תכנית הכנס
 08:15 - 09:00התכנסות ,כיבוד בוקר
09:00 - 10:00

		

ההרצאה ע”ש דן פטנקין -
כלכלת בחירות:
ה ABC-של הבחירה החברתית
נשיא האגודה הנכנס ,פרופ’ שמואל ניצן,
אוניברסיטת בר-אילן
 10:00 - 10:15הפסקת קפה ועוגה
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10:15 - 11:30

מושב הרצאות ראשון:
כלכלת מאקרו  -פרופ’ בני בנטל

אולם A

ד”ר אלכס אילק ,בנק ישראל
כיצד החזאים המקצועיים מבינים את כלכלת ישראל?
נתן גולדשטיין ,אוניברסיטת בר-אילן
קשיחויות באינפורמציה ורמת האינפלציה  -ממצאים
על דינאמיות הציפיות
2

פרופ’ אלכס צוקרמן ,המרכז הבינתחומי
השוואה בין התנהגות הבנקים והבנקים
המרכזיים בגוש הארו ובארה”ב בזמן המשבר הפיננסי

כלכלת עבודה  -ד”ר שרית גולדנר

אולם C

יובל מזר ,בנק ישראל
התפתחות השכר במגזר הציבורי והקשרים בינו לבין
השכר במגזר הפרטי
דוד מעגן ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תמורות בשכרם של עובדי הוראה בעקבות רפורמת
“אופק חדש“ :האם ובאיזו מידה הביאה הרפורמה
לשיפור בשכרם של עובדי הוראה ובאיכותם של
הפונים להוראה?
ועידת הכלכלה של ישראל

10:15 - 11:30
ד”ר אסנת ליפשיץ ,אקדמית תל אביב יפו
מדוע נשים נשואות מרוויחות היום יותר? סלקציה בשוק
הנישואים

ארגון תעשייתי  -פרופ’ אבי וייס

אולם D

ד”ר דוד קליין ,ייעוץ פיננסי בע“מ
תחרות במערכת הבנקאות  -השלב הנוכחי
איתמר מילרד ,מרכז המחקר והמידע של הכנסת
מיסוי ירוק ,השפעתה וכדאיותה של שיטת הפרס-קנס
( ,)feebateבשוק המכוניות החדשות בישראל
הודיה למפרט ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
פטנטים ומאגרי פטנטים במבנה המצאות פירמידיאלי

כלכלה ומשפט  -פרופ’ אריאל פורת

אולם E

פרופ’ רונן אברהם ,אוניברסיטת תל אביב
השפעת דיני הנזיקין והכיסוי הביטוחי על ההחלטה לנתח
ד”ר יהונתן גבעתי ,האוניברסיטה העברית
כלכלת זכויות :השפעת הזכות לייצוג
פרופ’ אריאל פורת ,אוניברסיטת תל אביב
שקרים יעילים
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11:30 - 12:45

מושב הרצאות שני:
מימון אמפירי  -פרופ’ עופר ליברמן

אולם A

ד”ר בנצי שריבר ,בנק ישראל
האם המסחר בתשואה ( )Carry Tradeכדאי? בחינה
באמצעות פרמיית סיכון מטבע המשתנה בזמן
איתמר כספי ,בנק ישראל
בחינת קיומה של בועת נדל”ן ברמות הארצית
והאיזורית :המקרה הישראלי
4

אריאל לוי ,טכניון
על שני טיפוסי תנודתיות

עוני ואי שיויון  -פרופ’ מרק גרדשטיין
אורן הלר ,ביטוח לאומי
עוני מתמשך בישראל
ד”ר עמיחי פישלר ,משרד האוצר
אפיון העוני בישראל באמצעות עצי סיווג ויערות
רנדומאליים

ועידת הכלכלה של ישראל

אולם C

11:30 - 12:45
טל סינקו ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מדידת אי השויון על בסיס נתוני דווח המס :פיקטי
בישראל

כלכלה פוליטית  -פרופ’ אסטבן כלור

אולם D

פרופ’ אריה מלניק ,אוניברסיטת חיפה
ניהול חוב לאומי וניסיונו הפוליטי של שר האוצר
רויטל בר ,האוניברסיטה העברית
אפליה מצד לקוחות :עדויות מישראל
ד”ר דני כהן-זדה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
האם דתיות משפיעה על תמיכה בפשרנות פוליטית

