
לזכרו של לוי יצחק רחמני ז"ל, 
נשיא ומייסד קבוצת איילון ביטוח ואחזקות

כנס כלכלת ישראל     
בתקופה של אי ודאות
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כנס כלכלת ישראל בתקופה של אי ודאות כנס כלכלת ישראל בתקופה של אי ודאות
לזכרו של לוי יצחק רחמני ז"ל, נשיא ומייסד קבוצת איילון ביטוח ואחזקות

10:15–10:00

10:30–10:15

11:30–10:30

13:00–11:30

14:00–13:00

15:00–14:00

15:15–15:00

15:45–15:15

ארוחת צהריים 
מושב שלישי: פרופ' דן אריאלי

האם אנו רציונליים בהחלטות על השקעות? 

טקס הענקת מלגות לסטודנטים של המחלקה לכלכלה 
לזכרו של לוי יצחק רחמני ז"ל, נשיא ומייסד איילון ביטוח ואחזקות

מר אהרון פוגל, יו"ר איילון אחזקות 
פרופ' אייל בהרד, ראש המחלקה לכלכלה 

מושב רביעי: כלכלת ישראל והעולם הגלובלי  - לאן?

שיחה משותפת של מר אהרון פוגל ופרופ' ליאו ליידרמן, כלכלן ראשי, בנק הפועלים 
 

מושב חמישי:   שערי חליפין ושוק ההון – לאן?
יו"ר:

ד"ר אלדד שידלובסקי, אוניברסיטת בר-אילן

דוברים: 
ד"ר הוגו צ'אופן, יו"ר ועדת השקעות משתתפת, איילון חברה לביטוח

רונה יוסף, סמנכ"לית, מנהלת אגף השקעות, איילון חברה לביטוח

 

התכנסות   

דברי פתיחה 

פרופ' אריה צבן, נשיא, אוניברסיטת בר-אילן 
פרופ' גיל אפשטיין, דיקן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בר-אילן

אריק יוגב, מנכ"ל, איילון חברה לביטוח

מושב ראשון: מדיניות כלכלית וחברתית בשנת 2021 ואילך

יו"ר: 
מר אהרון פוגל, יו"ר איילון אחזקות 

דוברים: 
פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר, בנק ישראל  

ד"ר לב דרוקר, סגן בכיר לכלכלן הראשי, משרד האוצר 

מתדיינים ושאלות מהקהל:
ד"ר מירי אנדבלד, ראש אגף מחקר כלכלי, המוסד לביטוח לאומי  

ד"ר עקיבא אופנבכר, בנק ישראל 

מושב שני: אסטרטגיה כלכלית ופיננסית בתקופת אי ודאות  
 

יו"ר:
פרופ' יוסי דויטש, אוניברסיטת בר-אילן

דוברים: 
שרון רייך, מנכ"ל, איילון אחזקות; משנה למנכ"ל, מנהל אגף פיננסים, איילון חברה לביטוח 

מודי שפריר, אסטרטג ראשי, חטיבה פיננסית, בנק מזרחי-טפחות
ד"ר רחל שיינין, משנה למנכ"ל, מודלים כלכליים

מתדיינים ושאלות מהקהל:
ד"ר יובל מזר, חטיבת המחקר, בנק ישראל

פרופ' אליס ברזיס, מנהלת מרכז אהרון מאיר לחקר הבנקאות, אוניברסיטת בר-אילן           

16:15–15:45



 
 

 
 

כנס כלכלת ישראל בתקופה של אי ודאות כנס כלכלת ישראל בתקופה של אי ודאות
לזכרו של לוי יצחק רחמני ז"ל, נשיא ומייסד קבוצת איילון ביטוח ואחזקות

10:15–10:00

10:30–10:15

11:30–10:30

13:00–11:30

14:00–13:00

15:00–14:00

15:15–15:00

15:45–15:15

ארוחת צהריים 
מושב שלישי: פרופ' דן אריאלי

האם אנו רציונליים בהחלטות על השקעות? 

טקס הענקת מלגות לסטודנטים של המחלקה לכלכלה 
לזכרו של לוי יצחק רחמני ז"ל, נשיא ומייסד איילון ביטוח ואחזקות

מר אהרון פוגל, יו"ר איילון אחזקות 
פרופ' אייל בהרד, ראש המחלקה לכלכלה 

מושב רביעי: כלכלת ישראל והעולם הגלובלי  - לאן?

שיחה משותפת של מר אהרון פוגל ופרופ' ליאו ליידרמן, כלכלן ראשי, בנק הפועלים 
 

מושב חמישי:   שערי חליפין ושוק ההון – לאן?
יו"ר:

ד"ר אלדד שידלובסקי, אוניברסיטת בר-אילן

דוברים: 
ד"ר הוגו צ'אופן, יו"ר ועדת השקעות משתתפת, איילון חברה לביטוח

רונה יוסף, סמנכ"לית, מנהלת אגף השקעות, איילון חברה לביטוח

 

התכנסות   

דברי פתיחה 

פרופ' אריה צבן, נשיא, אוניברסיטת בר-אילן 
פרופ' גיל אפשטיין, דיקן הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת בר-אילן

אריק יוגב, מנכ"ל, איילון חברה לביטוח

מושב ראשון: מדיניות כלכלית וחברתית בשנת 2021 ואילך

יו"ר: 
מר אהרון פוגל, יו"ר איילון אחזקות 

דוברים: 
פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר, בנק ישראל  

ד"ר לב דרוקר, סגן בכיר לכלכלן הראשי, משרד האוצר 

מתדיינים ושאלות מהקהל:
ד"ר מירי אנדבלד, ראש אגף מחקר כלכלי, המוסד לביטוח לאומי  

ד"ר עקיבא אופנבכר, בנק ישראל 

מושב שני: אסטרטגיה כלכלית ופיננסית בתקופת אי ודאות  
 

יו"ר:
פרופ' יוסי דויטש, אוניברסיטת בר-אילן

דוברים: 
שרון רייך, מנכ"ל, איילון אחזקות; משנה למנכ"ל, מנהל אגף פיננסים, איילון חברה לביטוח 

מודי שפריר, אסטרטג ראשי, חטיבה פיננסית, בנק מזרחי-טפחות
ד"ר רחל שיינין, משנה למנכ"ל, מודלים כלכליים

מתדיינים ושאלות מהקהל:
ד"ר יובל מזר, חטיבת המחקר, בנק ישראל

פרופ' אליס ברזיס, מנהלת מרכז אהרון מאיר לחקר הבנקאות, אוניברסיטת בר-אילן           

16:15–15:45

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeW_1DbKvezGrDkhJF4G_7eMgY6FgCpdR3Pc1unhCKLBawQCw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

