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 לכל חברי האגודה  שלום רב

קבלת   לעם  ברצוני  האגודה  כיו"ר  מספר  אחריות  על  פעולה  י כעדכן  חדשים  ווני 

 .  נוהמתגבשים כעת לקראת המשך פעילות 

 

 הכנס השנתי  

ובקרוב תוציא    2022פברואר  בחודש    ,ה מהיוםרך בעוד שנהכנס השנתי של האגודה יע

המארג  פרטינהוועדה  עם  קורא  קול  ומיקומו.  ם  ת  הכנס  נושא  הכנסעל    , לקראת 

שונותתקדם  אגודה  ה מוקדמות  בתחומי  פעילויות  הדיון  את  להעשיר  במטרה   ,

 : כוללות ןנס וה הכולחזק את   וק שלנוס העי

סדנא .א את  ם  דוקטורנטיל  פתיחת  לקדם  בה מחקר במטרה  המשתתפים    י 

   . בכנס םצגתה  עודדול

,  בקבוצות מחקריות דע מיועדים לפיתוח י ו אל דלימו סיורי –יציאה לסיורים  .ב

ב ביטוי  לידי  יבואו  כי  מקווה  אני  הכנס אשר  במהלך  סדנאות  או    . מושבים 

מיועדים   אלו  בכנססיורים  חדשים  מחקרים  להציג  המתכוונים  .  לחוקרים 

בני נוער והשירות הצבאי,  את הנושאים הבאים:  נושא הסיורים כוללים כרגע  

   .וביטחון  ארכיאולוגיה חברה

  כנס ם לקראת  מוקדמיחד יומיים  כנסים  תתמוך בהאגודה    –  כנסים מקדימים .ג

על הקשר בין הצבא רונה  בהשפעת הקו  -השאר  בין    –יעסקו  . כנסים אלו  כנרת

 יית השירות בו.  צה"ל וחוושל גיוס לכן בנושא לחברה ו

 

 ונת בעלי תפקידים בוועד מנהל הכ

על קבלתם    בעה הצ  –במעמד זמני    נוספים  ל חברים עד המנהו בעתיד הקרוב יכנסו לו 

   :בכנס האגודההאסיפה שור  יאלעד תובא  ו לו

   .בן גוריוןניברסיטת או –איילת הראל שלו  פרופסור   .א

   .ילןא -בראוניברסיטת   –ד"ר איתן שמיר   .ב
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   .דמוקרטיההישראלי להמכון   –גיטלמן -ד"ר עידית שפרן .ג

 

   כתב עת מדעי

"חברה האגודה  של  המדעי  העת  לאומי"כתב  וביטחון  צבא  עם    , ,  במשותף  יוצא 

בעריכתו של פרופ'    ,לאומי  התוכן המקצועי של צה"ל לצבא וביטחוןמערכות, בית  

בר חיפיוס- אורי  מאוניברסיטת  התפרס  ה.ף  הראשון  והגיליון  קורא  ם  לגיליון  קול 

רחיב את  ל האגודה להצון שם. שמו של כתב העת מבטא את הרדהשני יתפרסם בהק

   ום השפעתה. מעגל החברים בה ואת תח

 

 פעילויות נוספות  

ן  והוצאת עדכ   ,צוע סקר שנתיביתכננים לקיים מספר פעילויות חדשות הכוללות  אנו מ

זו אשמחבה.  יין של האגודהעל תחומי הענ  חודשי-דו לקבל הצעות מחברי    זדמנות 

      סוד אלו.מהותם של תחומי ייהאגודה לגבי 

 

 מימון העמותה  

מנת לפנות לכל אחד    נדרשת תמיכה כספית ואני מנצל הזדמנות זו על  נותם פעוללש

כמו כן, אני נמצא כבר  .  בגלוי ואם באופן אנונימיאם    –ן בבקשה לתרום לאגודה  /מכם

ל מקור לתמיכה תתקבל  בעה ע כעת במאמץ לאתר תורמים המוכנים לסייע לנו וכל הצ

 ה.  בברכ

 

 ד מכם לשם קידום מטרות האגודה.  /תאח ת כל אני עומד לרשו

 

 בברכה 

 
 ם שלו-עוזי בן ' פרופ

 שראל בי  חברה- יו"ר אגודת חוקרי צבא 

 


