הכנס השנתי ה27-

המשך מושב בוקר ראשון

של האגודה הישראלית לכלכלה

יום שני ה 6-ביוני 2011
ד’ סיון תשע”א
מלון מעלה החמישה

המשך מושב בוקר ראשון

 08:30-08:00התכנסות הרשמה וכיבוד קל
פואיה ,אולם שקד

 09:30-08:30מושב פתיחה
יו”ר אביה ספיבק ,נשיא האגודה
מליאה,
הרצאת פטינקין  -איתן ששינסקי
אולם שקד
“מיסוי משאבי טבע”
 09:45-09:30הפסקת קפה
 11:15-09:45מושב בוקר ראשון
שוק ההון
אולם שקד 1
יו”ר :כורש גליל ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
בנצי שרייבר ,בנק ישראל
על ארביטראז’ בין מניות תל אביב וניו-יורק
עדו קאליר ,אוניברסיטת תל אביב,
רוני עופר ,אוניברסיטת תל אביב
על למידה והיזון חוזר
איתי פיינשטיין ,כורש גליל ,אוניברסיטת
בן גוריון בנגב
הערך האינפורמטיבי של דירוגי אשראי
בישראל
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אולם שקד 2

כלכלת עבודה
יו”ר ויקטור לביא ,האוניברסיטה העברית
אסף זוסמן ,האוניברסיטה העברית
הסתכלות על ציונים בהקשר הנכון
ויקטור לביא ,האוניברסיטה העברית
כמה מגיבה ההשקעה בחינוך לתשואה:
עדות מהקיבוצים
אריק גולד ,האוניברסיטה העברית
האם זמן איכות מייצר ילדים איכותיים

אולם שקד 3

מאקרו כלכלה
יו”ר רפי מלניק ,המרכז הבינתחומי הרצליה
רפי מלניק ,המרכז הבינתחומי הרצליה
אביחי שניר ,דניאל לוי ,אוניברסיטת בר אילן
מחירי  99וקשיחות מחירים
יניב ריינגוורץ ,האוניברסיטה העברית
זיהוי ההשפעה של מדיניות פיסקלית על
התוצר :עדויות משונות פוליטית במענקים
פדרליים למדינות בארה”ב
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רן שהרבני ,יגאל מנשה ,בנק ישראל
שוק בתי המלון בישראל
אולם אתרוג

כלכלת בריאות
יו”ר :שולי ברמלי-גרינברג ,מכון ברוקדייל
ואוניברסיטת חיפה
מאיר פוגטש ,אוניברסיטת חיפה,
הכלכלה הפוליטית מאחורי תהליך הכללת
התרופות בסל הבסיסי
שני שגב ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
תפקידה של הערכה כלכלית של התרופות
המוגשות להכללה בסל הבסיסי
ארן שביט ,האוניברסיטה העברית
איך לתמחר הבטחה של תרופה?
שרי גרינברג ,שירותי בריאות כללית
רכש פרטי של חיסונים? היענות הציבור
למדיניות הנוכחית של משרד הבריאות
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אולם ברוש

היסטוריה כלכלית
יו”ר :דרור גולדברג ,אוניברסיטת בר אילן
אנדרו שיין ,המכללה האקדמית נתניה
ואוניברסיטת בר אילן
הערכות תמ”ג לנפש בארץ בשנים 1870 ,1820
 1913ו1950-
רפאל פרנק ,אוניברסיטת בר אילן
הכנסה ואי-רציונליות הבוחרים :על התחזקות 		
הדמוקרטיה בצרפת בסוף המאה התשע-עשרה
שחר סנסני ,המכללה למינהל
ההשפעות השונות של חוק חינוך חובה:
דרום ארה”ב בתחילת המאה ה20-

אולם גפן

חידושים בסטטיסטיקה כלכלית
יו”ר :דמיטרי רומנוב
נורית דוברין ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
סקר אמון צרכנים
אילנה דרור ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
סקר הערכת מגמות בעסקים
מרק פלדמן ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מעבר מסקר כח-אדם ממתכונת רבעונית
למתכונת חודשית
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אביתר קירשברג ,הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה
סקר חדשנות 2006-2008
עוז שמעוני ,הלשכה המרכזית לסטטיסיקה
מדידת השפעת העברות בעין על הכנסה
		וצריכה
מירי בן טולילה ,הלשכה המרכזית 		
לסטטיסטיקה
חידושים בסטטיסטיקה של יצוא ויבוא
שירותים
משה ינאי ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
חשבון לווין של המים בישראל
יניב שרעבי ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
סקר הוצאות לשמירה על הסביבה בענפי
התעשייה והחשמל
 11:30-11:15הפסקת קפה
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 13:00-11:30מושב בוקר שני
כלכלת שוק הדיור
אולם שקד 1
יו”ר :סיגל ריבון ,בנק ישראל
ויצמן נגר ,בנק ישראל
ניתוח ענף הבנייה בישראל  -הרכב 			
המועסקים והתפתחות התיעוש 1960-2010
דני בן שחר ,הטכניון
המתאם בין בעלות על דירות של עולים,
מאפיינים אוביקטיביים וסובייקטיביים של
משקי הבית ואזרחות פעילה

