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ועידת הכלכלה של ישראל
הכנס השנתי ה-29 של האגודה הישראלית לכלכלה
יום שלישי ה-4 ביוני 2013 | כ”ו בסיוון תשע”ג | מלון דן פנורמה, תל אביב

תוכנית הכנס



אולם
מליאה

A ישראל

התכנסות וכיבוד בוקר

מושב מליאה
ברכות: משה יוסטמן, נשיא האגודה

ויו”ר הכנס
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומכון ון ליר

הרצאה ע”ש דן פטינקין:
”טובין השניים מן האחד”

סרג’יו הרט, האוניברסיטה העברית

הפסקת קפה

08:00-09:00

09:00-10:00

10:00-10:15

תוכנית הכנס
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אולם
גליל-נגב
קומה 2

אולם
C ישראל

נתונים חדשים
יו”ר: דמיטרי רומנוב, הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה

נטליה ציבל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מדד חברתי-כלכלי 2008

רוסלנה-רחל פלטניק, המכללה האקדמית עמק 
יזרעאל

שרון ברודי, אופירה אילון
סקר ה-OECD על התנהגות משקי בית בטיפול 

בפסולת

דמיטרי רומנוב, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
סקר מעקב ארוך טווח בישראל

משה ינאי ושמחה בר אליעזר,
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

לוח תשומה-תפוקה חדש

מושב ראשון

כלכלת עבודה
יו”ר: אנליה שלוסר, אוניברסיטת תל אביב

דוד מעגן, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
רפורמת “אופק חדש”: האם ובאיזו מידה 
הביאה הרפורמה לשיפור באטרקטיביות 

מקצוע ההוראה והישגי התלמידים במערכת?

יואב פרידמן, בנק ישראל
ענפי טכנולוגיית המידע: עובדים, שכר 

והתמודדות עם זעזועים 

לאה אחדות, המרכז האקדמי רופין ומכון 
ון ליר, אביעד טור-סיני, הלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב,

ד”ר ריטה טרויצקי, המכללה האקדמית 
להנדסה סמי שמעון

מעברים בין מצבי השתתפות בכוח העבודה 
ודפוסי פרישה: התפקיד של דמוגרפיה, 

בריאות, עושר ותפיסת איכות העבודה

10:15-11:30
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שון
שב רא

שך מו
10:15-11:30   -    המ

אולם
מליאה

A ישראל

אולם
גני יהודה

אולם
D ישראל מימון תאגידי

יו”ר: בני לאוטרבך, אוניברסיטת בר-אילן

ינס הילשר, אוניברסיטת ברנדייס
ואלון רביב, אוניברסיטת בר-אילן

אג”ח עם המרה כפויה והשפעתו על לקיחת 
סיכונים וחדלות פרעון

אנה ססי-ברודסקי, בנק ישראל
מודל מבני להערכת הסיכון לחדלות פירעון 

של חברות בישראל

מנחם עבודי ובני לאוטרבך,
אוניברסיטת בר-אילן

שינויים באחזקת בעלי השליטה: האם ניתן 
לזהות ניצול מכוון של המשקיעים הפשוטים?

תאוריה כלכלית
יו”ר: אוסקר ווליך, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

שירן רחמילביץ’ ודן פלד, אוניברסיטת חיפה
הרגלי צריכה וצדק תעסוקתי

איל בהרד ורות בן-ישר, אוניברסיטת בר-אילן
אגרגציה אופטימלית של העדפות תחת 

הסתברויות נאיביות

ענר סלע ואלה שגב, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תחרויות “כולם משלמים” סדרתיות

פאנל: המשבר הכלכלי הגלובלי
יו”ר: אביה ספיבק, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ומכון ון-ליר

טל שדה, אוניברסיטת תל אביב
אלכס צוקרמן, המרכז הבינתחומי הרצליה 

ואוניברסיטת תל אביב
ליאו ליידרמן, אוניברסיטת תל אביב ובנק הפועלים

נתן זוסמן, בנק ישראל והאוניברסיטה העברית
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אולם
C ישראל

אולם
D ישראל

מושב שני

שווקים פיננסיים
יו”ר: חדווה בר, בנק לאומי

טניה סוחוי ונעם מיכלסון, בנק ישראל
מדד משולב להערכת המצב הפיננסי ומצב 

האשראי

עמיתי קאופמן וגל זהבי, טכניון
חיזוי הסיכון של מצבים קיצוניים

משה בן-חורין, הקריה האקדמית קרית אונו, 
אורי ברזאני, בנק ישראל,

חיים קידר-לוי, הקריה האקדמית קרית אונו 
ואוניברסיטת בן גוריון בנגב, 

בנצי שרייבר, בנק ישראל
התנהגות עדרית בקרב המשקיעים המוסדיים 

בישראל

מקרו-כלכלה פיסקלית
יו”ר: מישל סטרבצ’ינסקי, האוניברסיטה 

העברית ומכון ון-ליר

פידל-פרז סבסטיאן, אוניברסיטת אליקנטה
ואוהד רוה, האוניברסיטה העברית

קללת משאב הטבע

אסף גבע, משרד האוצר
ולב דרוקר, משרד האוצר והאוניברסיטה 

העברית
ממשק מתפתח לכלכלה מודרנית

ברוך גליקסברג, אוניברסיטת חיפה
מדיניות מוניטרית וגבולות פיסקליים ללא 

פשיטת רגל

מישל סטרבצ’ינסקי, האוניברסיטה העברית 
ומכון ון-ליר

מחזוריות המיסים הסטטוטוריים בישראל

11:35-12:50

ועידת הכלכלה של ישראל
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שני
שב 

