לחברי האגודה שלום רב,
אנו שמחים להודיע על הקמתו של פורום חדש שיפעל במסגרת האגודה – פורום היסטוריה של
המחשבה הכלכלית.
להלן הודעה ממנהל הפורום ,יאיר ברק מביה"ס להיסטוריה של אוניברסיטת ת"א:
ההיסטוריה של המחשבה הכלכלית ניתנת לחלוקה לשתי היסטוריות :היסטוריה של החשיבה הכלכלית והיסטוריה
של המחשבה הכלכלית.
הראשונה היא היסטוריה של רעיונות ועמדות ואף פילוסופיות כלכליות ,שהועלו ונדונו במהלך ההיסטוריה
בהקשרים לא כלכליים ולא נוסחו בניסוח כלכלי שיטתי ,מסודר וכולל .ההקשרים היו אתיקה ,צווים וציוויים דתיים
ותפקידי השלטון–פוליטיקה .חקר החשיבה הכלכלית מאתר את אורח החשיבה הכלכלית בכתבים ,חוקים והגויות
אלה ,מנסח אותה ,מפרש אותה ולעתים מבקש לחלץ מן האיסוף משנה כלכלית סדורה (מחשבה כלכלית).
חקר ההיסטוריה של המחשבה הכלכלית מתרכז ברובו במשנות סדורות ,שנכתבו מראש ככאלה – משנות
פוזיטיביות שחלקן הגדול אף היה לנורמטיביות .בחלקו עוסק המחקר גם בניסוח פילוסופיות עומק הגלומות
במשנות אלה בלי שנוסחו במפורש על-ידי הוגיהן .ראשיתה של מחשבה כלכלית שיטתית בסוף המאה ה ,17-אף כי
יש לה ראשיות מוקדמות בהרבה.
לשתי אלה תיתוסף גם ההיסטוריה של המתודולוגיה הכלכלית והשינויים ,שחלו בה בהקשרים דיסציפלינריים,
חברתיים ,פוליטיים ,שיווקיים ופנים-פוליטיים של קהילת הכלכלנים והקשרים נוספים (והלוואי – בלתי צפויים!).
הפורום ידון בכל אלה ויהיה פתוח להעלאת סוגיות נוספות לדיון.
מפגשי הפורום ייערכו במסגרת פורמלית פתוחה:
 נושא מוגדר מראש ,שיתבסס על הרצאה מרכזית של חוקר בנושא ,על מגיב אפשרי ועל דיון פתוח .הנושא יוכרזמראש ותצורף לו ביבליוגרפיה למבקשים להתכונן לדיון .חברי הפורום ,שיש להם עניין מחקרי בנושא ועוסקים
בו ,יודיעו מראש כי הם מעוניינים להציג את מחקרם ולמחקר זה תוקדש מסגרת הזמן ההולמת.
 מפגש שיתבסס אך ורק על מחקרי חברי הפורום (ו/או האגודה ו/או חוקרים אחרים) .לשם אירגון המפגשיתבקשו החברים להודיע על רצונם להציג את פרי מחקריהם ונושא הרצאתם .במסגרת זו ניתן יהיה להגיש טיוטות
מחקר ולזכות בהערות ,תגובות ,הצעות ותיקונים.
 מפגש-דיון שיעסוק בסוגיה מוגדרת ומוכרזת מראש ,שחברים אחדים יתבקשו או יביעו את רצונם להשתתף בובאופן פעיל תוך הכנה מוקדמת של עמדה ,פרשנות ,או ידע אלטרנטיבי .לאלה תינתן עדיפות של זמן לצורך פיתוח
עמדותיהם.
המפגש הראשון ייערך בראשית שנת הלימודים תשע"ו ונושאו :ההיסטוריה והפילוסופיה של המודלים בכלכלה.
הדובר הפותח והראשי :פרופ' יובל יונאי מן החוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה .המפגש יתקיים בקמפוס
האוניברסיטה הפתוחה ברעננה .המועד המדויק טרם נקבע.
האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית תספק חסות מוסדית ,דף באתר האינטרנט ,והפצת מידע על פגישות הפורום
בעלוני החדשות של האגודה .חברי הפורום יקבלו הודעות תוכן ולוגיסטיקה מפורטות לקראת כל מפגש.
המבקשים ליטול חלק (רצוי פעיל!) בפורום מתבקשים לשלוח הודעה על כך לאגודה הישראלית להיסטוריה
כלכלית ( )secretary@eha-israel.orgובמקביל ליאיר ברק ( .)yairbara@post.tau.ac.ilלהודעת ההשתתפות
רצוי לציין תחום עניין ומחקר אקדמיים.
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