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לחץ כאן למפת הגעה

תוכנית הכנס
08:15-09:00

התכנסות ,הרשמה וכיבוד קל

פואיה
בחסות:

09:00-10:15

הרצאת פתיחה ע“ש דן פטינקין

אולם מליאה B

יו“ר :פרופ' יוסי זעירא ,האוניברסיטה העברית

Professor Jeffrey Sachs - Director of
the Earth Institute, Columbia University
חשיבה מחדש על יעדי הצמיחה הכלכלית
)אי שוויון ,אושר ,קיימות ...ומה השתבש
בארה"ב ואולי גם בישראל(

10:20-11:50

מושב בוקר ראשון

אולם מליאה B

מנועי צמיחה
יו“ר :דפנה אבירם-ניצן ,התאחדות התעשיינים
דן בן-דוד ,מרכז טאוב ואוניברסיטת תל-אביב
מבט מקרו על המשק והחברה בישראל
פנחס לנדאו ,יועץ כלכלי ופיננסי
גלי העלייה כמנוע צמיחה בעבר ובעתיד
ספאא אגבריה ,מרכז אדווה
פיתוח כלכלי בלתי מאוזן
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המשך מושב בוקר ראשון

המשך מושב בוקר ראשון
ארגון תעשייתי
יו“ר :שלומי פריזט ,הרשות להגבלים עסקיים

אולם A2

אולם A4

ירון יחזקאל ,אוניברסיטת תל-אביב
האנה הלבורדה ,אוניברסיטת הרווארד
תחרות בין פלטפורמות :כיצד לנצח פלטפורמה
ותיקה

אסף זוסמן ,האוניברסיטה העברית
הגבלת תעסוקה ואלימות פוליטית בסכסוך
הישראלי-פלסטיני
רפאל פרנק ,אוניברסיטת בר אילן
דמוקרטיזציה תחת האיום של המהפכה:
עדויות מחוק הרפורמה הגדולה של שנת 1832

דוד צביליחובסקי ,אוניברסיטת תל-אביב
אי ודאות והשפעות חיצוניות עקיפות
אלון אייזנברג ,האוניברסיטה העברית
אלברטו סלבו ,אוניברסיטת נורת'ווסטרן
צמיחת המעמד הבינוני ,כניסה גנרית והביקוש
למוצרי צריכה בשוק מתפתח
מיקרו כלכלה
יו“ר :יצחק זילכה ,המכללה למינהל ואוניברסיטת
תל-אביב

אולם A3

לימור חצור ,אוניברסיטת תל-אביב
מימון יעיל של השכלה גבוהה
טל מופקדי ,אוניברסיטת תל-אביב
תמחור נכסים ועקביות דינמית
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כלכלה פוליטית
יו“ר :אסטבן קלור ,האוניברסיטה העברית

אסטבן קלור ,האוניברסיטה העברית
אבי בן-בסט ,האוניברסיטה העברית
מומי דהן ,האוניברסיטה העברית
יותר כסף ,יותר קולות?
אולם A5

כלכלת חינוך
יו“ר :דני כהן -זדה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אביעד טור סיני ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אפרת אוירבך ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הגירה ,משלח יד ,השכלה והשפעתם על ההון
האנושי בישראל
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המשך מושב בוקר ראשון
אולם A5

דני כהן-זדה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
טל אלון ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ההשפעה של חינוך ממלכתי דתי על צריכת סמים
איריס בן-דוד הדר ,אוניברסיטת בר אילן
מדיניות המימון של החינוך
דמיטרי רומנוב ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מהלך לימודים והשתלבות בשוק העבודה בקרב
בוגרי המוסדות להשכלה גבוהה –
הצגת כלי ניתוח סטטיסטי

11:50-12:05

הפסקת קפה

12:05-13:35

מושב בוקר שני

אולם A2

מקרו כלכלה
יו“ר :ערן ישיב ,אוניברסיטת תל-אביב
יוסי זעירא ,האוניברסיטה העברית
מקורות הצמיחה הכלכלית בישראל

המשך מושב בוקר שני
אולם A2

דמיטרי פרמיסלר ,האוניברסיטה העברית
אבי שמחון ,האוניברסיטה העברית
השפעת שינויים בשיעור המס על הצמיחה

אולם A3

כלכלה התנהגותית
יו“ר :משה שעיו ,האוניברסיטה העברית
דוד כץ ,אוניברסיטת חיפה
קמפיינים להעלאת מודעות ציבורית מול מנגנוני
שוק :המקרה של צריכת מים ביתית בישראל
דני בן-שחר ,הטכניון
יובל ארבל ,מכללת כרמל
סטיוארט גבריאלUCLA ,
עוגן ובחירת דיור :תוצאות ניסוי מדיניות טבעי
אביחי שניר ,המכללה האקדמית נתניה
ניסוי על המתח שבקבלת החלטות ,העלות של
משחקים וההחלטה 'לפרוש או לא לפרוש?'

