הפקולטה למדעי החברה והרוח

הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר
מיסו דו של סם רוטברג

האגו דה הישראלית להיסטוריה כלכלית

המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מארחת את

הכנס השנתי החמישי של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית
בתמיכת הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג
יום א' 25 ,בדצמבר  ,2016כ"ה בכסלו תשע"ז

אולם ברקן )כנסים ב'( ,בית הסטודנט ע"ש זלוטובסקי ,קריית האוניברסיטה ע“ש משפחת מרקוס ,באר-שבע

 9:00-9:15התכנסות
 9:15-9:30דברי פתיחה
תומר בלומקין ,ראש המחלקה לכלכלה,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
נתן זוסמן ,נשיא האגודה הישראלית
להיסטוריה כלכלית
 9:30-11:15מושב  :Iממשלות ,אידיאולוגיה וכלכלה
יו"ר אביה ספיבק ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
רועי קרייטנר ,אוניברסיטת תל-אביב,
ריבוי מנגנוני נזילות תחת סטנדרט הזהב הקלאסי

שרון גורדון ,הטכניון ומכון ון-ליר,
לאומיות ובנקאות מרכזית :הבנק האוסטרו-הונגרי
)(1878-1922

ענת לייבלר ,אוניברסיטת בר-אילן,
שני אופנים של סטנדרטיזציה כלכלית בארצות
האימפריה הבריטית ,המחצית הראשונה של
המאה ה20-

אמיר טבנקין ,אוניברסיטת תל-אביב,
עיצוב היבטי עצמאותה של רשות ניירות ערך – ניתוח
היסטורי של תהליך החקיקה

 11:15-11:30הפסקת קפה
 11:30-13:15מושב  :IIמסחר ,קניין וחקלאות
יו"ר אבי בראלי ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אלי קוק ,אוניברסיטת חיפה,

13:15-13:30
13:30-14:30
14:30-15:30

15:30-15:45
15:45-17:00

אסיפת חברים
ארוחת צהריים
הרצאה מרכזית :האמנה החברתית
באירופה וארה"ב משנות השבעים ועד היום
אבנר עופר ,אוניברסיטת אוקספורד
יו"ר רון חריס ,אוניברסיטת תל-אביב
הפסקת קפה
פאנל :שורשיה התרבותיים של הכלכלה המודרנית
מנחה :נתן זוסמן ,האוניברסיטה העברית
ובנק ישראל
דרור ורמן ,האוניברסיטה העברית
)מחבר הספר:
Invisible Hands: Self-Organization and the
(Eighteenth Century
יואל מוקיר ,אוניברסיטאות נורת'ווסטרן
ותל אביב
)מחבר הספר:
A Culture of Growth: The Origins of the
(Modern Economy

ההרשמה לכנס באתר האגודה עד 17.12.2016
)ההרשמה אינה כרוכה בתשלום(http://eha-israel.org :

הון אנושי ,הון פוליטי :עבדות ,כימות כלכלי
והפוליטיקה של מלחמת האזרחים האמריקאית

צחי רז ,אוניברסיטת הרווארד,
חזקת שנים :הגנה על זכויות קניין במקרקעין ופיתוח
כלכלי ,ארצות הברית 1840-1930

משה ורד ,בית חינוך ירקון,
בהלת הטבק בארץ ישראל1922-1926 ,

מיכאל בירנהק אוניברסיטת תל-אביב,
סימני מסחר בארץ ישראל בתקופת המנדט1922-1948 ,
טקס הנחת אבן הפינה לבניין הספריה 23.2.1971 -
)מקור :ארכיון טוביהו ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב(