		
		
		

דמיטרי רומנוב ,אביעד טור סיני ,לריסה
פליישמן ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הטייה בהערכה הסובייקטיבית של ערך הדירות
אולם שקד 2

שמירת היתרון התחרותי הישראלי
יו”ר :דפנה אבירם-ניצן ,התאחדות התעשיינים
ליאור גאלו ,בנק ישראל
האם המשק הישראלי יחלה במחלה ההולנדית?
גילאת בניאד ,טל שוורצמן ,פארטו הנדסה
מודל לביסוס מדיניות לסחר חוץ
מתדיין :בנצי שרייבר ,בנק ישראל
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עדו קאליר ,המרכז האקדמי פרס ,רחובות,
תמיר אגמון ,אוניברסיטת גטבורג שוודיה
על החלטות יזמים בהיי טק והניגוד לאינטרס 		
קרנות הון סיכון
אולם שקד 3

כלכלה ציבורית
יו”ר :תומר בלומקין ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
עדי ברנדר ,בנק ישראל
השפעת הסדרי הפנסיה על התמורה לעבודה
בישראל
יותם שם טוב ,אוניברסיטת תל אביב,
		תומר בלומקין ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב,
אפרים צדקה ,אוניברסיטת תל אביב
הגירת עבודה ושאלת המס הלינארי

		

אוהד רוה ,האוניברסיטה העברית,
המחלה ההולנדית :עלויות ניידות ,גורמי ייצור		 ,
ו”אפקט אלברטה” (המקרה של פדרציות)
אולם אתרוג

תיאוריה כלכלית (מיקרו)
יו”ר :דוד וטשטיין אוניברסיטת בן גוריון בנגב
אלן מילר ,אוניברסיטת חיפה
אקסיומיטיזציה של מדידות תלויות מסלול
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יעקב גוטמן ,אוניברסיטת בר אילן
על אבולוציה של שיתוף פעולה מותנה
דוד וטשטיין ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
שקילות אגליטריאנית תחת אינפורמציה
לא סימטרית
אולם ברוש

הוראת הכלכלה בישראל 				
יו”ר :דן פלד ,אוניברסיטת חיפה
נתן זוסמן ,האוניברסיטה העברית 			
נייר עמדה בנושא לימודי הכלכלה בישראל
יובל אופק ,אוניברסיטת תל-אביב 			
פרספקטיבת הסטודנטים
מתדיינים:
אביה ספיבק ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב,
נאוה חרובי ,המכללה האקדמית נתניה,
ראובן גרונאו ,האוניברסיטה העברית

אולם גפן

כלכלת חינוך
יו”ר :אנליה שלוסר
יוסי שביט ,אוניברסיטת תל-אביב
מבט נוסף על אי שוויון עקשני בחינוך בישראל
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יונה רובינשטיין ,אוניברסיטת תל אביב
“גאווה ודעה קדומה” :שימוש בשמות משפחה
לאיתור אפליה בשוק העבודה
ויקטור לביא ,האוניברסיטה העברית
מה עושה מורה לאפקטיבי?
תוצאות קוואזי ניסוי
לימור חצור ,אוניברסיטת תל אביב
איכות המורים מול רמת המורים
 14:30-13:00הרצאת הנגיד וארוחת צהריים
 16:00-14:30מושב אחר הצהריים
צמיחה כלכלית
אולם שקד 1
יו”ר :עומר מואב ,האוניברסיטה העברית
חוסני זועבי ,אוניברסיטת חיפה
השפעת מסחר בינלאומי על תעסוקת נשים
יורם מישר ,עומר מואב ,האוניברסיטה העברית,
צביקה נאמן ,אוניברסיטת תל-אביב
עליית המדינה :דינמיקה של אוכלוסיה
ואינפורמציה אסימטרית
נתן זוסמן ,האוניברסיטה העברית
גלובליזציה והמשבר הפיננסי  -פרספקטיבה
היסטורית
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אולם שקד 2

כלכלה התנהגותית
יו”ר :ירון להב ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
עדו קאליר ,אוניברסיטת תל אביב,
רוני עופר ,אוניברסיטת תל אביב
יצירות ,פדיונות ומשתני ההחלטה 		
הפנסיונית של משקי הבית בישראל
אורן רגבי ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב,
ג’ונתן מיר ,אוניברסיטת טקסאס איי אנד אם.
עלויות עסקה ומרחק חברתי בפילנטרופיה:
עדויות מניסוי טבעי
אביחי שניר ,אוניברסיטת בר אילן,
אנוכי ,בדרך כלל.

