
  

  

  סטוריה כלכליתיעם האגודה הישראלית לה תוףעורכת כנס בשיבאוניברסיטת בר אילן המחלקה לכלכלה 

  

  של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכליתהראשון הכנס השנתי 

  

  2012בדצמבר  12, ג"ח כסלו התשע"כ', יום ד

  אוניברסיטת בר אילן

  )504' מס(יין כלכלה ומנהל עסקים בנ

  10אולם 

  

  הכנס תוכנית  

  

  8:45-9:00: התכנסות  

  09:00-9:2: פתיחה  

  העברית בנק ישראל והאוניברסיטה, תן זוסמןנ' פרופ: יושב ראש  

  אוניברסיטת בר אילן, רקטור, חיים טייטלבאום' פרופ  

בנק ישראל והאוניברסיטה , סטוריה כלכליתינשיא האגודה הישראלית לה, נתן זוסמן' פרופ  
  העברית  

  אוניברסיטת בר אילן, ראש המחלקה לכלכלה, דויטשיוסף ' פרופ  

    

  9:20-10:50: העולם המערבי: 1מושב   

  אוניברסיטת בן גוריון, קרין ון דר בקר "ד: יושב ראש  

הכלכלה הפוליטית של ": המרכז הבינתחומי הרצליה ואוניברסיטת תל אביב, אלכס צוקרמן' פרופ  
–השניה וההשפעה בפיגור של המשבר הגדול ב לאחר מלחמת העולם "תשלומי ההעברה בארה  
  )עם ראול בייטסמה ומסימו גיוליאודורי( "אמפיריקה ותיאוריה  

ההגירה : הדיפוזיה התרבותית של השינוי בפוריות": אוניברסיטת בר אילן, רפאל פרנקר "ד  
  )עם הלל רפופורט וגיום דודין( "19-בצרפת במאה ה הפנימית  

  "שמיטת החובות של פיליפ השני: הַסָּפר מקסטיליה": אוניברסיטת חיפה, אריה מלניק' פרופ  

   



  10:50-11:15 :הפסקת קפה

   

  11:15-12:45 :המזרח התיכון: 2מושב 

  אוניברסיטת חיפה, און וינקלר' פרופ: יושב ראש  

שקיפות ועליית המדינה ": יקווהאוניברסיטה העברית ואוניברסיטת וור, עומר מואב' פרופ  
  )וצביקה נאמן עם יורם מישר( "הנאוליתית  המהפכה עקבותב  

 ור פשעים ותמרוץ שוטרים באימפריהתמח: מ"חוק וסדר בע": בנק ישראל, חגי אטקסר "ד  
  )בוגן ארגן ותומס מיסלי, עם מטין קוסגל( "מאנית'העות  

האימפריה : הםיחס לזכות הקניין הפרטי ותוצאותישינויים ב": אוניברסיטת חיפה, גד גילבר' פרופ  
  "הארוכה 19- מאנית ואיראן במאה ה'העות  

  

  12:45-13:45 :ארוחת צהריים  

  13:45-14:00: אסיפת חברי האגודה  

  

  14:00-15:30: ארץ ישראל: 3מושב   

  אוניברסיטת תל אביב, רון חריס' פרופ: יושב ראש  

על מקורות המבנה  –מהודו ועד מזרח אירופה ": המכללה האקדמית ספיר, אביטל מרגליתר "ד  
  "התאגידי של חברת העובדים  

- 1930 ,מגדר ויזמות בחברה הישראלית, דינהמ": אוניברסיטת תל אביב, טליה פפרמןר "ד  
  1950"  

שימוש בסמכויות : רגולציה בשירות השוק החופשי-היפר": אוניברסיטת חיפה, יואב מחוזאיר "ד  
  "1974-1985, זציה הכלכלית של ישראלחירום בתהליך הליברלי  

  

  15:30-15:45 :הפסקת קפה  

  

  15:45-17:00 :הרצאה מרכזית: 4מושב   

  האוניברסיטה העברית, מצר קובי' פרופ: יושב ראש  

וצמיחה  אמונות, מוסדות": ווסטרן ואוניברסיטת תל אביב'אוניברסיטת נורת, ל מוקיריוא' פרופ  
  "?פרדוקס היסטורי :כלכלית  

  

  .17:00-17:15: )סופגניות ולביבות(+  הדלקת נר חמישי של חנוכה  

  

להירשם באיחור יכולים המעוניינים . ההרשמה הרגילה נסגרה. ישוםהיא על פי רהשתתפות בכנס 
  taly.krupkin@mail.biu.ac.il  :למייל הבא לצורך בירורלפנות 
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