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Israeli, or closely-related to Israel, faculty members in foreign universitiesמרצים ישראלים, או בעלי קשר קרוב מאוד לישראל, החברים באוניברסיטאות בחו"ל

Stanford UniversityProf. Ran Abramitzkyאוניברסיטת סטנפורדפרופ' רן אברמיצקי.294

Columbia UniversityProf. Boaz Abramsonאוניברסיטת קולומביהפרופ' בעז אברמסון.295

אינסאד, בית הספר לכלכלה שלפרופ' פיליפ אגיון.296
לונדון, וקולג' דה פראנס

INSEAD, LSE, and Collège de
France

Prof. Phillip Aghion

CaltechProf. Marina Agranovהמוסד הטכנולוגי קליפורניהפרופ' מרינה אגרנוב.297

Stanford UniversityProf. Anat Admatiאוניברסיטת סטנפורדפרופ' ענת אדמתי.298

Vanderbilt UniversityProf. Benjamin Edenאוניברסיטת ונדרבילטפרופ' בנימין אדן.299

Brandeis UniversityProf. Maya Edenאוניברסיטת ברנדייספרופ' מאיה אדן.300

University of Southern CaliforniaProf. Joshua Aizenmanאוניברסיטת דרום קליפורניהפרופ' יהושע אייזנמן.301

חבר האקדמיה הלאומית למדעיםאוניברסיטת נורת'ווסטרןפרופ' מרטין אייכנבאום.302
של ארה"ב

American Academy of Arts and
Sciences

Northwestern UniversityProf. Martin Eichenbaum

LSEProf. Ethan Ilzetzkiבית הספר לכלכלה של לונדוןפרופ' איתן אילזצקי.303

האקדמיה הלאומית למדעים,אוניברסיטת דרום קליפורניהפרופ' ריצ'ארד איסטרלין.304
האקדמיה האמריקאית לאמנויות

ולמדעים

National Academy of Sciences,
American Academy of Arts and
Sciences

University of Southern CaliforniaProf. Richard Easterlin

LSEDr. Tomer Iferganבית הספר לכלכלה של לונדוןד"ר תומר איפרגן.305

Stanford UniversityProf. Itai Ashlagiאוניברסיטת סטנפורדפרופ' איתי אשלגי.306

האקדמיה האמריקאית לאמנויותאוניברסיטת הרווארדפרופ' אריה לוסיאן בבצ'וק.307
ולמדעים

American Academy of Arts and
Sciences

Harvard UniversityProf. Lucian A. Bebchuk

Sciences PoProf. Moshe Buchinskyהמכון למדע המדינה, פריזפרופ' משה בושינסקי.308

Brown UniversityProf. Dany Baharאוניברסיטת בראוןפרופ' דני בכר.309

Duke UniversityProf. Sharon Belenzonאוניברסיטת דיוקפרופ' שרון בלנזון.310

City, University of LondonProf. Michael Ben-Gadאוניברסיטת העיר של לונדוןפרופ' מיכאל בן-גד.311



Rutgers UniversityProf. Azi Ben-Rephaelאוניברסיטת ראטגרספרופ' עזי בן-רפאל.312

University of ChicagoProf. Omri Ben-Shaharאוניברסיטת שיקגופרופ' עמרי בן שחר.313

Duke UniversityProf. Alon Bravאוניברסיטת דיוקפרופ' אלון ברב.314

University of PennsylvaniaProf. Alon Bergmanאוניברסיטת פנסילבניהפרופ' אלון ברגמן.315

University of TorontoProf. Opher Baronאוניברסיטת טורונטופרופ' עופר ברון.316

University of TorontoProf. Heski Bar-Isaacאוניברסיטת טורונטופרופ' חזקי בר־יצחק.317

University of California - Sanאוניברסיטת קליפורניה - סן דייגופרופ' אלי ברמן.318
Diego

Prof. Eli Berman

King's College LondonDr. Yonathan Bermanקינגס קולג' לונדוןד"ר יונתן ברמן.319

University of TorontoProf. Oded Bermanאוניברסיטת טורונטופרופ' עודד ברמן.320

Harvard UniversityProf. Shai Bernsteinאוניברסיטת הארווארדפרופ' שי ברנשטיין.321

אוניברסיטת קליפורניה - לוספרופ' סטיוארט גבריאל.322
אנג'לס

University of California - Los
Angeles

Prof. Stuart Gabriel

Stanford UniversityProf. Amir Goldbergאוניברסיטת סטנפורדפרופ' עמיר גולדברג.323

Harvard UniversityProf. Amit Goldenbergאוניברסיטת הארווארדפרופ' עמית גולדנברג.324

