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ב' אדר א ,תשפ"ב
 3פברואר2022 ,

אנו מזמינים את ציבור הכלכלנים ,חוקרים ,ותלמידים מתקדמים ,להציע מפרי מחקריהם
להצגה בכנס השנתי ה 38-של האגודה הישראלית לכלכלה
הכנס השנתי ה 38-של האגודה הישראלית לכלכלה יתקיים ביום חמישי 16 ,יוני .2022 ,פורמט הכנס
טרם נקבע ,אם כי התקווה היא שהפעם נוכל לקיים כנס רגיל ,פנים אל פנים.
בנוסף למושבים מקבילים ,כמדי שנה הכנס יכלול "הרצאת פטינקין" שאותה יישא השנה פרופ' ג'ושוע
אנגריסט ) – (MITזוכה פרס נובל לכלכלה לשנת  ,2021הרצאת נגיד בנק ישראל ,פרופ' אמיר ירון,
ומושב סיום שיוקדש השנה לנושא האינפלציה.
להלן תוכנית המושבים המקבילים ויושבי הראש שלהם .התוכנית אינה סופית ויתכנו שינויים.
שוק הדיור ,דוד ג'נסוב )האוניברסיטה העברית( – david.genesove@mail.huji.ac.il
מקרו-כלכלה ,יניב ידיד-לוי )אוניברסיטת רייכמן( – yaniv.yedid-levi@post.idc.ac.il
כלכלת עבודה ,נעמי פרידמן-סוקולר )אוניברסיטת בר-אילן( – friedmn6@biu.ac.il
כלכלה התנהגותית/ניסויית ,עופר עזר )אוניברסיטת בן גוריון בנגב( – azar@bgu.ac.il
עוני ואי-שוויון ,מומי דהן )האוניברסיטה העברית( – momidahan@mscc.huji.ac.il
כלכלה ומשפט ,אנה רובינצ'יק )המכללה האקדמית גליל מערבי( – annar@wgalil.ac.il
ארגון תעשייתי וכלכלת תחרות ,יוסי שפיגל )אוניברסיטת תל-אביב( – spiegel@tauex.tau.ac.il
כלכלת החקלאות ,המזון ,מש"ט ,והסביבה ,ניר בקר )המכללה האקדמית תל חי( – nbecker@telhai.ac.il
מיקרו-כלכלה יישומית ,שירלי ליכטמן-שדות )אוניברסיטת בן-גוריון בנגב( – shirlees@bgu.ac.il
מימון ובנקאות ,אילן קופר )אוניברסיטת חיפה( – icooper@econ.haifa.ac.il
נא לשלוח את המאמר/התקציר ליו"ר המושב המתאים עם עותק cc/אלי – Daniel.Levy@biu.ac.il
חוקרים מוזמנים לשלוח מאמרים בכל תחום בכלכלה ,גם אם התחום לא ברשימה הנ"ל .במקרה זה,
נא לשלוח את המאמר/התקציר אלי ,ואני אנסה לשלב אותו במושב מתאים במידה והוא יתקבל
להצגה ,תחת מגבלות המושבים והמאמרים שיוגשו.
יש לכלול בהצעה את הפרטים הבאים:
 .1כותרת העבודה בעברית )גם אם המאמר/התקציר הוא באנגלית(
 .2שם ושיוך אירגוני של כל אחד/ת מהמחברים בעברית
 .3פרטי מציג/ת המאמר– דוא"ל ,ומספר הטלפון הנייד
התאריך האחרון לקבלת ההצעות הוא  .15.3.2022תשובות למגישי ההצעות תשלחנה בדוא"ל
לקראת אמצע אפריל  .2022שימו לב – לפי כללי האגודה ,חוקר לא יוכל להציג יותר ממאמר אחד.
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