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עמיתיםיקרים,
האגודההישראליתלכלכלהמזמינהאתציבורהכלכלנים,אנשי
מנהלעסקיםוסטודנטיםלכנסהשנתיה.23
הכנסיתקייםבמלוןמעלההחמישה,ביוםרביעי30,במאי,2007
י"גבסיוןתשס"זויימשךיוםאחד.בכנסתוצגנהכ60עבודותמחקר
בנושאיםשוניםשלכלכלתישראל,עלמגזריההשוניםובנושאים
כלכלייםשלהמשקהעולמי.
ברצונילאחללכולנוהשתתפותפעילהופורייהולהודותלכלאלה
אשרסייעובהכנתהכנס.
בברכה,
פרופ'אפריםצדקה
יו"רהכנס
הרצאתפתיחה :פרופ'צביבודיאוניברסיטתבוסטון;
פרופ'איתןששינסקיהאוניברסיטההעברית
פנלבנושאעוניושכר
נושאיםעיקרייםבכנס:
כלכלתבריאותושרותירפואה—פרופ'דבצ'רנחובסקי
משטריעדהאינפלציהבישראל—ד"רעקיבאאופנבכר
עלמדיניותשלרווחהועבודה—גב'לאהאחדות
כלכלתעבודה—ד"רקרניתפלוג
מדיניותחינוך—פרופ'רותקלינוב
כלכלתביטחון—פרופ'דןפלד
כלכלהומשפט—פרופ'אביוייס
סוגיותבשוקההון—פרופ'יוג'יןקנדל
כלכלתהגירה—ד"רמיכאלבןגד
נושאיםביציבותפיננסית—פרופ'נתןזוסמן
בריחתהמוחותמישראל:עובדותומדיניות—ד"רהללרפופורט
פריוןוצמיחה—פרופ'שאוללאך
ארגוןתעשייתיואסטרטגיה—ד"רעופרעזר
כלכלהמוניטרית—פרופ'ליאוליידרמן
כלכלתחינוך—פרופ'משהיוסטמן
ישראלוהגלובליזציה—פרופ'ישראללוסקי
כלכלתפיתוח—פרופ'דניאלפסרמן
כלכלהומימוןהתנהגותיים—ד"רדורוןקליגר
כלכלתסביבהומשאביטבע—פרופ'מרדכישכטר
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האגודההישראליתלכלכלה

הכנסהשנתי2007

תוכניתהכנסהשנתי
 08:3008:00תכנסותוכיבודקללובי
 09:4508:30מליאהמושבפתיחהעלשםדןפטנקין
יו"ראפריםצדקה,נשיאהאגודהאוניברסיטתתלאביב
”“Life-Cycle Finance and Pension Reform

צביבודיProf. Zvi Bodieאוניברסיטתבוסטון
"פנסיתחובהבישראל"
פרופ'איתןששינסקיהאוניברסיטההעברית
*ההרצאהתינתןבעברית
 10:0009:45הפסקתקפה
 11:3010:00מושבבוקרראשון
כלכלתבריאותושרותירפואה
יו"רדבצ'רנחובסקיאוניברסיטתבןגוריון
"התקדמותטכנולוגית,הזדקנותאוכלוסייהוצמיחהכלכלית"
גלעדסורקאוניברסיטתתלאביב
"יתרונותלגודלבשוקקופותהחוליםבישראל"
דודמסיקהמכוןגרטנרלאפידמיולוגיהוחקרשירותיבריאות
"יעילותבתיחוליםכללייםבישראל,בדיקהבשיטתה"DEA
צילהסינואנישטרןאוניברסיטתבןגוריון,לאהפרידמן
מכללתספיר,דבצ'רניחובסקיאוניברסיטתבןגוריון
משטריעדהאינפלציהבישראל
יו"רעקיבאאופנבכרבנקישראל
"אגרגציהכנגדדיסארגציהמהאנויכוליםללמודמזה?"