University of PennsylvaniaProf. Itai Goldsteinאוניברסיטת פנסילבניהפרופ' איתי גולדשטיין.325

Stanford UniversityProf. Yonatan Gurאוניברסיטת סטנפורדפרופ' יונתן גור.326

Columbia UniversityProf. Talia Gillisאוניברסיטת קולומביהפרופ' טליה גיליס.327

האקדמיה האמריקאית לאמנויותאוניברסיטת סטנפורדפרופ' אבנר גרייף.328
ולמדעים

American Academy of Arts and
Sciences

Stanford UniversityProf. Avner Greif

Northeastern UniversityProf. Amir Grinsteinאוניברסיטת נורת'איסטרןפרופ' אמיר גרינשטיין.329

Boston CollegeProf. Ran Duchinבוסטון קולג'פרופ' רן דוכין.330

Northwestern UniversityProf. Igal Hendelאוניברסיטת נורת'ווסטרןפרופ' יגאל הנדל.331

Yale UniversityProf. Gal Zaubermanאוניברסיטת יילפרופ' גל זאוברמן.332

לשעבר מנהל חטיבת המחקר שלמכון ללימודים מתקדמים, ג'נבהפרופ' נתן זוסמן.333
בנק ישראל

Former director of research
department, Bank of Israel

Geneva Graduate InstituteProf. Nathan Sussman

Boston UniversityProf. Abraham Zeidmanאוניבסיטת בוסטוןפרופ' אברהם זיידמן.334

University of California - Sanאוניברסיטת קליפורניה - סן דייגופרופ' ניר חיימוביץ'.335
Diego

Prof. Nir Jaimovich



Temple UniversityProf. Simon Hakimאוניברסיטת טמפלפרופ' שמעון חכים.336

- University of Californiaאוניברסיטת קליפורניה - ברקליפרופ' סטיב טדליס.337
Berkeley

Prof. Steve Tadelis

American Academy of Arts andאוניברסיטת פרינסטוןפרופ' ליאת יריב.338
Sciences

Princeton UniversityProf. Leeat Yariv

Nobel Memorial Prize in 20022002לכלכלהנובלפרסחתןאוניברסיטת פרינסטוןפרופ' דניאל כהנמן.339
Economic Sciences

Princeton UniversityProf. Daniel Kahneman

Stanford UniversityProf. Jonathan Levavאוניברסיטת סטנפורדפרופ' יונתן לבב.340

Ohio State UniversityProf. Dan Levinאוניברסיטת אוהיו סטייטפרופ' דן לוין.341

University of ChicagoProf. Jacob Leshnoאוניברסיטת שיקגופרופ' יעקב לשנו.342

האקדמיה האמריקאית לאמנויותאוניברסיטת נורת'ווסטרןפרופ' יואל מוקיר.343
ולמדעים

American Academy of Arts and
Sciences

Northwestern UniversityProf. Joel Mokyr

University of BonnProf. Benny Moldovanuאוניברסיטת בוןפרופ' בני מולדובנו.344

Hong Kong UniversityProf. Rony Micaeliאוניברסיטת הונג קונגפרופ' רוני מיכאלי.345

LSEProf. Guy Michaelsבית הספר לכלכלה של לונדוןפרופ' גיא מייקלס.346

האקדמיה הלאומית למדעים,אוניברסיטת נורת'ווסטרןפרופ' צ'רלס מנסקי.347
האקדמיה האמריקאית לאמנויות

ולמדעים

National Academy of Sciences,
American Academy of Arts and
Sciences

Northwestern UniversityProf. Charles Manski

Nobel Memorial Prize in 20072007לכלכלהנובלפרסחתןאוניברסיטת הארווארדפרופ' אריק מסקין.348
Economic Sciences

Harvard UniversityProf. Eric Maskin

אוניברסיטת ויקטוריה שלפרופ' אילן נוי.349
וולינגטון

Victoria University of WellingtonProf. Ilan Noy

University of ZurichProf. Carmit Segalאוניברסיטת ציריךפרופ' כרמית סגל.350

Boston CollegeProf. Uzi Segalבוסטון קולג'פרופ' עוזי סגל.351

American Academy of Arts andאוניברסיטת קליפורניה - סן דייגופרופ' ג'ואל סובל.352
Sciences

University of California - San
Diego

Prof. Joel Sobel

המכון הבינלאומי לניהול שלפרופ' דורון סונסינו.353
קפריסין

Cyprus International Institute of
Management

Prof. Doron Sonsino

American Academy of Arts andאוניברסיטת סטנפורדפרופ' לירן ענב.354
Sciences

Stanford UniversityProf. Liran Einav

Johns Hopkins UniversityProf. Itay Fainmesserאוניברסיטת ג'ונס הופקינספרופ' איתי פיינמסר.355

