שלום לחברי האגודה.
לפני חמש שנים ,ביולי  ,2012חידשנו את פעילותה של האגודה הישראלית להיסטוריה
כלכלית .בתוך שבוע הצטרפו כ 60-חברים ,ויותר מ 200-אחרים נוספו מאז.
הפעילות העיקרית של האגודה היא כנס שנתי בדצמבר ,ובקרוב נקיים את הכנס הששי.
הכנסים התארחו כמעט בכל המוסדות האקדמיים המובילים בארץ .בנוסף ,בכל שנה אנו
מקיימים מושב אורח בכנס האגודה הישראלית לכלכלה ,ויש שני פורומים בנושאים ספציפיים
שנפגשים מספר פעמים בשנה .מדי חודש בממוצע נשלח עלון חדשות בדוא"ל לכל חברי
האגודה ,ויש לנו נוכחות מגוונת באינטרנט – באתר ,בפייסבוק ,וביוטיוב.
אנו שמחים לבשר על הצטרפותו של יניי שפיצר מהאוניברסיטה העברית לועדת ההיגוי של
האגודה ,עם אחריות מיוחדת על קשרי האגודה עם גופים אחרים באקדמיה ומחוץ לה .כל מי
שיש להם יוזמות לכנס ,ערב עיון או פעילות אחרת של האגודה בשיתוף עם אגודה אחרת,
מחלקה במוסד אקדמי ,מכון מחקר ,או מוזיאון ,מתבקשים לפנות ליניי בכתובת
. yannay.spitzer@huji.ac.il
נשמח לראות חברים נוספים תורמים לאגודה כדור המשך למייסדי האגודה .יש אפשרויות
רבות אחרות לתרום ,ובפרט ביזום ארועים עצמאיים של האגודה ,כמו הכנס "מהו כסף?"
שנערך בינואר השנה ,וכן עדכון ושיפור של התוכן באתר ובערוץ היוטיוב .כל חברי האגודה
יכולים לתרום ,לפי כישוריהם וזמנם הפנוי.
במבט לעתיד אנו רואים את תפקידנו ביזום הקמתו של מכון מחקר בהיסטוריה כלכלית
באחד המוסדות האקדמיים בארץ .נשמח להצעות ורעיונות ובפרט למידע על תורמים
פוטנציאליים.
כרגיל ,נשמח להמשיך לקבל באופן שוטף תרומות תוכן על הפעילויות שלכם כחוקרים
וכמרצים :תיאור המחקר שלכם (בדף החברים באתר) ,קורסים וסילבוסים שלכם ,כנסים
שאתם מארגנים ,ספרים שפרסמתם ,ארועים שבהם אתם מרצים ,והופעות שלכם בתקשורת
המסורתית והחדשה .בכל העניינים האלה נא לכתוב למזכיר האגודה בכתובת
 secretary@eha-israel.orgאו למנהל דף הפייסבוק אריאל קרלינסקי בכתובת
. karlinsky@gmail.com
תודות לכל מי שהביאו אותנו עד הלום ,כולל מי שעזרו מאחורי הקלעים בתיקצוב ,אירגון,
וסיוע טכני.
אנו בטוחים שבזכות מעורבותכם ,נדווח על התרחבותה הנוספת של פעילות האגודה
בהודעה לציון  10שנים לחידוש פעילות האגודה.

אתר האגודהhttp://eha-israel.org :
ערוץ היוטיובhttp://video.eha-israel.org :
דף הפייסבוקhttps://www.facebook.com/EHA.Israel :

This message is available at:
https://sites.google.com/site/nhaisrael/5-years.pdf

