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 כץ -תמי קריכליד"ר ה תצגלה הי תעמית השנת תשע"ב      
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   הרצאה שנתית בתיאוריה של המשפט .ח
 

ריצ'רד פרופ'  ה . המרצה הי2014דצמבר ב 22-בבתיאוריה של המשפט התקיימה  השביעיתהרצאת צגלה השנתית 
 , ארה"ב. ניו יורקמאוניברסיטת  אפשטיין

  נושא ההרצאה:
Compounding Errors: Why Nations Cannot Regulate or Tax  Their Way Out of Recessions 

 )20(תוכנית בנספח 
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