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כסלו תשע"ח
בשם החברה ההיסטורית הישראלית אני מבקשת לברך את המארגנים והמשתתפים ואת באי הכנס השנתי השישי של האגודה
הישראלית להיסטוריה כלכלית .תוכנית הכנס היום והפעילויות השונות של האגודה ,מאז היווסדה ,במרחב האקדמי הישראלי,
מעוררות הערכה רבה ומעידות על איכותם המשובחת של המחקרים בתחומי ההיסטוריה הכלכלית באוניברסיטאות ובמכללות
בארצנו.
מפרספקטיבה של למעלה מארבעים שנה בחוגים להיסטוריה ,הרושם שלי הוא כי יש כיום בישראל פריחה חסרת-תקדים במחקר על
ההתפתחויות והתמורות שחלו בכלכלת ישראל והעולם ,ועל השפעתן בתחומים אחרים בחברה ובתרבות .פריחה זו ניכרת לא רק
בחוגים לכלכלה ולהיסטוריה ,אלא אף בדיסציפלינות סמוכות כגון לימודי עבודה ומשפטים ,וכן בחוגים הרגיונאליים כגון לימודי
המזרח התיכון ואפריקה ולימודי מזרח אסיה .הפעילות של האגודה להיסטוריה כלכלית מאפשרת שיתוף פעולה בין החוקרים
במסגרות השונות וחושפת את הקשרים וההשפעות ההדדיות .ואת זאת יש לעודד ולטפח בכל דרך.
בהזדמנות זו אני אף מבקשת להפציר בכם להצטרף לחברה ההיסטורית הישראלית .אנחנו משתדלים להפוך לארגון הגג הישראלי
של כל חוקרי העבר ונמצאים בחודשים האחרונים בתנופת עשייה .באתר החברה (ובקבוצת הפייסבוק שלנו) אפשר להתרשם
מפעילויותינו :כנסים רבים וסדנאות ארציות לדוקטורנטים ולחוקרים צעירים; פרסום כתבי עת ("ציון"" ,היסטוריה" והפצה של
"זמנים"); פרסים ומלגות; הוצאה לאור בעברית של ספרי היסטוריה של אורחים נכבדים מחו"ל (המרצים ב"במת ירושלים ע"ש
מנחם שטרן") ומעתה – בשיתוף עם הוצאת מאגנס – תרגומים לעברית של ספרים חשובים מאת היסטוריונים ישראלים; טיפוח
קשרים עם החוגים להיסטוריה במכללות לחינוך ,ימי עיון והדרכה למורים ,פרסים לעבודות גמר מצטיינות של תלמידי תיכון ,ועוד –
כל מה שיכול לסייע בהעלאת קרנם של לימודי ההיסטוריה והמחקר ההיסטורי בישראל.
בחודשים האחרונים אנחנו אף פועלים ,יחד עם רבים מכם ,להגנה על אפשרות קיום המחקר בארכיונים בישראל.
כדי שנהיה גוף הזוכה בהכרה ובהוקרה ,חשוב מאוד שכל היסטוריון ישראלי ,מכל תחום שהוא ,יצטרף אלינו .נשמח מאוד אם אף
תשתפו אותנו בדעותיכם וברעיונותיכם כיצד להוסיף ולקדם את המחקר ההיסטורי.
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