החוג להיסטוריה כללית והחוג לכלכלה
אוניברסיטת חיפה

הכנס השנתי האחד־עשר של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית
בתמיכת הפורום למדיניות כלכלית ע"ש פנחס ספיר מיסודו של סם רוטברג
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9:30-9:00

התכנסות

9:40-9:30

דברי פתיחה

11:00-9:40

א .ה יסטוריה כלכלית ש ל עם ישראל

12:35-11:15

ב .כל כל ה פוליטית

13:30-12:35

הפסקת צהריים

13:45-13:30

אסיפת חברים והענקת פרס על עבודה סמינריונית
מצטיינת

15:15-13:45

ג .כלכלת מלחמה ושלום
מושב לזיכרו של אפרים קליימן

16:50-15:30

ד .היסטוריה כלכלית אמפירית

18:00-17:00

ה .הרצאה מרכזית

הרשמה (חינם) מועד אחרון :ה 21-בדצמבר2022 ,
הוראות הגעה באמצעות תחבורה ציבורית
אתר האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית

9:30-9:00

התכנסות

9:40-9:30

דברי פתיחה

אלי קוק
החוג להיסטוריה כללית ,אוניברסיטת חיפה

ערן שלו
ראש בית הספר להיסטוריה ,אוניברסיטת חיפה

רון חריס ,נשיא האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית
הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב

11:00-9:40

א .היסט וריה כלכלית של עם ישראל

יו"ר :סבטלנה נטקוביץ'
החוג לתולדות ישראל ,אוניברסיטת חיפה

ענת ואתורי

אודות היהודים אך לא עבורם

היחידה הרב־תחומית ללימודי פולין,
אוניברסיטת חיפה

החקיקה הפרלמנטרית והמבנה התעסוקתי של החברה היהודית
בפולין־ליטא במאה ה16-

יגאל איזנברג

הגירה ,לאומנות ,תיעוש

בית הספר להיסטוריה ,אוניברסיטת תל אביב

מקורות המימון הרופפים של יזמי תעשייה יהודים מובילים
בארגנטינה1960-1930 ,

בית הספר למשפטים ,אוניברסיטת ייל

חוק ,קואופרטיבים למתן אשראי ופרויקט ההתיישבות
הציוני בפלשתינה בתקופת המנדט הבריטי

עוז פנחס

12:35-11:15

ב  .כלכלה פוליט ית

יו"ר :אנה גוטגרץ
החוג להיסטוריה כללית ,אוניברסיטת חיפה

יואב חמדני

עבדות עם קבלות

מרכז המחקר במדעי הרוח הדיגיטליים,
האוניברסיטה העברית

עבדים בצבא האמריקאי1861-1797 ,

עמיר תמרי

ויכוח תקן הזהב בגרמניה בראשית הקייזר־רייך כקו פרשת
מים

המחלקה להיסטוריה כללית ,אוניברסיטת תל
אביב

דניאל שטרום

ההיווצרות של חוק פרטי בין־מדיני וצמיחה כלכלית

המחלקה להיסטוריה ,אוניברסיטת סאו פאולו

(ההרצאה באנגלית)

13:30-12:35

הפסקת צהריים

13:45-13:30

אסיפת חברים והענקת פרס על עבודה
סמינריונית מצטיינת

15:15-13:45

ג  .כלכלת מלחמה ושלום
מו שב לזיכרו של פרו פ' אפר ים קליימן

יו"ר :קובי מצר

דברים על אפרים

המחלקה לכלכלה ,האוניברסיטה העברית

נתן מרקוס
המחלקה להיסטוריה כללית ,אוניברסיטת בן
גוריון

דרור גולדברג

מבט משווה על כלכלת אירופה – מערב ומרכז – לאחר שתי
מלחמות העולם
המימון האינפלציוני הסודי של מלחמת העצמאות של ישראל