אלכסאילקבנקישראל
"מודלמקרוכלכלילסיועבתכנוןהמדיניותהמוניטריתבישראל"
דודאלקיים,איילארגוב,אלוןבנימיני,עיריתרוזנשטרוםבנקישראל
עלמדיניותשלרווחהועבודה
יו"רלאהאחדותהמרכזהאקדמירופיןומכוןוןליר
"ממצאיםראשוניםממחקרהערכהשלתוכניתמ"הלב"
נערךעלידצוותמשותףשלמינהלהמחקרשלהמוסדלביטוח
לאומיומאיירסג'וינט,מכוןברוקדייל
לאהאחדותהמרכזהאקדמירופין,אסףבןשוהםמכוןברוקדייל
"מהשגלויבתלושהשכרומהשמעברלו"
נתנאלהברקלי,רותברקוביץ המוסדלביטוחלאומי
"סקטורהבנקאותבישראל:תעסוקה,אישוויוןבשכרומוביליות
בשכר19951998ניתוחהשוואתיברמתהסקטור"
שושנהנוימןאוניברסיטתבראילן
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מדיניותחינוך
יו"ררותקלינובהאוניברסיטההעברית
"ההוצאההציבוריתוהפרטיתלחינוךיסודיבישראל"
חוההלר,מרבפסטרנק,עדנאןמנסור,דמיטרירומונובהלשכה
המרכזיתלסטטיסטיקה;נועםזוסמןבנקישראל;עופררימון
קרןסקט"ארש"י
"מימוןפרטישלשירותיחינוךבתוךהמערכתהציבורית"
רותקלינובהאוניברסיטההעברית
"פעריםבמערכתהחינוךבראיהמיצ"בוהמבחניםהבינלאומיים"
מיכלבלר,מנכ"ליתראמ"ההרשותהארציתלמדידה
והערכהבחינוך
כלכלתביטחון
יו"רדןפלדאוניברסיטתחיפה
"ההשלכותהכלכליותשלהאחזקהוהשימושבקרקעעלידי
מערכתהביטחון"
עמירםאורןמכוןוולירואוניברסיטתחיפה
"הסתגלות,צריכהצרכניתוטרורניתוחאמפירי"
אביעדטורסיניאוניברסיטתתלאביב
"היווןהיפרבוליומאבקבטרורתחתסוגיםשוניםשל
תרבותפוליטית"
מרדכישוורץ,רונןבראלהאוניברסיטההפתוחה
כלכלהומשפט
יו"ראביוייסאוניברסיטתבראילן
"יצירהאסטרטגיתשלשוקירשת"
אוניברסיטתבראילן
"הימנעותמענישהטובאורע?"
אברהםטבחאוניברסיטתתלאביב
"חפותוהוגנותבהסדריטיעון"
אורןגזלאיילאוניברסיטתחיפה,סטפןמ.גרסיהאוניברסיטתמישיגן
 13:0011:30מושבבוקרשני
סוגיותבשוקההון
יו"ריוג'יןקנדלהאוניברסיטההעברית
"אבולוציהשלקבוצותעסקיותבישראלבעשורהאחרון:השפעתן
ברמתהפירמהוהמשק"
קוסטנטטיןקוסקנקובנקישראל
"זרמיכספיםמצרפייםלקרנותנאמנותותשואותשוקהמניות"
אביוואהלאוניברסיטתתלאביב
"שכרמנכ"ליםבישראלוהקשרשלולבעלותולביצועים
שלהפירמה"
שמואלכהן,בנילאוטרבךאוניברסיטתבראילן
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כלכלתהגירה
יו"רמיכאלבןגדאוניברסיטתחיפה
"הגירהפנימיתבישראל"
קוביברוידא,גיאנבוןבנקישראל
מתדיין:מירהברוןהטכניון
"הגירהבלתיחוקית,אכיפהושכרמינימום"
גילאפשטיין,אודליההייזלראוניברסיטתבראילן
מתדיין:מיכאלבןגדאוניברסיטתחיפה
"מימוןעסקיםבבעלותםשליזמיםעולים"
נונהקושנירוביץ,סיבילהיילבורןהמרכזהאקדמירופין
מתדיין:שריתכהןגולדנראוניברסיטתבראילן
נושאיםביציבותפיננסית
יו"רנתןזוסמןהאוניברסיטההעברית
"שימושבגישההמאזניתלניתוחהיציבותהפיננסית:ניתוחעמידות
המשקלסיכוןשערהחליפין"
יאירחיים,רועילויבנקישראל
"בנייתמדדמשולבלמעקבאחרהשווקיםהפיננסייםבישראל"
יוסיסעדוןבנקישראל
"מדידהשלסיכוניאשראיבנקאיבעידןבאזל"II
יואלהכטבנקישראל
”אימוץטכנולוגיה,בועהופריון"
דודצביליחובסקיאוניברסיטתתלאביב
בריחתהמוחותמישראל:עובדותומדיניות
יו"רהללרפופורטאוניברסיטתבראילן
"בריחתהמוחותמישראל"
אריקגולד,עומרמואבהאוניברסיטההעברית
"הגירהלישראלוממנה:שיעוריםודפוסיסלקציה"
ינוןכהןאוניברסיטתתלאביב
"בריחתהמוחותמישראל:מהניתןללמודמהספרותהכללית?"
הללרפופורטאוניברסיטתבראילן
פריוןוצמיחה
יו"רשאוללאךהאוניברסיטההעברית
"שינוייםבאיכותכוחהעבודהוהשפעתםעלהפריוןהכולל"
עמיתפרידמן,נעםזוסמן,יעקבלביאבנקישראל
"השפעתהעלייהמבריתהמועצותעלהפריוןבתעשייה"
דניאלפסרמןהאוניברסיטההעברית
"השקעותענפיותבטכנולוגיותמידעותקשורת)(ICTוהשפעתן
עלהפריון"
גילשיףאוניברסיטתתלאביב
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ארגוןתעשייתיואסטרטגיה
יו"רעופרעזראוניברסיטתבןגוריון
"מופותאימותביומוצריםבשווקיםעםאפקט'רשת'"
אשרטישלראוניברסיטתתלאביב;אירנהמילשטיין
מכוןטכנולוגיחולון
"השפעותחיצוניותבהשקעהבהובלתחשמל"
וונזשנג;ISUאוסקרווליךאוניברסיטתבןגוריון
"אסטרטגיהשלחברותוקבלתהחלטותמוטה:
חידתפיזורהמחירים"
עופרעזראוניברסיטתבןגוריון
כלכהמוניטרית
יו"רליאוליידרמן
"האםרצוישלבנקישראליהיהגםיעדשלצמיחתהתמ"ג?"
