
 

  פורום כסף, אשראי ובנקאות
  והפורום להיסטוריה של המחשבה הכלכלית ע"ש חיים ברקאי

 של האגודה הישראלית להיסטוריה כלכלית
 הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים

 החוג לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים
 
 

  מזמינים לכנס בינתחומי
 

 מהו כסף?
 מחשבות מהָעָבר וֵמֵעֶבר לו

 
 יום ראשון, 15 בינואר 2017

 
 באוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר הצופים

 הפקולטה למשפטים, אולם 302
 
 
 

 התכנסות 10:00-10:10
 

 דברי פתיחה: מה השאלה?10:10-10:30
 אדם חפרי (האוניברסיטה העברית בירושלים)

 שרון גורדון (אוניברסיטת תל אביב)
 

 מושב I - שורשיו העתיקים של הכסף המודרני 10:30-11:30
 יו"ר: יאיר ברק (אוניברסיטת תל אביב)

 רפאל בנבנישתי (חוקר עצמאי)
  הכסף בשחר ההיסטוריה

 מרב חקלאי (אוניברסיטת בן גוריון בנגב)
 כסף בראי המשפט הרומי

 
 מושב II - ייצוגים אמנותיים של כסף 11:45-12:45

 יו"ר: נועה גראס (אוניברסיטת תל אביב)
 שרית קופמן-שמחון (סמינר הקיבוצים)

 משיילוק עד רוטשילד - כסף "יהודי" בדרמה הבריטית
 יאיר ברק (אוניברסיטת תל אביב)

 כסף ביצירת אמנות כאמצעי ליצירת צדק חלוקתי - המיצג היווני History Zero בביאנלה
  ונציה 2013

 

 



 

 מושב III - כסף והסקטור הפרטי 13:45-15:15
 יו"ר: דרור גולדברג (האוניברסיטה הפתוחה)

 עידית בן אור (האוניברסיטה העברית בירושלים)
  כסף מקומי - על הגבול הדק בין המזויף לחוקי באנגליה בעת החדשה המוקדמת

 אלכס צוקרמן (המרכז הבינתחומי הרצליה ואוניברסיטת תל אביב)
 שינוי בכמות הכסף ואינפלציה - לקחי מדיניות מהשוואת ארה"ב מאז 2008 עם

 ההיפר-אינפלציה הגרמנית של שנות ה-20
 אילן תלמוד (אוניברסיטת חיפה)

 כסף אינטרנטי - רגולציה אלגוריתמית, "כלכלה עממית", וכוח מוסדי כמוקדי עשיית שוק של
 מטבעות פרטיים מקוונים

 
 מושב IV - כסף קפיטליסטי 15:30-16:30

 יו"ר: אדם חפרי (האוניברסיטה העברית בירושלים)
 אלי קוק (אוניברסיטת חיפה)

 כסף כמדד לקדמה - ארה"ב במאות ה-17 עד ה-19
 נועם יורן (אוניברסיטת תל אביב)

 האם יש "כסף קפיטליסטי"? זנות במחשבה הכלכלית
 

 מושב V - כסף פוליטי 16:45-17:45
 יו"ר: דניאל אטאס (האוניברסיטה העברית בירושלים)

 ניקול הוכנר (האוניברסיטה העברית בירושלים)
 דימויי הכסף כדם - סירקולציה ותנועה בגוף פוליטי מדומיין (בין המאה ה-14 למאה ה-16)

 שרון גורדון (אוניברסיטת תל אביב)
 זהב או כתב? הגדרת הכסף ושאלת המדינה בגרמניה במאה ה-19

 
 דיון מסכם: הכסף לאן? 17:45-19:00

 יו"ר: דרור גולדברג (האוניברסיטה הפתוחה)
  מתדיינים:

 נתן זוסמן (האוניברסיטה העברית בירושלים ובנק ישראל)
 קלאודיה קדר (האוניברסיטה העברית בירושלים)

 אילן תלמוד (אוניברסיטת חיפה)
 

  הכניסה חופשית וללא עלות.
 נדרשת הרשמה מראש בטופס זה עד שבת 7 בינואר 2017

 יש להציג הזמנה זו בכניסה לקמפוס הר הצופים
 

whatismoney.il@gmail.com :לפרטים נוספים 
 

 בברכה, ועדת הכנס
 יאיר ברק, ד"ר דרור גולדברג, ד"ר שרון גורדון

https://goo.gl/forms/hJJjV3XS18S4f8No1
mailto:whatismoney.il@gmail.com

