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 כ"ו טבת, תשפ"א

 2021ינואר,  10

 קול קורא
 

להציע  ,ותלמידים מתקדמים ,וקריםח, הננו מזמינים את ציבור הכלכלנים
 .האגודה הישראלית לכלכלהבכנס מחקריהם להצגה אפשרית מפרי 

 
בפורמט  ,2021יוני  10, חמישייתקיים ביום  של האגודה הישראלית לכלכלה 37-ההכנס השנתי 

WEBINAR-ZOOM. 
 

" שהשנה תינתן על ידי אורי הרצאת פטינקין"יכלול את כמדי שנה הכנס בנוסף למושבים מקבילים, 
השלכות ליוקדש ש ,, ומושב סיוםאמיר ירון , הרצאת הנגידגניזי (אוניברסיטת קליפורניה, סאן דיאגו)

 הפנדמיה.
 

 כנס.ב השתתףמועצת האגודה קוראת לכולכם לציין את התאריך ביומניכם ול
 

ישירות ליושבי הראש של  ,או תקצירים שלהם במידה והמאמר לא מוכן, מאמריםלשלוח את הנא 
 . )Daniel.Levy@biu.ac.il - אלי CC עותקעם ( המושבים

 
 :הבאיםהמושבים  יכלול אתשנה ההכנס לפי החלטת מועצת האגודה, 

 
  michel.strawczynski@mail.huji.ac.il –(בנק ישראל) סטרבצ'ינסקי , מישל מקרוכלכלה

   dzeltzer@tauex.tau.ac.il – אביב)-תל יברסיטת(אונ דן זלצר, כלכלת בריאות
  danoran@bgu.ac.il – גוריון)-בן יברסיטתאונ( דני כהן זדה, כלכלת חינוך

  osnat.lifshitz@idc.ac.il –(מרכז בין תחומי) אסנת ליפשיץ , כלכלת עבודה
  eugene.kandel@mail.huji.ac.il –העברית)  יברסיטתאונ(, יוג'ין קנדל טק בישראל-ענף ההיי

  shavittal@gmail.com – אריאל) יברסיטתאונ( , טל שביטכלכלה התנהגותית/ניסויית
  alon.raviv@biu.ac.il – אילן)-בר יברסיטתאונ( , אלון רביבמימון ובנקאות

  nitsakasirkaliner@gmail.com – (ביטוח לאומי) קלינר-, ניצה קסירשוויון-ואי ,, עונירווחהכלכלת 
  eklor@huji.ac.il – העברית) יברסיטתאונ( אסטבן קלור, כלכלה ציבורית
   toddrkaplan@gmail.com – חיפה) יברסיטתאונ( , טוד קפלןארגון תעשייתי

 
 )תקציר שלואת האו (כל מי שמבקש/ת להציג מאמר בתחומים אחרים, מתבקש/ת לשלוח את המאמר 

 .ע"י וועדת הכנס ואני אנסה למצוא לו מושב במידה והוא יתקבל להצגהי, אל
 

תשובות למגישי ההצעות תשלחנה  .2021 ,פברואר 14, תאריך אחרון לקבלת ההצעות הוא יום ראשון
 אחד.חוקר לא יוכל להציג יותר ממאמר לפי כללי האגודה,  –שימו לב  אמצע אפריל. בדוא"ל לקראת

 
 אני מקווה שכלכלניות וכלכלנים רבים ישלחו מאמרים לכנס, כדי שיהיה מעניין ומגוון. 

 
 דניאל לוי

 ויו"ר הכנס הישראלית לכלכלה נשיא האגודה
 

Prof. Daniel Levy  'דניאל לויפרופ 
Department of Economics 
Bar-Ilan University 

 המחלקה לכלכלה
 אילן-בר תאוניברסיט
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