
מימין לשמאל: פרופ׳ מיכאל ברונו, אדריכל התוכנית; יעקב צור, שר הקליטה; עמנואל שרון, מנכ״ל משרד האוצר )מאחור(; מוטה גור, שר 
הבריאות; פרופ׳ איתן ברגלס, מאדריכלי התוכנית )למעלה מאחור(; משה ארנס, שר ללא תיק; אברהם שריר, שר התיירות )למטה(; ויקטור 

מדינה, מנהל המחלקה המוניטרית בבנק ישראל )למעלה, מאחור(; משה מנדלבאום, נגיד בנק ישראל; גד יעקבי, שר הכלכלה )למטה, משמאל(

מרכז אדוה, המחלקה לפוליטיקה וממשל והמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב מזמינים לכנס:

צילום: לע"מ

 11:45

התכנסות

 12:00-12:30

דברי פתיחה וברכות
גב' ברברה סבירסקי, מנהלת מרכז אדוה

פרופ' דניאל ממן, ראש המחלקה 
לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

פרופ' חיים יעקבי, ראש המחלקה 
לפוליטיקה וממשל

12:30-14:00

מושב ראשון: 

 בחזרה למשבר האינפלציה - 
 האם הייתה אלטרנטיבה 
לתוכנית לייצוב המשק?

 המושב יעסוק במציאות 
הפוליטית-כלכלית שהובילה לנקיטת 

תוכנית הייצוב ויעלה לדיון את 
השאלה האם הייתה אז אלטרנטיבה 

אחרת להתמודדות עם האתגרים 
שהציב משבר האינפלציה

גב' תמר בן-יוסף, כלכלנית ועיתונאית, 
לשעבר סמנכ"ל משרד התעשייה 

והמסחר
ד"ר אריה קרמפף, בית הספר לממשל 

וחברה, המכללה האקדמית תל אביב-יפו
ד"ר ריקי שיו, החוג לתולדות ישראל-

תכנית חכמ"ה, אוניברסיטת חיפה
יו"ר: מר ירון הופמן-דישון, מרכז אדוה

14:30-16:00

מושב שני: 

 תולדות הניאו-ליברליזם 
בישראל - המדיניות הכלכלית 

2015-1985

 המושב יעסוק במדיניות 
החברתית-כלכלית שהתעצבה 

בישראל בשלושת העשורים מאז 
התוכנית לייצוב המשק ובהשלכותיה 

 על החברה בישראל

פרופ' אריה ארנון, המחלקה לכלכלה, 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר טלי קריסטל, החוג לסוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפה

פרופ' דניאל ממן, המחלקה לסוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון 

בנגב
יו"ר: עו"ד נוגה דגן-בוזגלו, מרכז אדוה

16:30-18:00

מושב שלישי: 

האם אפשר אחרת? המדיניות 
 הכלכלית על רקע המשבר 
הכלכלי והמחאה החברתית

המושב יעסוק בבחינה ובדיון 
באפשרות לשינוי בעקרונות המנחים 

את המדיניות הכלכלית בישראל 
ולנסיגה מעקרונות "כלכלת השוק" 

 שעוצבו בתוכנית הייצוב

פרופ' דני פילק, המחלקה לפוליטיקה 
וממשל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר אורלי בנימין, המחלקה לסוציולוגיה 
ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

גב' חדוה ישכר, עיתונאית
ד"ר שלמה סבירסקי, מנהל אקדמי 

במרכז אדוה
יו"ר: ד"ר אפרים דוידי, מרכז אדוה 

והמחלקה לעבודה סוציאלית, 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

שלושים שנה למהפכה הניאו-ליברלית בישראל
כנס לציון 30 שנה לתוכנית החירום לייצוב המשק

יום שני
30.11.2015

12:00-18:00
 אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

אולם ברקן )כנסים ב'(

 bit.ly/30YearsTo1985-ההשתתפות ללא תשלום, בהרשמה מראש. להרשמה לכנס היכנסו ל
yaron@adva.org ,03-5608871 ,לפרטים נוספים: מרכז אדוה
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