דן פטינקין
פרופסור דן פטינקין נולד בשיקגו בשנת  .1922הוא רכש את השכלתו באוניברסיטה של
שיקגו וכיהן כפרופסור חבר בכלכלה באוניברסיטת אילינוי .בשנת  1949הצטרף לסגל

האקדמי של האוניברסיטה העברית בירושלים כמרצה בכיר בכלכלה ,ומשנת  1967כיהן

כפרופסור מן המניין .הוא עמד בראש מכון פאלק למחקר כלכלי בישראל בשנים 1972-

 .1956בשנת  1959הוענק לו פרס רוטשילד ובשנת  1970זכה בפרס ישראל בכלכלה.
פרופסור פטינקין היה חבר באגודות ובארגונים בינלאומיים רבים .הוא כיהן בתפקידי נשיא

האגודה האקונומטרית ,נשיא האגודה הישראלית לכלכלה ,חבר כבוד באקדמיה

האמריקנית לאמנות ומדע ועוד .פרופסור פטינקין מילא תפקידים ציבוריים רבים .היה חבר
המועצה המייעצת של בנק ישראל ) (1967-1956וחבר המועצה להשכלה גבוהה )1975-

 .(1960הוא זכה לתוארי כבוד רבים וביניהם תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת האם

שלו ,אוניברסיטת שיקגו ,ומאוניברסיטת מערב-אונטריו בקנדה.

פרופסור פטינקין הצטרף לאוניברסיטה העברית בירושלים מייד עם תום מלחמת השחרור.
הוא הביא אליה את בשורת הכלכלה המודרנית והפך את לימודי הכלכלה למוקד משיכה

מרכזי באוניברסיטה .דרכי החשיבה שפתח לפני תלמידיו וכלי הניתוח שנתן בידיהם שינו
את פני הדיון הכלכלי בארץ .לפיכך נחשב פרופסור פטינקין לאבי הכלכלה הישראלית

ולמייסד המחקר הכלכלי בארץ .הוא העמיד דורות רבים של תלמידים .חלקם המשיכו את

דרכו באקדמיה ואחרים תפסו עמדות מרכזיות במשק הישראלי .תרומתו בתחום המחקר

הכלכלי הייתה רבה .ספרו  ,Money, Interest and Pricesשבו הציג מודל מקרו-כלכלי

ניאו-קלאסי הכולל סינתזה של הגישה הקינסיאנית והמוניטרית ,היה לספר מופת

בתיאוריה כלכלית .תרומה יסודית למחקר על כלכלת ישראל העמיד בספרו "המשק

הישראלי בעשור הראשון" .בשנים האחרונות עסק בחקר התפתחות התיאוריה המוניטרית
המודרנית ,במיוחד זו של קיינס .על תרומות אלה ואחרות זכה להוקרה בינלאומית.

פרופסור פטינקין ייסד את המחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית ,היה בין מקימי
הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטה ועמד בראשה כדיקן .הוא כיהן כרקטור
האוניברסיטה ,ובשנים  1986-1982כנשיאה .בשנית  1989פרש לגמלאות.

לאות הוקרה על תרומתו לכלכלה הישראלית ולייסוד המחקר הכלכלי בישראל הוקמה

באוניברסיטה העברית בשנת  ,1992ביוזמת תלמידיו ,הקתדרה לכלכלה ע"ש דן פטינקין.

בן  73היה במותו.

הלך לעולמו בי"א באב תשנ"ה ).(7.8.1995
יהי זכרו ברוך!