עדי ברנדר ,בנק ישראל
המדיניות הפיסקאלית של ישראל :2012-2003
הישגים ואתגרים לעתיד
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המשך מושב בוקר שני
שוק ההון
יו“ר :דן גלאי ,האוניברסיטה העברית

אולם A4

אולם מליאה B

הרצאת נגיד בנק ישראל -
פרופ‘ סטנלי פישר
ארוחת צהריים

13:35-14:50

14:50-16:20

מושב צהריים

אולם A2

אי שיוויון
יו“ר :מומי דהן ,האוניברסיטה העיברית

בנצי שרייבר ,בנק ישראל
מחזורי עסקים בשוק המניות בישראל
עידו קליר ,אוניברסיטת תל-אביב
הלמידה התוך יומית בשוק האג"ח הקונצרניות
שרון מדין ,אוניברסיטת תל-אביב
חוזים רגולטורים בשווקים פיננסים בישראל
גיל פינקלשטיין ,האוניברסיטה העברית
סיכון אשראי באג"ח קונצרני בישראל
כלכלת עבודה
יו“ר :טלי רגב ,אוניברסיטת תל-אביב

אולם A5

אסף זוסמן ,האוניברסיטה העברית
אפליה על רקע אתני ומניפולציה של זהות

מומי דהן ,האוניברסיטה העברית
סדרי העדיפויות בתקציב והמחאה החברתית -
מחקר גישוש
אריה מלניק ,אוניברסיטת חיפה
הכנסה הונית ואי שיוויון
ניר פוגל ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מדידת רמת סגרגציה כלכלית וחברתית בקרב
תלמידי החינוך העברי2008 ,

גל ישורון ,בנק ישראל
יום לימודים ארוך והיצע עבודה של אמהות
יובל מזר ,בנק ישראל
אסנת פלד ,בנק ישראל
שכר המינימום ,התפלגות השכר ופער השכר המגדרי
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המשך מושב צהריים

המשך מושב צהריים
כלכלה ציבורית
יו“ר :מישל סטרבצ'ינסקי ,בנק ישראל

אולם A3

אולם A4

תומר בלומקין ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
אפרים צדקה ,אוניברסיטת תל-אביב
יותם שם-טוב ,אוניברסיטת תל-אביב
תחרות מיסוי בינלאומית :אישוש שיעור המס
השולי השווה לאפס
לב דרוקר ,משרד האוצר
אסף גבע ,משרד האוצר
מדידת תפוקות בסקטור הציבורי בישראל
יובל מזר ,בנק ישראל
מאיה הרן ,בנק ישראל
המדיניות הפיסקאלית והחשבון השוטף בישראל
כלכלת סביבה
יו“ר :ניר בקר ,המכללה האקדמית תל חי

אולם A4

חנוך פרידמן ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ניתוח עלות-תועלת של שיפוץ בנייני מגורים
בישראל לשם חיסכון באנרגיה
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דייויד לרר ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
שיטות הערכה לא שוקיות ושימושן בהערכה של
מינים פולשים
דורון לביא ,המכללה האקדמית תל-חי
מדיניות המים בישראל והשפעתה על צריכת
המים במגזר העירוני
דפנה דיסני ,אוניברסיטת חיפה
מכרזים לחלוקת מים בסקטור החקלאי בישראל

אולם A5

כלכלת בריאות
יו“ר :קובי גלזר ,אוניברסיטת תל-אביב
שולי ברמלי גרינברג ,אוניברסיטת חיפה
פביאן ישראל ,אוניברסיטת חיפה
ביטוח משלים וביטוח מסחרי זה לצד זה בישראל
בעשור האחרון  -האם קיימת סכנה ליציבות השוק?
חוקרים ראשיים :לאה אחדות ,המרכז האקדמי רופין
ומכון ון-ליר ועמיר שמואלי ,האוניברסיטה העיברית
חוקרים שותפים :ז'ק בנדלק ,המוסד לביטוח לאומי
וקרן גפן ,קופ“ח מאוחדת
בחינה מחדש של נוסחת הקפיטציה :הוספת
משתנים חברתיים  -כלכליים כמתאמי סיכון
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המשך מושב צהריים
אולם A5

מיכל דוידסקו ,אוניברסיטת בר אילן
יפה מכנס ,אוניברסיטת בר אילן
השתייכות קופ"ח בישראל למגזר השלישי
והשפעתן על הביקוש לתרופות

16:20-16:30

הפסקת קפה

16:30-18:00

מליאת סיכום

אולם A2

פאנל בנושא תקציב הביטחון
מנחה :פרופ‘ אביה ספיבק ,אוניברסיטת בן-גוריון
בנגב ומכון ון-ליר
משתתפים:
ד"ר קרנית פלוג ,המשנה לנגיד בנק ישראל
וחברה בועדת ברודט לבחינת תקציב הביטחון
תא"ל )מיל (.מהרן פרוזנפר ,לשעבר היועץ הכספי
לרמטכ"ל וראש אגף התקציבים במשרד הביטחון
פרופ' אבי בן-בסט ,האוניברסיטה העברית,
המרכז ללימודים אקדמיים ויו"ר ועדה לבחינת
קיצור השירות הסדר
עופר שלח ,פרשן בכיר לנושאי צבא וביטחון
"מעריב"
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