אולם שקד 3

כלכלת טרור ,בטחון ולוחמה בטרור
יו”ר :קלוד בר רבי ,האוניברסיטה העברית
אייל פכט ,אשר טישלר ,אוניברסיטת תל אביב
על הערך של מודיעין צבאי דיפרנציאלי
דמיטרי רומנוב ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
ברנרד ואן פראג ,אוניברסיטת אמסטרדם,
עדה פררי ,המועצה הלאומית לכלכלה ,ספרד
אושר ושביעות רצון פיננסית בישראל:
השפעות של דת ,עדה ומלחמה
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אסטבן קלור ,האוניברסיטה העברית,
קלוד בר רבי ,האוניברסיטה העברית,
אפרים בן מלך ,אוניברסיטת הרווארד
לוחמה בטרור מחבלים מתאבדים:
עדות אמפירית מהריסות בתים
אולם אתרוג

משפט וכלכלה
יו”ר :יורם מרגליות ,אוניברסיטת תל אביב
אסף זוסמן ,האוניברסיטה העברית
על מקורות האפלייה כנגד מיעוטים
אבי וייס ואסנת יעקובי ,אוניברסיטת בר-אילן
הקצאת אשם בדיני חוזים
תומר בלומקין ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב,
יורם מרגליות ,אוניברסיטת תל אביב,
אפרים צדקה ,אוניברסיטת תל אביב
מודל “תוכנית וויסקונסין” כדרך לצמצום
כלכלה שחורה

אולם ברוש

כלכלת סביבה
יו”ר :רוסלנה רחל פלטניק
חגי קוט ,העמותה הישראלית לכלכלה בת קיימא
מד קידמה אמין לישראל  -מחקר ראשוני
לשנים 1979-2004
13

המשך מושב אחר הצהריים

הלנה פייטלסון ,אוניברסיטת חיפה
בחינת תמריצים כלכליים להשגת יעד 20%
בהפחתת פליטה של גזי חממה

אולם גפן

דפנה דיסני ,אחמד דיאב ,וויסאם איוב,
אוניברסיטת חיפה,
השפעות סוציו-אקונומיות וסביבתיות על
החינוך בישראל

		

עידו קן ,יואב מוטרו ,האוניברסיטה העברית,
רחובות
הערכה כלכלית של יעילות הדברה ביולוגית
של מכרסמים באמצעות תנשמות

		
		

אי שוויון
יו”ר :לאה אחדות ,המרכז האקדמי רופין
שלמה יצחקי ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
פיטר למברט ,אוניברסיטת אורגון
		
אי עקביות בין מדידה לאמצעי מדיניות
במיסוי המשפחתי
נועם מיכלסון ,יובל מזר ,בנק ישראל
פערי השכר בין גברים לנשים במינהל
הציבורי בישראל  -ניתוח בעזרת נתוני חתך
ופאנל
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איריס בן-דוד הדר ,אוניברסיטת בר-אילן
האם זה באמת הוגן? מדיניות מימון החינוך
בישראל
 16:00-16:15הפסקת קפה
 17:30-16:15מושב נעילה
שולחן עגול:
אסטרטגיה כלכלית  -חברתית למדינת
		ישראל ֿ בעשורים הקרובים
יו”ר :גידי גרינשטיין ,מכון ראות
דני צידון ,בנק לאומי ואוניברסיטת תל-אביב
בעז תמיר ,יזם ,חוקר תעשיה וניהול עומד
בראש Israel Learn Institute
אבי שמחון ,יועץ שר האוצר ,האוניברסיטה
העברית
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האגודה הישראלית לכלכלה
טל ,02-6592256 :פקס02-6522319:
דוא”ל:
economic@israel.net.il
כתובת אתר האגודה:
www.economic.israel.net

אירגון והפקה :קלידוסקופ בע”מ ,רח’ אוסישקין 96
תל אביב 62031
טל ,03-6041221 .פקס03-6048473 .

www.kldltd.co.il

