האוניברסיטה הפתוחה מארחת את

הכנס השנתי השלישי של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית
בתמיכת הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג

קריית האוניברסיטה הפתוחה
דרך האוניברסיטה  ,1רעננה (צומת רעננה צפון)
בניין הכיכר ,כניסה  ,4אולם משה נוידרפר (קומה )-1
יום א' 14 ,בדצמבר  ,1014כ"ב כסלו תשע"ה

התכנסות 03:80-00:00 :
דברי פתיחה00:00-00:10 :
קובי מצר ,נשיא האוניברסיטה הפתוחה
נתן זוסמן ,נשיא האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית
היסטוריה כלכלית של ישראל00:10-10:40 :
יושב ראש :קובי מצר ,האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטה העברית

רועי מרום ,אוניברסיטת תל אביב" :עסק משפחתי" – הרשתות הכלכליות של משפחת קאסם מטייבה בתקופת המנדט.
אבנר מולכו ,אוניברסיטת ניו יורק :לקראת מדינת הסטארט-אפ :המפנה של ישראל לתעשיות עתירות-מדע.7691-? ,
דוד קליין ,דוד קליין יעוץ פיננסי בע"מ :גלגולו של יעד יציבות המחירים במלאת  96שנה לבנק ישראל.7691-4671 ,
הפסקת קפה10:40-11:10 :

מהפכים כלכליים11:10-11:40 :
יושבת ראש :אורלי מירון ,אוניברסיטת בר אילן

זאב שולמן ,אוניברסיטת חיפה :השלכות המהפכה הפיננסית של אלכסנדר המילטון.
קלאודיה קדר ,האוניברסיטה העברית :הבנק העולמי ואמריקה הלטינית לפני "קונצנזוס וושינגטון" :המקרה של צ'ילה
הסוציאליסטית.7616-7611 ,
דניאל שיפמן ,אוניברסיטת אריאל :מילטון פרידמן והמדיניות הכלכלית בישראל.7611 ,
אסיפת חברים11:40-18:00 :
ארוחת צהרים18:00-14:00 :
היסטוריה כלכלית של אירופה14:00-10:80 :
יושבת ראש :קרין ון דר בק ,אוניברסיטת בן גוריון

אלימלך וסטרייך ,אוניברסיטת תל אביב :משפט עברי ,כלכלה ומוסר בימי הביניים :המאבק בהברחת נכסים מנושים
בפסיקה ובחקיקה.
יאיר ברק ,אוניברסיטת תל אביב :קמרליזם – מהו ומה חשיבותו בהיסטוריה של הכלכלה והמחשבה הכלכלית?
אריה קרמפף ,המכללה האקדמית תל אביב-יפו :הנורמה העולמית של אינפלציה נמוכה כתחליף למשטר מוניטרי
בינלאומי פורמלי :כיצד הגיעה קבוצת ה 9-להסכמה אודות המטרה של יציבות מחירים.7688-7664 ,
הפסקת קפה10:80-10:00 :
הרצאה מרכזית10:00-11:10 :
יושב ראש :בנימין ארבל ,אוניברסיטת תל אביב

גדי גילבר ,אוניברסיטת חיפה :עלייתה ושקיעתה של יזמות מוסלמית במזרח התיכון במאה ה 76-הארוכה.

רישום (חינם) באתר האגודה עד :4..00.1.03
https://sites.google.com/site/nhaisrael/conferences/2014/conf2014signup
מפת הגעה ,תחבורה ,וחניהhttp://www.openu.ac.il/raanana/p1.html :
מפת הקמפוסhttps://sites.google.com/site/nhaisrael/map.JPG :
חניה חינם בקריית האוניברסיטה הפתוחה תתאפשר על בסיס זמינות.
אתר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכליתhttp://eha-israel.org :

