עלון חדשות – אוגוסט 2013
לחברי האגודה שלום רב.
הכנס השנתי השני שלנו ייערך ב 29-בדצמבר באוניברסיטה העברית .הקול הקורא מצורף להודעה
זו .המועד האחרון להגשת הצעות הוא  1באוקטובר.
כמובטח ,אנחנו מוסיפים דף ספרים לאתר האגודה ,בו יירשמו ספרים של חברים באגודה .חברים
שמפרסמים ספרים מעתה והלאה מוזמנים להודיע על כך בכתובת . secretary@eha-israel.org
נא להודיע רק לאחר שהספר כבר זמין לקנייה בחנות פיזית או באינטרנט .נא לספק הפניה מדוייקת
ומלאה כולל ההוצאה לאור.
לגבי ספרים שכבר פורסמו ,נרשום בדף זה ,בשלב הנוכחי ,גם ספרים שפורסמו בשנים ,2012
.2013
בנוסף לדף זה ,ובכפוף למספר הספרים בהם יהיה מדובר ,אנו נשקול ,החל מ ,2014-לסיים כל עלון
חדשות ברשימה של ספרים שזה עתה יצאו לאור.
ובנוסף ,בדף החברים באתר מתחת לסעיף "תחום" נוסיף סעיף חדש בשם "ספר אחרון" .לצורך זה,
החברים מוזמנים להודיע לנו גם על ספרים שפירסמו לפני .2012
דף חדש נוסף באתר כולל רשימה קצרה על פועלו של רוברט פוגל שהלך לעולמו השנה .האגודה
תקבל בברכה הצעות לרשימות דומות על היסטוריונים כלכליים חשובים אחרים ,ובתנאי שתהיינה
בעברית ונגישות לקהל הרחב .כשתהיינה לנו רשימות דומות ניצור דף מיוחד באתר לכולן .נא לשלוח
הצעות לכתובת . secretary@eha-israel.org
ב 30-בספטמבר ייערך ביד בן צבי בירושלים הכנס השנתי של הארגון הישראלי להיסטוריה ומשפט.
אחד המושבים עוסק בהיבטים כלכליים של זכויות ונוטלים בו חלק כמה מחברי האגודה .במושב
המרתק יידונו פגיעות בקניין הציבורי בברית המועצות ,ספסרים במלחמת העצמאות של ישראל,
תוכנית חירום מנדטורית שסיבסדה חליפות גברים לתושבי ארץ ישראל בזמן מלחמת העולם השנייה,
וסכסוכים לגבי זכויות יוצרים על הדפסת התלמוד במאה ה 19-במזרח אירופה .תוכנית הכנס זמינה
בדף האירועים באתר האגודה . http://eha-israel.org
חברת האגודה סיסיליה מאיר ,שהיא אוצרת ביתן קדמן למטבעות במוזיאון ארץ ישראל ,תל-אביב,
מכינה תערוכה "המצב הכלכלי בתקופת מלחמת העולם הראשונה" )שם זמני( בדגש על ארץ ישראל.
התערוכה היא חלק מתערוכה גדולה יותר שמוזיאון ארץ ישראל ,תל-אביב מכין לכבוד  100שנה
לתחילת המלחמה .במוזיאון אוסף גדול של שטרות ומטבעות שהונפקו בתקופה .כמו כן יש שם אוסף
מדליות ייחודי עם נושאים על המלחמה .מי שמתמחה בנושא מתבקש לפנות אליה בכתובת
. ceciliam@eretzmuseum.org.il

