מרכז-על ע"ש צגלה למחקר
בינתחומי של המשפט
המכון למשפט והיסטוריה
ע"ש קרן דיויד ברג
הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס
הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון

הפקולטה למשפטים ובית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל אביב מארחים את

הכנס השנתי השביעי של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית
בתמיכת הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג
יום א' 16 ,בדצמבר  ,2018ח' בטבת תשע"ט
בניין טרובוביץ ,אולמות גרשון מרון ( ,)102י' קגן ()100
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב
09:30-09:00

התכנסות :אולם גרשון מרון ()102

09:45-09:30

דברי פתיחה:
אייל זיסר ,סגן רקטור אוניברסיטת תל אביב.
רון חריס ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב.
נתן זוסמן ,נשיא האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית ,והמחלקה לכלכלה ,האוניברסיטה העברית.

11:05-09:45

מושב א :נושאים בהיסטוריה כלכלית של אפריקה והמזרח התיכון

יושב ראש :יואל מוקיר ,המחלקות לכלכלה והיסטוריה באוניברסיטת  ,Northwesternוביה"ס לכלכלה באוניברסיטת תל אביב.
נתן מרקוס ,המחלקה להיסטוריה כללית ,אוניברסיטת בן גוריון :שווקי ההון במזרח התיכון בזמן מלחמת העולם השנייה:
ביירות ,קהיר ,תל אביב.
איתי חימיניס ,המחלקה למדעי המדינה ,אוניברסיטת בר אילן :המקורות הרעיוניים של הרפורמה הכלכלית במצרים בתקופת
הנשיא מבארק.1990-2011 ,
Marlous van Waijenburg, Department of Economics, University of Michigan (with Ewout Frankema): Here
has all the Education gone: The Free-fall of Skill-Premiums in Sub-Saharan Africa and South Asia.
11:20-11:05

הפסקת קפה

12:40-11:20

מושב ב :יזמות ויוזמות עסקיות

יושבת ראש :טליה פפרמן ,הפקולטה לניהול ,אוניברסיטת תל אביב ,והפקולטה להנדסת תעשיה וניהול ,הטכניון.
יניי שפיצר ,המחלקה לכלכלה ,האוניברסיטה העברית :יזמות וחבות-מס קהילתית :הכלכלה הפוליטית של הסימביוזה היהודית-
פולנית בעת החדשה המוקדמת.
דניאל לוי ,המחלקה לכלכלה ,אוניברסיטת בר אילן (עם אנדרו יאנג) :הבטחה ,אמון ,וחוסר נאמנות :עלות הפרת חוזה מכללא.
ענבר קטלב ,החוג לארכיאולוגיה ,אוניברסיטת חיפה :מחזור ויוזמה כלכלית גלוקלית בהרי ירושלים בשלהי התקופה
העות'מנית :ייצור מזכרות לצליינים כבבואה לתהליכי אינטגרציה בכלכלה העולמית.

13:40-12:40

ארוחת צהרים

13:50-13:40

אסיפת חברים

15:10-13:50

מושב ג :מוסדות בריטיים וצמיחה בעת המהפכה התעשייתית

יושבת ראש :אמירה עופר ,המחלקה לכלכלה ,אוניברסיטת בר אילן.
קרין ואן דר בק ,המחלקה לכלכלה ,אוניברסיטת בן גוריון (עם יואל מוקיר ואסף שריד) :שורשיו הגיאוגרפיים של התיעוש
באנגליה.
משה חזן ,ביה"ס לכלכלה ,אוניברסיטת תל אביב (עם אלמה כהן ,דוד וייס וחוסני זועבי) :מדוע לתמוך בזכויות נשים? עדויות
מבית המחוקקים הבריטי במאה ה.19-
אמיר עבהאל ,החוג להיסטוריה ,האוניברסיטה העברית :מחויבות וולונטרית והפטר חובות בחוקי פשיטת רגל באנגליה.
15:30-15:10

הפסקת קפה ומעבר לאולם י' קגן ()100

16:30-15:30

מושב ד :הרצאה מרכזית

יושב ראש :רון חריס ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל אביב.
Naomi Lamoreaux, Stanley B. Resor Professor of Economics and History, Yale University: Getting the
American Model Right: State Constitutional Revision in the Mid-Nineteenth Century.
16:45-16:30

הפסקת קפה

18:05-16:45

מושב ה :כלכלת ישראל – עבר ,הווה ,עתיד :מושב לזכרו של נחום גרוס

דברים על נחום ותרומתו לחקר כלכלת ארץ ישראל
קובי מצר ,המחלקה לכלכלה ,האוניברסיטה העברית.
יואל מוקיר ,המחלקות לכלכלה והיסטוריה באוניברסיטת  ,Northwesternוביה"ס לכלכלה באוניברסיטת תל אביב.
פאנל :מחשבות על כלכלת ישראל בעקבות פרסום ספרו של יוסף זעירא
מנחה :קובי מצר ,המחלקה לכלכלה ,האוניברסיטה העברית.
מתדיינים :אפריים קליימן ,המחלקה לכלכלה ,האוניברסיטה העברית.
ליאו ליידרמן ,בנק הפועלים ,וביה"ס לכלכלה באוניברסיטת תל אביב.
נדין בודו-טרכטנברג ,בנק ישראל ,וביה"ס לכלכלה במרכז הבינתחומי הרצליה.
יוסף זעירא ,המחלקה לכלכלה ,האוניברסיטה העברית.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

הרשמה (חינם) עד 7.12.18
מפת הקמפוס
הוראות הגעה ותחבורה ציבורית
אתר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכליתhttp://eha-israel.org :