כלכלת סביבה  -פרופ’ דורון לביא

אולם E

ד”ר ינאי פרחה ,המכללה האקדמית תל-חי
השפעתו של חוק אוויר נקי על הקשר בין הכנסה
לזיהום אוויר בישראל
רן בן מלכה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
אחריות יצרן מורחבת בניהול פסולת אלקטרונית
ד”ר רוסלנה רחל פלטניק ,אוניברסיטת חיפה
השלכות כלכליות של יצוא גז הטבעי
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 12:45 - 13:30הרצאת נגידת בנק ישראל:
ד”ר קרנית פלוג
 13:30 - 14:30ארוחת צהרים

14:30 - 15:45

מושב הרצאות שלישי:
כלכלה ציבורית  -פרופ’ תומר בלומקין
6

אולם A

פרופ’ יורם מרגליות ,אוניברסיטת תל אביב
שימוש באחריות תאגידית חברתית לצרכי איתות
ד”ר יניב ריינגברץ ,אוניברסיטת חיפה
השפעת מיסים פדרליים על הכנסות מיסי מדינה:
עדויות מארה”ב
ד”ר אוהד רוה ,אוניברסיטת אוקספורד
הטרוגניות בתחרות מס ורטיקלית ,ניידות הון ,והיתרון
הפיסקלי של משאבים טבעיים

ועידת הכלכלה של ישראל

14:30 - 15:45

כלכלת בריאות  -פרופ’ לאה אחדות

אולם C

פרופ’ גבי בן נון ,אוניברסיטת בן גוריון
עשרים שנות חוק ביטוח בריאות ממלכתי
ד”ר אביעד טור-סיני ופרופ’ ניר בקר ,האוניברסיטה
העברית בירושלים
ההשלכות הכלכליות של איכות החיים על סימפטומים
בריאותיים בקרב מבוגרים באירופה וישראל
ד”ר עדו קאליר ,הקריה האקדמית אונו
השפעתן של פרסומות על החלטות משקי הבית
בתחום החסכון הפנסיוני ()2001-2014

היסטוריה כלכלית  -סם ברונפלד

אולם D

פרופ’ יוסף זעירא ,האוניברסיטה העברית בירושלים
השפעת הסכסוך הישראלי ערבי על כלכלת ישראל
ד”ר אפרים דוידי ,אוניברסיטת בן גוריון
על כלכלה ושלום בעקבות מלחמה העולם הראשונה:
ג’ון מיינרד קיינס על כלכלה ושלום
ד”ר טל שדה ,אוניברסיטת תל אביב
חמשת טריליוני הדולרים האבודים  -כיצד עלויות
המלחמה נקבעות ע”י צדדים שלישיים והאינטרסים
הלאומיים שלהם
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כלכלת חינוך  -פרופ’ דן בן-דוד

אולם E

פרופ’ אייל קמחי האוניברסיטה העברית בירושלים,
מוסד שורש
היקף לימודי המתמטיקה בתיכון ,לימודים אקדמיים,
והישגים בשוק העבודה
ד”ר לריסה פלישמן ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
השלכות כלכליות של פרסום תוצאות בחינות המיצב
ד”ר יעל מלצר ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תשואה להשכלה :אי-שוויון בין קבוצות אוכלוסייה
8

נעמי פרידמן-סוקולוב ,אוניברסיטת בן גוריון
מגזר ומגדר :מבט מגדרי על פערי הישגים בבחינות
הבגרות בין תלמידי החינוך העברי והערבי

ועידת הכלכלה של ישראל

 15:45 - 16:00הפסקת קפה
 16:00 - 17:00מושב נעילה:
פאנל בנושא :ממשלה חדשה לאן?
יעדי התקציב
מנחה :פרופ’ נתן זוסמן ,בנק ישראל
משתתפים:
דורון כהן ,מנכ”ל משרד האוצר לשעבר
יורם גבאי ,כלכלן ראשי של חברת פעילים
ולשעבר ממונה על הכנסות המדינה
יואל נוה ,כלכלן ראשי ,משרד האוצר
פרופ’ יוסף זעירא ,האוניברסיטה העברית
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