המחלקה לניהול ולכלכלה ,האוניברסיטה
הפתוחה

קלאודיה קדר

הבנק העולמי ,המלחמה הקרה ,ואמריקה הלטינית

החוג ללימודי ספרד ,פורטוגל ואמריקה
הלטינית ,האוניברסיטה העברית

אסטבן קלור

כלכלה וביטחון בישראל2016-1990 ,

המחלקה לכלכלה ,האוניברסיטה העברית

16:50-15:30

ד  .היסטוריה כלכלית אמפירית

יו"ר :בנימין בנטל
המחלקה לכלכלה ,אוניברסיטת חיפה

משה חזן (עם דוד וייס וחוסני זועבי)

שחרור האישה

בית הספר לכלכלה ,אוניברסיטת תל אביב

מהפכה במשק הבית

יעל מישלי (עם אברהם אבנשטיין)

השפעת הכנסה אקסוגנית על ניידות בין דורית

המחלקה לכלכלת סביבה וניהול ,האוניברסיטה
העברית

ראיות מניצולי שואה

יניי שפיצר (עם אריאל זימרן וגספארה
טורטוריצ'י)

השפעת רעידת האדמה ההרסנית בהיסטוריה האירופית
המודרנית על הגירה בינלאומית

המחלקה לכלכלה ותוכנית פכ"מ,
האוניברסיטה העברית

מסינה ורג'יו קלאבריה 1908

) הרצאה מרכזית (באנגלית.ה

18:00-17:00
 יו"ר ועדת הכנס, ישי יפה:יו"ר
 האוניברסיטה,בית הספר למנהל עסקים
העברית

Leah Boustan
Department of Economics, Princeton University

Streets of Gold
More Untold Stories of Immigrant Success in the United
States

לאה בוסתן
 אוניברסיטת פרינסטון,המחלקה לכלכלה

רחובות של זהב
עוד סיפורים שלא סופרו על הצלחת מהגרים
בארצות הברית

Immigrants to the US today move up the economic ladder

מהגרים לארה"ב מטפסים כיום במעלה הסולם

and engage in cultural assimilation at the same pace as

הכלכלי ומתערים תרבותית בקצב דומה

immigrants during the Ellis Island generation. What's

 ילדי, יתר על כן.למהגרים בעידן אליס איילנד

more, the children of immigrants experience rapid social

 גם אם,המהגרים חווים ניעות כלכלית מהירה

mobility, even if their parents hailed from poor countries.

, אם כן.הוריהם הגיעו מארצות נחשלות כלכלית

So, why are prospects for immigration reform so dim?

מדוע הסיכויים לרפורמת הגירה הם כה
?קלושים

This lecture will trace out political attitudes toward

ההרצאה תעקוב אחר התפתחות העמדות כלפי

immigration from 1870 to today, documenting that

,1950  עד לשנת. ועד ימינו1870 הגירה מאז שנת

attitudes were staunchly anti-immigration until 1950,

1965-1950 רווחו עמדות עוינות ביותר; בשנים

shifting toward pro-immigration sentiment between 1950

חל מעבר אל עבר עמדות התומכות בהגירה

and 1965, and remaining pro-immigration -- albeit divided

נכנסת; מאז ועד עתה התחושות החיוביות

by political party -- today. Textual analysis reveals that the

 ניתוחי. לצד מחלוקת בין־מפלגתית,השתמרו

partisan divide on immigration is driven by concerns about

מלל מגלים כי מחלוקת זו היא תוצאה של דאגה

crime and legality on one side, and positive views about

מפני פשע והפרת חוק מחד והשקפות חיוביות

helping immigrants facing persecution on the other. After
digging into the data, we find that there was never a time
in US history when immigrants were more likely to be
incarcerated than the US-born, and that helping refugees
can be a win-win proposition.

 ניתוח.אודות עזרה למהגרים נרדפים מאידך
נתונים מעלה כי מהגרים מעולם לא היו בעלי
נטייה גבוהה יותר להיכלא בהשוואה לילידי
ארה"ב וכי סיוע לפליטים אינו מועיל רק להם
.אלא גם לחברה הקולטת אותם

