
ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

להרשמה ולפרטים נוספים: ראו מעבר לדף

צהרי יום ד׳

בעקבות הלא נודע

סדרת הרצאות בחסות הרקטור
סמסטר ב׳, תשע״ט

ימי רביעי, בין השעות 14:00-12:30 באולם בר־שירה

 העולם הכלכלי החדש: 
מגמות גלובליות והצפי לעתיד

פרופ' ליאו ליידרמן
 בית הספר לכלכלה ע״ש ברגלס, הפקולטה למדעי החברה 

ע״ש גרשון גורדון

הכלכלה הגלובלית: השחקנים העיקריים והסוגיות המרכזיות06.03.2019

כלכלה התנהגותית: מקומם של רגשות וגורמים פסיכולוגיים 13.03.2019
בקבלת החלטות כלכליות

מה מניע צמיחה כלכלית לאורך זמן?20.03.2019

 כלכלת חינוך: השפעת ההשכלה והחינוך על הישגי 27.03.2019
הפרט והמשק

אין שיעור03.04.2013 

שוק העבודה העתידי: אוטומציה, רובוטיקה, ומקצועות העתיד10.04.2019

משברים כלכליים ופיננסיים – האם נלמדו הלקחים?17.04.2019

כלכלה ומחאות חברתיות01.05.2019 

מקומם של המשקים המתעוררים בעתיד הכלכלי: סין, הודו, 15.05.2019
ברזיל, ומה לגבי אפריקה?

פוליטיקה וכלכלה בארה"ב: מה יישאר מהממשל של טראמפ?22.05.2019

השיקולים המשפיעים על הרכב תיק הנכסים שלנו29.05.2019 

אין שיעור05.06.2019

אתגרים כלכליים למשק הישראלי בטווח הקצר ובטווח הארוך12.06.2019



טופס הרשמה
שם: 1(             2(  

רחוב:                                                                          מס':   כתובת: 

ישוב:                                                                          מיקוד:    

טלפון:                                                    טלפון נייד:  

דוא"ל:   

דמי השתתפות בסדרה

מחיר מנוי רגיל לסדרה: 600 ש"ח  ̈

אנשי סגל וגמלאי האוניברסיטה: 300 ש"ח  ̈

ידידי האוניברסיטה: 450 ₪  ̈

סטודנטים של אוניברסיטת תל־אביב: הכניסה חינם, על בסיס מקום פנוי  ̈

למעוניינים: הצטרפות/חידוש חברות באגודת ידידי אוניברסיטת תל־אביב 

¨ חבר יחיד )300 ₪ לשנה( | ¨ זוג )500 ₪ לשנה( | ¨ שוחר )600 ₪ לשנה(

¨ שוחר זוגי )1,000 ₪ לשנה(

בחיוב כרטיס אשראי מסוג:    ̈

מס'                                                                        בתוקף עד:    

ת.ז.:    

¨ 2 תשלומים  | ¨ תשלום אחד  בגב הכרטיס:                       3 ספרות אחרונות   

בהמחאה לפקודת: אגודת ידידי אוניברסיטת תל אביב, ת"ד 39040 תל־אביב 6139001  ̈

חנייה: 

 ניתן לחנות, בהנחה של 50%, בחניון שבאולם סמולרש ובחניון ג'ורג' וייז. 

נא להזין מספר רכב:  

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

 להרשמה ולפרטים נוספים: 
Agoda.tau@gmail.com :טלפון: 03-6407186 / 03-6406947 | פקס: 03-6407294 | דוא״ל

events.tau.ac.il :בעקבות הלא נודעלאירועים נוספים

סדרת הרצאות בחסות הרקטור | סמסטר ב׳, תשע״ט
ימי רביעי, בין השעות 14:00-12:30 באולם בר־שירה

 העולם הכלכלי החדש: 
מגמות גלובליות והצפי לעתיד

פרופ' ליאו ליידרמן
בית הספר לכלכלה ע״ש ברגלס, הפקולטה למדעי החברה ע״ש גרשון גורדון