האקדמיה הלאומית למדעים,אוניברסיטת הארווארדפרופ' אריאל פייקס.356
האקדמיה האמריקאית לאמנויות

ולמדעים

National Academy of Sciences,
American Academy of Arts and
Sciences

Harvard UniversityProf. Ariel Pakes



MITProf. Robert Pindyckהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטספרופ' רוברט פינדיק.357

University of ChicagoProf. Eyal Frankאוניברסיטת שיקגופרופ' איל פרנק.358

Boston UniversityProf. Daniele Pasermanאוניברסיטת בוסטוןפרופ' דניאל פסרמן.359

University of RochesterProf. Ron Kanielאוניברסיטת רוצ'סטרפרופ' רון קניאל.360

Former chair, department ofלשעבר ראש החוג לכלכלהאוניברסיטת קליפורניה - ברקליפרופ' שחר קריב.361
economics

University of California -
Berkeley

Prof. Shachar Kariv

Johns Hopkins UniversityProf. Edi Karniאוניברסיטת ג'ונס הופקינספרופ' עדי קרני.362

Stanford UniversityProf. Ron Kasznikאוניברסיטת סטנפורדפרופ' רון קשניק.363

University of ChicagoProf. Doron Ravidאוניברסיטת שיקגופרופ' דורון רביד.364

לשעבר כלכלן בכיר במועצתאוניברסיטת ניו יורקפרופ' נוריאל רוביני.365
היועצים הכלכליים

Former senior economist in the
Council of Economic Advisers

New York UniversityProf. Nouriel Roubini

Emory UniversityProf. Shai Robkinאוניברסיטת אמוריפרופ' שי רובקין.366

Paris School of EconomicsProf. Hillel Rapoportבית הספר לכלכלה של פריזפרופ' הלל רפופורט.367

אוניברסיטת וושינגטון בסנטפרופ' אורן רשף.368
לואיס

Washington University in St.
Louis

Prof. Oren Reshef

Paris School of EconomicsProf. Ariell Reshefבית הספר לכלכלה של פריזפרופ' אריאל רשף.369

Georgetown UniversityProf. Marius Schwartzאוניברסיטת ג'ורג'טאוןפרופ' מריוס שוורץ.370

Penn State UniversityProf. Ran Shorrerאוניברסיטת פן סטייטפרופ' רן שורר.371

University of ChicagoProf. Avner Strulov-Shlainאוניברסיטת שיקגופרופ' אבנר שטרולוב-שליין.372

אוניברסיטת קליפורניה - לוספרופ' יותם שם טוב.373
אנג'לס

University of California - Los
Angeles

Prof. Yotam Shem-Tov

LSEProf. Mark Schankermanבית הספר לכלכלה של לונדוןפרופ' מרק שנקרמן.374

University of BonnProf. Avner Shakedאוניברסיטת בוןפרופ' אבנר שקד.375

Boston UniversityProf. Israel Shakedאוניברסיטת בוסטוןפרופ' ישראל שקד.376

Economicsהכלכלנים:מכתבעלשחתמונובלפרסיחתני Nobel Laureates who signed the letter

פרופ' דניאל כהנמן.1
Prof. Daniel Kahneman

אוניברסיטת פרינסטון
Princeton University

2002לכלכלהנובלפרסחתן
Econ Nobel laureate 2002

2007לכלכלהנובלפרסחתןהרווארדאוניברסיטתמסקיןאריקפרופ'.2
Econ Nobel laureate 2007 Harvard University                             Prof. Erik Maskin



2020לכלכלהנובלפרסחתןסטנפורדאוניברסיטתמילגרוםפולפרופסור.3
Econ Nobel laureate 2020 Stanford University                        Prof. Paul Milgrom

2012לכלכלהנובלפרסחתןסטנפורדאוניברסיטתרות'אלפרופסור.4
Econ Nobel laureate 2012 Stanford University                                Prof. Al Roth

2017לכלכלהנובלפרסחתןשיקגואוניברסיטתתאלרריצ'רדפרופ'.5
Econ Nobel laureate 2017 University of Chicago                   Prof. Richard Thaler

2007לכלכלהנובלפרסחתןשיקגואוניברסיטתמאיירסוןרוג'רפרופ'.6
Econ Nobel laureate 2007 University of Chicago                  Prof. Roger Myerson

