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 מפרי להציע ,תקדמיםלתארים  .ותותלמידי.ות, חוקרים.ות, הכלכלנים ציבור את מזמינים אנו
 לכלכלה הישראלית האגודה בכנס להצגה מחקריהם

  
ביוני בפקולטה לניהול באוניברסיטת  22-י החמיש ביום יתקיים לכלכלה הישראלית האגודה של 39-ה השנתי הכנס

  תל אביב.

, הרצאת נגיד בנק (פרטים על הדובר ישלחו בהמשך)"הרצאת פטינקין" את יכלול הכנס  ,מקבילים למושבים בנוסף
 שיינתן ,בישראל הכלכלה תחום לקידום תרומתו על ישראלי לכלכלן חיים מפעל אותחלוקת ישראל, פרופ' אמיר ירון, 

 לכלכלה הישראלית האגודה של השני והנשיא בישראל האקדמיים הכלכלנים זקן מיכאלי, מיכה לפרופסור לראשונה
  .פאנל בנושא האתגרים העומדים בפני ההייטק הישראלי בהנחיית יוג'ין קנדלל שיוקדש סיום מושבו פטינקין), (אחרי

באפריל  10-עד ה iea.kenes2023@gmail.com-ל מאמרים בכל התחומים בכלכלהשלוח אתם.ן מוזמנים.ות ל
איתי אטר (נשיא האגודה),  יהיו חברים יוסי שפיגל. השנה תבחר את תכנית הכנס וועדה מדעית שבה 2023

 אנהלוי (אוניברסיטת רייכמן), -(אוניברסיטת תל אביב), איתי ספורטא אקשטין (אוניברסיטת תל אביב), יניב ידיד
), אורי חפץ (האוניברסיטה הפקולטה לחקלאות מזון וסביבהאייל קמחי (), המערבי הגליל מכללת( יק'רובינצ

נדב בן זאב (אוניברסיטת בן , אנליה שלוסר (אוניברסיטת תל אביב), ובר אילן)אוניברסיטת גייר (העברית), גבי 
  גוריון).

  
שלוח מאמרים כך שעדיף ל יםשל תקציר םעדיפות תינתן למאמרים שלמים (מטבע הדברים קשה לבחון את איכות

. השנה אנו מתכוונים כולל שם מלא, דוא"ל, וטלפון נייד ,עם המאמר גם פרטים על המציג.ה ולחי. נא ש)שלמים
להוסיף מתדיינים לכל המאמרים בתוכנית הכנס. נודה לכם אם תסכימו גם לשמש כמתדיינים. הוספה של מתדיינים 
לכל מאמר בתכנית הכנס תאפשר להגדיל את מספר המשתתפים אשר לוקחים חלק בכנס כדוברים (מטבע הדברים 

ספר מוגבל של מאמרים), תעזור לתת לקהל פרספקטיבה נוספת על העבודה, ותאפשר לכותבים יש לנו מקום למ
  .ייניםלקבל הערות קונסטרוקטיביות מהמתד

 
 iea.kenes2023@gmail.com-לכאמור יש לשלוח אותם  .2023באפריל,  01 הוא ההצעות לקבלת האחרון התאריך
 אחד מאמרניתן להציג  ,האגודה כללי לפיבסוף אפריל, תחילת מאי.  ל"בדוא תשלחנה ההצעות למגישי תשובות

 בכנס.
  

  ,בברכה
 

  יוסי שפיגל,
 הכנס ר"ויו לכלכלה הישראלית האגודה נשיא


