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מחקריהם מפרי להציע  ,ותלמידים מתקדמים ,וקריםח,  מזמינים את ציבור הכלכלנים אנו
 ה האגודה הישראלית לכלכלשל  38-השנתי הבכנס להצגה 

 
הכנס  פורמט   . 2022 ,יוני  16, חמישייתקיים ביום  של האגודה הישראלית לכלכלה  38-ההכנס השנתי 

 . פנים אל   פנים , טרם נקבע, אם כי התקווה היא שהפעם נוכל לקיים כנס רגיל
 

ג'ושוע  פרופ' השנה   יישא  האותש  "הרצאת פטינקין "יכלול הכנס  כמדי שנהבנוסף למושבים מקבילים, 
,  אמיר ירוןפרופ'  בנק ישראל, הרצאת נגיד  ,2021לשנת לכלכלה  זוכה פרס נובל   – ) MITאנגריסט ( 

 . אינפלציההנושא להשנה יוקדש שומושב סיום 
 

 ויושבי הראש שלהם. התוכנית אינה סופית ויתכנו שינויים. מקבילים המושבים להלן תוכנית ה
 

     david.genesove@mail.huji.ac.il – , דוד ג'נסוב (האוניברסיטה העברית) שוק הדיור
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   friedmn6@biu.ac.il – ) אילן -בר   תאוניברסיט(  סוקולר- נעמי פרידמן, כלכלת עבודה
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   Daniel.Levy@biu.ac.il – אלי  ccעם עותק/ המתאים  ליו"ר המושב נא לשלוח את המאמר/התקציר 
 

,  במקרה זה .  לא ברשימה הנ"ל התחום אם גם , בכל תחום בכלכלהחוקרים מוזמנים לשלוח מאמרים  
במידה והוא יתקבל  מתאים  מושב ב  לשלב אותו אנסה  אני התקציר אלי, ו/לשלוח את המאמר  אנ

 . ו וגששילהצגה, תחת מגבלות המושבים והמאמרים 
 

 : לכלול בהצעה את הפרטים הבאים  יש
 כותרת העבודה בעברית (גם אם המאמר/התקציר הוא באנגלית)  .1
 בעברית  המחברים אחד/ת מכל  ושיוך אירגוני של  םש .2
 טלפון הנייד הדוא"ל, ומספר  – פרטי מציג/ת המאמר .3
 

תשובות למגישי ההצעות תשלחנה בדוא"ל  . 15.3.2022 אחרון לקבלת ההצעות הוא התאריך ה
 חוקר לא יוכל להציג יותר ממאמר אחד. לפי כללי האגודה,   – שימו לב   .2022 אמצע אפריל   לקראת

 
 בברכה, 

 
 דניאל לוי 

 ויו"ר הכנס  הישראלית לכלכלה נשיא האגודה

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

 המחלקה לכלכלה 
 אילן -בר  ת אוניברסיט
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