אלכסצוקרמןאוניברסיטתתלאביב
"מטבעות'קשים'לזמניםקשים"
טלשדהאוניברסיטתתלאביב
"השפעתהמדיניותהמוניטריתעלענפיהתעשייה"
סיגלריבוןבנקישראל
 14:0013:00ארוחתצהרים
 15:1514:00פאנלבנושא"עוניושכר"מליאה
מוקדשלזכרושלפרופ'צביזוסמןז"ל
יו"רסטנליפישרנגידבנקישראל
בהשתתפות:צביאקשטיין,מומידהן,ישראללוסקי,קרניתפלוג
 15:3015:15הפסקתקפה
 17:0015:30מושבאחרצהרים
כלכלתחינוך
יו"רמשהיוסטמןאוניברסיטתבןגוריון
"הבדליםבאיכותההשכלהביןאוניברסיטאותלמכללות:
בחינהבאמצעותהתמורהבשוקהעבודה"
נעםזוסמןבנקישראל;טוםקפלן,דמיטרירומנוב,אורליפורמן
הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה
"הלוואותסטודנטים:לקחיםמארצותאחרות"
אדריאןזיידרמןאוניברסיטתבראילן
"התכונותהמיוחדותשלהשכלהגבוההכמוצר"
יצחקגלנורהאוניברסיטההעבריתוסיו"רהמועצהלהשכלהגבוהה
ישראלוהגלובליזציה
יו"רישראללוסקי
"איודאותוהסכמיסחר"
גלהוכמן,אלהשגבהטכניון
"להצטרףאולאלהצטרףלגושמטבע?המקרההישראלי"
יואבסופרבנקישראלואוניברסיטתבןגוריון
"יישוםגישותהתנהגותיותלמדיניותתמריציםלמשיכת
השקעותזרות"
מוסירוזנבוים,טלשביט,ישראללוסקיאוניברסיטתבןגוריון
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"ביטחוןבינלאומיוהסכמיסחר"
קרןרבידהטכניון
כלכלתפיתוח
יו"רדניאלפסרמןהאוניברסיטההעברית
"פירוקלמרכיביםשלאישוויוןבהכנסות:המקרהשלגרוזיה"
אילקמחיהאוניברסיטההעברית
"גורמיםמרחבייםשלתעסוקתילדים:המקרהשלהודו"
רסטיצ'רניסאוניברסיטתאינדיאנה
"דפוסימיוןעצמיבהגירהממקסיקולארה"ב:תפקידןשל
רשתותמהגרים"
הללרפופורטאוניברסיטתבראילן
כלכלהומימוןהתנהגותיים
יו"רדורוןקליגראוניברסיטתחיפה
"הטרמהתתהכרתיתשלהתייחסותלסיכוןבקבלתהחלטותמימוניות"
דורוןקליגר,דליהגלעדאוניברסיטתחיפה
"השפעתרגשותעלתפיסתסיכון:ניתוחאמפיריבעקבות
מלחמתלבנוןהשנייה"
אוריבןציון,שוששהרבניהמכללההאקדמיתעמקיזרעאל;
טלשביטהאוניברסיטההפתוחה
"תקופותהערכהומחירינכסים:שנאתסיכוןמיופיתבשוקההון"
בוריסלויטבנקישראל;דורוןקליגראוניברסיטתחיפה
כלכלתסביבהומשאביטבע
יו"רמרדכישכטראוניברסיטתחיפה
"היבטיםפוליטייםבהסדרתצריכתהמיםבחקלאותבאמצעות
מחיריםומכסות"
ישראלפינקלשטיין,יואבכסלוכלכלהחקלאיתהאוניברסיטה
העברית;עידוקןאוניברסיטתחיפה
"ניתוחהשפעתתמריציםכלכלייםלהפחתתגזיחממהבמודל
שווימשקלכללישלהמשקהישראלי"
רוסלנהפלטניק,מרדכישכטראוניברסיטתחיפה
"גישתהעברתתועלות)(Benefit Transfer Methodמתמחור
הדוני,לחזויערכימטרדיםסביבתיים:בחינהויישוםבתחנות
מעברלפסולתבישראל"
ציפיעשת,מירהברון,הטכניון;מרדכישכטראוניברסיטתחיפה
כלכלתעבודה
יו"רקרניתפלוגבנקישראל
"קידוםבדרגותבמגזרהציבורי"
יובלמזרבנקישראל
"השפעתשינוייםבשכר,בתוצרובמאפייניםהדמוגרפיים
שלעובדיםעלשעותהעבודה"
עדיברנדר,ליאורגאלובנקישראל
"שכרבכיריםבחברותהממשלתיות"
עידיתסולברגבנקישראל
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