  במסגרת 

GISFOH להגיש בקשות לתמיכה במיזמים משותפים ובשיתופי פעולה עם החוקרים שפגשו בכינוס. במסגרת 

התכנית קיבלו תמיכה עד כה יותר מ�40 מיזמים משותפים של משתתפי הכינוסים.

משתתפי כינוס GISFOH לשנת 2016, בפוטסדאם שבגרמניה 



83  דין וחשבון שנתי < תשע“ז 2017-2016

3.4 < פורום צעירי מדעי הרוח והחברה

בפורום  קבוצה  בכל  מעשור.  יותר  זה  והחברה  הרוח  למדעי  החטיבה  צעירי  של  פורום  מקיימת  החטיבה 

מדעית  מצוינות  פי  על  החטיבה  מטעם  ועדה  אותם  שבחרה  ומצטיינים  צעירים  חוקרים  כמה  משתתפים 

וכישורים אקדמיים. בראש כל קבוצה עומד חבר אקדמיה. הפורום מקיים דיונים בנושאים שונים. בנובמבר 

 -  )spirit possession( "איחוז  בנושא  בילו  יורם  פרופ'  2016 החלה את פעילותה קבוצה חדשה בראשות 

ממבט בין�תרבותי ובין�תחומי". 

לפורום זה נבחרו חמישה�עשר חברים, ואלה שמותיהם�

ד"ר אורי גבאי, החוג לארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר שגיא גינוסר, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר יהודה הלפר, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בר�אילן

ד"ר זוהר ויימן�קלמן, המחלקה לספרויות זרות ובלשנות, אוניברסיטת בן�גוריון בנגב

ד"ר אור חסון, מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר ליטל ליברמן�אביטל, המחלקה למחשבת ישראל, החטיבה ללימודי פולקלור, אוניברסיטת בן�גוריון בנגב

ד"ר יאיר ליפשיץ, החוג לאמנות התיאטרון, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר אריה )אריק( מורן, החוג ללימודי אסיה, אוניברסיטת חיפה

ד"ר מיכל פגיס, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר�אילן

ד"ר יניב פוקס, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בר�אילן

ד"ר ליאורה צרפתי, החוג לחקר מזרח אסיה, אוניברסיטת תל אביב 

ד"ר אדם קלין�אורון, מכון ון ליר בירושלים

ד"ר גדי שגיב, המחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות, האוניברסיטה הפתוחה

ד"ר עידו שחר, החוג להיסטוריה של המזרח התיכון, אוניברסיטת חיפה

ד"ר מתן שפירא, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן�גוריון בנגב

)הרשימות המלאות של חברי פורום הצעירים בשנים שעברו מופיעות באתר האקדמיה - בדף החטיבה למדעי 

הרוח / פורום הצעירים(.

פרק 3 < פעילות החטיבה למדעי הרוח

בראש השולחן משמאל פרופ׳ יורם בילו במפגש עם חברי פורום הצעירים



דין וחשבון שנתי < תשע“ז 842017-2016

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים


