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מפגש מס' 1 - 20.11.2014
פתיחה ומפגש חשיפה מס' 1 – מחאת קיץ 2011, האם הוספדה בטרם עת?

פרופ' יוסי יונה 

מפגש מס' 2 - 27.11.2014
כשלי שוק וכשלים של השוק 

פרופ' עמוס ויצטום 

מפגש מס' 3 – 4.12.2014
מוצרים ציבוריים - מגמות ארוכות טווח בתקציב המדינה

פרופ' מישל סטרבצ'נסקי 

מפגש מס' 4 – 11.12.2014
סדנאת לימוד - אי שיווין ושוק העבודה

יובל כרם

מפגש מס' 5 – 18.12.2014
)אי( שיוויון וצמיחה 

ד"ר עופר קורנפלד 

מפגש מס' 6 – 25.12.2014
הקניין הפרטי בתפיסת הצדק אצל האבות המייסדים של החשיבה המודרנית

ד״ר יפתח גולדמן

אשכול כלכלה בראייה אחרת

התוכנית לכלכלנים חברתיים
סלבוס סמינר לימודי שנת תשע"ה | י-ם
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מפגש מס' 11 – 29.1.2015
אחריות המדינה וגבולות ההפרטה – מבוא וסיפור ההפרטה בישראל

פרופ' יצחק גלנור 

  - חופשת סמסטר -

 מפגש מס' 12 – 12.3.2015
המקורות הרעיוניים של המשטר הנאו¯לברלי

ד"ר אריה קרמפף 

מפגש מס' 13 - 19.3.2015
מיומנות מקצועית 1 - תקשורת, אימפרוביזציה ועמידה מול קהל

גב' שרון גדרון

 - חופשת פסח - 

אשכול כלכלת ישראל, מדיניות כלכלית והתמחות

מפגש מס' 7 – 1.1.2015
מפגש השראה וחשיפה 2 – עדויות מדילמות ניהוליות

מר דורון אלחנני 

מפגש מס' 8 - 8.1.2015
פתיחת המשק וגלובליזציה

גב' תמר בן יוסף 

מפגש מס' 9 - 25.1.2015
פילוסופיה פוליטית - קריאה מודרכת 

מר מאור מילגרום 

מפגש מס' 10 – 22.1.2015
שינויים במעורבות המדינה בישראל - סקירת רוחב, מאפיינים והסברים 

ד"ר רונן מנדלקרן

אשכול היסטוריה, פילוסופיה ופוליטיקה
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מפגש מס' 14 - 16.4.2015
ההיסטוריה של מדינת הרווחה המודרנית והמודל הסקנדינבי

ד"ר עמי וטורי 

 - יום העצמאות - 

מפגש מס' 15 - 30.4.2015
שוק העבודה 

ד"ר אייל קמחי

מפגש מס' 16 - 7.5.2015
פרקטיקום + מיומנות מקצועית 2

מפגש מס' 17 - 14.5.2015
מדיניות והפרטה בחינוך - מהן השלכותיה הכלכליות והחברתיות? 

ד"ר ורדה שיפר 

מפגש מס' 18 - 21.5.2015
מגדר ותקציב המדינה

גב' יעל חסון

מפגש מס' 19 - 28.5.2015 
נושא מדיניות לבחירת הסטודנטים 

מפגש מס' 20 - 4.6.2015 
הצגת פרקטיקום 

בנוכחות מנהל התוכנית ומנחים מקצועיים 

מפגש מס' 21 – 14.6.2015
קריאה מודרכת בדו"ח מדיניות 

מר יובל כרם 

מפגש מס' 22 – 21.6.2015
מפגש סיום וחשיפה  - כיצד נראים הקרביים של המגזר הציבורי

פרופ' איתמר גרוטו

אשכול כלכלת ישראל, מדיניות כלכלית והתמחות
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כנסים ומפגשים

כנסי חובה 
הכנס הראשון של התוכנית לכלכלנים חברתיים – 5/3/2015 
כנס סיום שנה של התוכנית לכלכנים חברתיים – 12/7/2015 

חובת בחירה – לפחות אחד מהכנסים הבאים: 
הכנס התשיעי של התכנית לכלכלה וחברה בון¯ליר:

האם יש בישראל פנסיה הולמת? - 23/12/2014

הכנס השנתי של התכנית לכלכלה וחברה בון¯ליר:
מדדים ל"הכללות חברתית" ונושאים נוספים - יוני 2015

מפגשי בחירה נוספים 
ון¯ליר – העוסקים בתהליכי הפרטה  כלל כנסי מרכז חזן במכון 

בישראל. 

להעצמת  המרכז   ,19:00( מהצנרת"  "סיפורים  מפגשי  סדרת 
האזרח, ג'ורג וייז 40 ת"א( - 

מפגשים אלו מאפשרים הצצה אל תהליכי היישום והביצוע במגזר 
הציבורי, בשיחה פתוחה ובאווירה אינטימית. המפגשים הקרובים:

חסמים  על  שידבר  לשעבר  הממשלה  מזכיר  האוזר,  צבי 
עבודת הממשל - 30/11/2014

הובלת  על   - לשעבר  הבריאות  משרד  מנכ"ל  גמזו,  רוני 
רפורמות במערכת הבריאות - 15/12/2014

רון חולדאי, ראש עיריית תל¯אביב בשיחה על שלטון מקומי 
וחסמי ביצוע בתחומי דיור ותחבורה - 8/1/2015

פורום  בארגון   - ישראל  ולבנק  בכנסת  הכלכלה  לועדת  סיור 
הסטודנטים לכלכלה באונ' תל¯אביב. 

סדרת מפגשי "קפה על כלכלה וחברה עם..." – סדרת מפגשים 
אינטימיים על כוס קפה בין מקבלי החלטות בעבר ובהווה. מיוזמת 

התוכנית לכלכנים חברתיים.
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מר מאור מילגרום
חברתית  במכללה  מנהל  ועד  חבר 
לכלכלה  מסטראנט  כלכלית. 
המשותף  המחקרי  במסלול 
העברית  האוניברסיטה  של 
ואוניברסיטת תל¯אביב ובוגר תואר 

ראשון בהצטיינות בתכנית פכ"מ.

ד"ר רונן מנדלקרן
העברית  באוניברסיטה  מרצה 
בירושלים. עמית מחקר במרכז חזן 
חוקר  ון¯ליר.  במכון  חברתי  לצדק 
המדיניות  של  הפוליטיקה  את 
תהליכי  ושל  המקרו¯כלכלית 
ליברליזציה כלכלית והפרטה בארץ 

ובעולם.

פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי
ובבית הספר  לכלכלה  מרצה בחוג 
באוניברסיטה  ציבורית  למדיניות 
של  האקדמי  המנהל  העברית, 
המדינה  לשירות  צוערים  תוכנית 
וחברה  לכלכלה  התוכנית  וראש 
שנים  כעשר  כיהן  ון¯ליר.  במכון 
בתפקיד המשנה למנהלת חטיבת 
המחקר של בנק ישראל והשתתף 
הקשורים  הנושאים  בניהול 
לממשלה. הכלכלי  לייעוץ 

ד"ר עופר קורנפלד
תוכנה  בהנדסת  תואר  בעל 
ובעל  היי¯טק  יזם  מהטכניון, 
מאוניברסיטת  לכלכלה  דוקטור 
כלכלי.  לאי¯שוויון  מומחה  ת"א, 
יזם ופעיל חברתי, ממייסדי "גאיה-
 - "הוויה  יו"ר  תוכנה",  תעשיות 
טקס ישראלי". מקום 22 ברשימת 
"העבודה" לכנסת וראש המטה של 

שלי יחימוביץ'.

ד"ר קלאודיה קידר
ללימודים  במדור  ומרצה  חוקרת 
ובבית  ולטינו¯אמריקניים  איבריים 
מתמחה  להיסטוריה.  הספר 
ובהיסטוריה  כלכלית  בהיסטוריה 
תחומי  בינלאומית.  פוליטית 
קרן  של  ההיסטוריה  הם  מחקרה 
והבנק  הבינלאומית  המבטע 
מדינות  עם  ויחסיהם  העולמי 

אמריקה הלטינית.

ד"ר ורדה שיפר
מקומיות  ברשויות  עוסקת 
וכן  החינוך,  בתחום  ובפעילותן 
ורגולציה  הפרטה  של  בשאלות 
בישראל  המקומיות  ברשויות 
ון¯ליר. במכון  חזן  מרכז  במסגרת 
מנדל  מכון  מנהלת  לשעבר 
ראשית  מדענית  בירושלים, 
המדינה  שירות  בנציבות 
משרד  על  הביקורת  על  והממונה 
המדינה. מבקר  במשרד  החינוך 

בין המרצים בתוכנית

גב' תמר בן יוסף
לשעבר  ועיתונאית.  כלכלנית 
על  שבועי  טור  ובעלת  פרשנית 
וסמנכ"לית  ב'גלובס'  המשק  מצב 
וכלכלה במשרד התעשייה  לתכנון 
מצב  בניתוח  עוסקת  והמסחר. 
הכלכלית  והמדיניות  הכלכלה 

בעולם ובישראל.

ד"ר יפתח גולדמן
מלמד  לפילוסופיה.  ד"ר 
ובמכללת  תל¯אביב  באוניברסיטת 
לפילוסופיה  מומחה  ילין.  דוד 
והגות חברתית, חינוך וצדק חברתי.

 

פרופ' יצחק גלנור
ע"ש  בקתדרה  אמריטוס  פרופסור 
המדינה  למדע  סמואל  הרברט 
בירושלים.  העברית  באוניברסיטה 
נציב  היה   1996–1994 בשנים 
הוא   2007 מאז  המדינה.  שירות 
עמית בכיר במכון ון¯ליר בירושלים 
אחריות  הפרויקט  בראש  ועומד 
המדינה, גבולות ההפרטה וסוגיית 
חברתי  לצדק  במרכז  הרגולציה 

ודמוקרטיה ע"ש יעקב חזן.

ד"ר עמי וטורי
חיפה,  באוניברסיטת  מרצה 
לעובדים"  "כוח  ארגון  ממייסדי 
מומחה  הארגון.  בהנהגת  וחבר 
שוק  חברתית¯כלכלית,  למדיניות 

העבודה והמודל הסקנדינבי.

פרופ' עמוס ויצטום
למד  לכלכלה.  פרופסור 
וסיים  העברית  באוניברסיטה 
 London School of¯ב דוקטוראט 
Economics.  כעת הוא עמית מחקר 
במרכז לפילוסופיה של מדעי הטבע 
של  בנושאים  מחקריו  והחברה. 
יחסי כלכלה¯חברה ומוסר עוסקים 
בבעיות עכשוויות כמו גם בלקחים 
של  מההיסטוריה  להסיק  שניתן 

התיאוריה הכלכלית.

פרופ' יוסי יונה
לחינוך  במחלקה  סגל  חבר 
בנגב.  גוריון  בן  באוניברסיטת 
בקרן  הרעיונית  הועדה  יו"ר 
צוות  בראש  עמד  כצנלסון.  ברל 
הקיץ  מחאת  של  המומחים 
המומחים-  דו"ח  את  וערך   2011
מתווה   - אחרת  גם  ''אפשר 
מתוקנת. חברה  של  לכינונה 