שך מו
11:35-12:50   -    המ

אולם
גליל-נגב
קומה 2

אולם
מליאה

A ישראל

אולם
גני יהודה

היסטוריה כלכלית
יו”ר: דרור גולדברג, אוניברסיטת בר אילן

אבנר גרייף, אוניברסיטת סטנפורד
וגוידו טבליני, אוניברסיטת בוקוני

בית האב והעיר: תמיכה בשיתוף פעולה בסין 
ואירופה

אסף לחובסקי, אוניברסיטת תל אביב
שלטון החוק, מיסוי וולונטרי, ודיני המס בארץ 

ישראל ובמדינת ישראל במאה העשרים

אלכס צוקרמן, המרכז הבינתחומי הרצליה 
ואוניברסיטת תל אביב,

רואל בייטסמה, אוניברסיטת אמסטרדם
ומסימו גיוליאודורי, אוניברסיטת אמסטרדם
הכלכלה הפוליטית של תשלומי ההעברה 

בארה”ב לאחר מלחמת העולם השנייה 
וההשפעה בפיגור של המשבר הגדול –

אמפיריקה ותיאוריה

כלכלה ניסויית
יו”ר: עדו ערב, טכניון

אלדד יחיעם, טכניון
רציונאליות מבוססת קונטקסט: איך הפסדים 

גורמים לנו להיות יותר חכמים

רועי זולטן, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ניסויים מדברים כשהתיאוריה שותקת

אורי פלונסקי ועדו ערב, טכניון
על למידה ומקסימיזציה

פאנל: שכר הבכירים
יו”ר: אפרים צדקה, אוניברסיטת תל אביב

גיתית גור-גרשגורן, כלכלנית ראשית,
הרשות לניירות-ערך

דליה טל, שותפה מייסדת במשרד קנטור, 
אלחנני טל ושות‘ והיועצת המשפטית של 

דירקטוריון בל“ל
בני לאוטרבך, אוניברסיטת בר-אילן

יוג׳ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה 
ולחברה

איתן ששינסקי, האוניברסיטה העברית

ועידת הכלכלה של ישראל
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אולם
D ישראל

אולם
C ישראל

אולם
דקל

A קומה

אולם
מליאה

A ישראל
הרצאת נגיד בנק ישראל - סטנלי פישר

ארוחת צהריים

מושב שלישי

מקרו-כלכלה מוניטרית
יו”ר: אלכס צוקרמן, המרכז הבינתחומי 

ואוניברסיטת תל אביב

דוד אלקיים ואלכס אילק, בנק ישראל
אמידת ה-NAIRU בישראל, 1992-2011 

טל שדה, אוניברסיטת תל אביב
השפעת ה-EMU על היקף הסחר

סיגל ריבון בנק ישראֿל
ודורון סייג, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

התנהגות קביעת מחירים בישראל

מסים והעברות
יו”ר: לאה אחדות, המכללה האקדמית רופין 

ומכון ון-ליר

יובל מזר, בנק ישראל
בחינת ההשפעה של המדיניות הכלכלית על 

הרווחה של משקי הבית בעשור האחרון

עמיר שוסטר, האוניברסיטה העברית
הקצאת מענקים לרשויות מקומיות בישראל: 

האם קיימת השפעה פוליטית?

איל קמחי, האוניברסיטה העברית ומרכז טאוב 
ומיכל שפי-תדהר

אי שוויון בהכנסות בין ובתוך קבוצות 
אוכלוסייה בישראל: 1997-2010

12:50-13:30

13:30-14:30

14:30-15:45

ועידת הכלכלה של ישראל
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שי
שלי

שב 
שך מו

14:30-15:45   -    המ
אולם

גליל-נגב
קומה 2

אולם
גני יהודה

אולם
מליאה

A ישראל

רגולציה והגבלים עסקיים
יו”ר: אבי וייס, אוניברסיטת בר-אילן

יובל אופק, אוניברסיטת תל אביב
ההשפעה של הסרת הפיקוח על המחירים 

של מוצרי חלב בישראל, 1999-2011

זיו בר נחום, ישראל פינקלשטיין ועידו קן, 
האוניברסיטה העברית

אמידת השפעות פוליטיות וכוח שוק בשוק 
החלב הניגר הישראלי

אסף אילת, הרשות להגבלים עסקיים
מתודולוגיה לבחינת תחרות בממד הגיאוגרפי

פאנל: מה צריך כלכלן צעיר לדעת?
יו”ר: בני בנטל, אוניברסיטת חיפה

דפנה אבירם-ניצן, התאחדות התעשיינים
רעות בונה, המרכז הבינתחומי הרצליה

נתן זוסמן, בנק ישראל והאוניברסיטה העברית
מיכאל שראל, משרד האוצר

הפסקת קפה

פאנל מליאה

כלכלה בתקשורת
יו”ר: ירום אריאב, לשעבר מנכ“ל משרד האוצר

יובל דרור, המכללה למינהל
דידי לחמן-מסר, לשעבר המשנה ליועץ 

המשפטי לממשלה
סבר פלוצקר, ידיעות אחרונות

סטלה קורין-ליבר, גלובס
מוטי שרף, מוטי שרף תקשורת

15:45-16:00

16:00-17:00

ועידת הכלכלה של ישראל
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ארגון והפקה: קלידוסקופ בע”מ
ארועים, כנסים ומולטימדיה
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