2002לכלכלהנובלפרסחתןצ'פמןאוניברסיטתסמיתורנוןפרופסור.7
Econ Nobel laureate 2002 Chapman University                 Prof. Vernon Smith

רשימת החותמים על מכתב הכלכלנים בקרב בכירים ובכירות (דרג מנכ"ל במשרדים הכלכליים,
לשעבר)

מנכ"ל משרד האנרגיהאודי אדירי.1

מנכ"ל רשות החדשנותאהרן אהרן.2

המדען הראשי במשרד הכלכלהד"ר אלי אופר.3

יו"ר רשות החשמלד"ר אסף אילת.4

מנכ"ל משרד האוצרירום אריאב.5

המדען הראשי במשרד התעשיה המסחריגאל ארליך.6

ראש אגף התקציבים במשרד האוצרדוד בועז.7

מנכ"ל וראש אגף תקציבים במשרד האוצרדוד ברודט.8

מנהל מרכז ההשקעות במשרד הכלכלהדוד ברוך.9

מדענית ראשית, משרד התעשיה והמסחרד"ר ארנה ברי.10

הממונה על התחרות (הגבלים עסקיים)פרופ' דיויד גילה.11

המדען הראשי ומנכ"ל משרד התעשייה והמסחרד"ר שוקי גלייטמן.12

מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומשרד התעשיה והמסחררענן דינור.13



הממונה על השכר, מנכ"ל בנק ישראליעקב דנון.14

הממונה על התחרות (הגבלים עסקיים)עו"ד מיכל הלפרין.15

מנכ"ל משרד התחבורה ומשרד הבטחוןדן הראל.16

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרורד"ר שלומית וגמן.17

מנכ"ל משרד המודיעין, ראש מטה משרד האוצריובל וולמן.18

מדען ראשי במשרד התעשיה והמסחרכרמל ורניה.19

מנכ"ל משרד האוצרשלום זינגר.20

מנכ"ל משרד התעשיה והמסחרפרופ' ראובן חורש.21

חשב כללי והמפקח על הבנקיםרוני חזקיהו.22

המדען הראשי במשרד הכלכלה ויו"ר רשות החדשנותאבי חסון.23

מנכ"לית משרד התחבורה ומשרד האוצרקרן טרנר.24

ראש אגף התקציבים ומנהל רשות החברותאורי יוגב.25

החשב הכלליאלי יונס.26

נציבת מס הכנסהעו"ד טלי ירון אלדר.27

מנכ"ל משרד ראש הממשלהאילן כהן.28

הממונה על השכר במשרד האוצראילן לוין.29

מנכ"ל משרד האוצריעקב ליפשיץ.30

מנכ"ל משרד התעשיה והמסחרדוד לפלר.31

ראש אגף תקציבים במשרד  האוצרדוד מילגרום.32

מנכ"ל משרד המסחר והתעשיהדב מישור.33

מנכ"ל משרד האוצר וראש אגף תקציביםאוהד מראני.34

ראש אגף התקציבים באוצר ומנכ"ל משרד האנרגיהשאול מרידור.35

הכלכלן הראשי במשרד האוצריואל נוה.36



הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכוןדורית סלינגר.37

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכוןידין ענתבי.38

מנכ"ל משרד האוצר וראש אגף תקציביםאהרן פוגל.39

מנכ"ל משרד התעשיה והמסחרשרון קדמי.40

מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםחזי קוגלר.41

מנכ"ל משרד ראש הממשלה, הממונה על השכריוסי קוצ'יק.42

נציב מס הכנסהיוני קפלן.43

יו"ר רשות החשמליואב קצבוי.44

הממונה על התחרות (הגבלים עסקיים)רונית קן.45

ראש אגף התקציבים במשרד האוצררן קרול.46

הממונה על השכר במשרד האוצריובל רכלבסקי.47

מנהל הרשות הממלכתית למים וביובפרופ' אורי שני.48

מנכ"ל משרד האוצרחיים שני.49

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכוןפרופ' עודד שריג.50

הממונה על התחרות (הגבלים עסקיים)ד"ר דוד תדמור.51

מנהלת רשות החברותעו"ד תמר בן דוד.52

מנכ"ל משרד הפניםרו"ח גדעון ברלב.53

מנהל הכנסות המדינהיורם גבאי.54

מנהל רשות הפרטיותיורם הכהן.55

החשב הכלליאיתן רף.56

מנכ"ל משרד האוצרפרופ' אבי בן בסט.57

חבר הועדה המוניטרית בבנק ישראלבארי טאף.58



המשנה לנגיד בנק ישראלמאיר סוקולר.59


