


דוברים ונושאים
יוסף זעירא, נשיא האגודה

פתיחה 

ענת אדמתי, אוניברסיטת סטנפורד, ארה"ב
הכלכלה הפוליטית של תאגידים

מנהל מושב ונושא

בנימין בנטל, אוניברסיטת חיפה
מושב פתיחה

התכנסות, רישום וכיבוד קל

09:50-09:00
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11:30-10:00

09:00-08:15

מנהל מושב ונושא

נדב בן זאב, אוניברסיטת בן גוריון
מקרו כלכלה

דוברים ונושאים
דוד אטון, בנק ישראל

המידע על האינפלציה הבלתי צפויה,

המשתקף במחירי האג"ח הצמודות למדד

אריאל לוי, אוניברסיטת בן גוריון
אמנון שרייבר, אוניברסיטת בר אילן

באלאש צ'רנה, אוניברסיטת פרקנפורט גרמניה
מבנה משך החוב ומבנה הסיכון לפשיטת רגל

גלעד כהן קובץ', בנק ישראל
זיהוי ערוץ מאזן הפירמות של המדיניות המוניטרית בישראל
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דוברים ונושאים
מיכאל בירנהק, אונבירסיטת תל אביב

סימני מסחר בארץ ישראל בתקופת המנדט

אנדרו שיין, המכללה האקדמית נתניה
המשבר הכלכלי בארץ בשנים 1952-1948

אוהד רוה, האוניברסיטה העברית
פידל פרץ-סבסטיאן, אוניברסיטת אליקנטה, ספרד

מה מניע קשרים תקציבים אנכיים?
עדויות מחוק מיסוי הנפט בארה"ב ב-1980

לימור חצור, אוניברסיטת בר אילן
איתי שורץ, האוניברסיטה העברית

אבקה מסוכנת- השלכות כלכליות של השבת
מוצרים ליצרן

מנהל מושב ונושא

ייני שפיצר, האוניברסיטה העברית
היסטוריה כלכלית

מנהל מושב ונושא 

שירי כהן קמיניץ, האוניברסיטה העברית 
מחקרים מיקרו כלכליים 

אלון אייזנברג, האוניברסיטה העברית   
שאול לאך, האוניברסיטה העברית          

מרב יפתח, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
מחירים קמעוניים בעיר

11:30-10:00

11:30-10:00
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מנהל מושב ונושא

אנליה שלוסר, אוניברסיטת תל אביב
כלכלת עבודה

11:30-10:00

דוברים ונושאים
משה בוצ'ינסקי,  UCLA ארה"ב

חמי גוטליבובסקי, מכללה אקדמית תל אביב יפו
אסנת ליפשיץ, המרכז הבינתחומי הרצליה

תפקיד הגבר והאישה בבחירת מקום המגורים
וההחלטות התעסוקתיות של בני הזוג

רעות אביעוז, האוניברסיטה העברית
איל קמחי, האוניברסיטה העברית

השפעת העלאת גיל הפרישה על היצע העבודה-
היבטים מגדריים ומשפחתיים

תומר בלומקין, אוניברסיטת בן גוריון
חיים פנחס, אוניברסיטת בן גוריון
רועי זולטן, אוניברסיטת בן גוריון

מינוף סובסידיות לשכר כדי להגדיל רווחה

דוד ג'נסוב, האוניברסיטה העברית
אלעד דה מלאך, בנק ישראל

אסף זוסמן, האוניברסיטה העברית
נועם זוסמן, בנק ישראל

השפעת קירבה לאתרים סלולריים על מחירי
הדירות בישראל

11:45-11:30הפסקה
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מנהל מושב ונושא 

עאמר אבו קרן, אוניברסיטת בן גוריון 
כלכלת הסכסוך הישראלי ערבי

מנהל מושב ונושא 

מירי אנדבלד, המוסד לביטוח לאומי
אי-שוויון וניידות כלכלית

13:15-11:45

13:15-11:45

דוברים ונושאים
יעל אלסטר, האוניברסיטה העברית

טילים ובחירות

סומיטרה ג'ה, אוניברסיטת סטנפורד, ארה"ב
משה שעיו, האוניברסיטה העברית

השפעת החשיפה לשווקים פיננסיים על הצבעה
ועמדות פוליטיות

רונן בר-אל, האוניברסיטה הפתוחה
אייל פכט, אוניברסיטת תל אביב

אשר טישלר, מכללת אשקלון
השפעת החינוך על הביטחון הלאומי בתנאי

מרוץ חימוש דינאמי

דוברים ונושאים 
צליל אלוני, אוניברסיטת תל אביב

זאב קריל, משרד האוצר
ניעות בין-דורית בישראל
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מנהל מושב ונושא

אנליה שלוסר, אוניברסיטת תל אביב
כלכלת חינוך

13:15-11:45

דוברים ונושאים
איתי אטר, אוניברסיטת בן גוריון

דני כהן-זדה, אוניברסיטת בן גוריון
ההשפעה של גיל הכניסה לבית ספר על

הישגים לימודיים

נועם גרובר, המועצה הלאומית לכלכלה
רמת המשמעת במערכת החינוך בישראל

והשפעתה על הישגי התלמידים ביחס למדינות המפותחות

דוד מעגן, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה
פריסת האיכות של מורים במערכת החינוך

אורן הלר, המוסד לביטוח לאומי
מדידה וניתוח של העובדות המאפיינות את

הניעות הבין-דורית בישראל

קלוד בר-רבי, האוניברסיטה העברית
קיריל שרברמן, מרכז טאוב

תמורות בשוק העבודה- עתיד טוב יותר,
אך תלוי למי?
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13:15-11:45

דוברים ונושאים
אילה ארד, אוניברסיטת תל אביב

אמנון מלץ, אוניברסיטת חיפה
השפעת תפישה קטגורית על החלטות השקעה

רויטל בר, האוניברסיטה העברית
אסף זוסמן, האוניברסיטה העברית

הטייה אתנית ומגדרית במבחני נהיגה בישראל

טל שחור, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
טליה וודה, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

טניה בלנקו, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
לירום שביט, המכללה האקדמית עמק יזרעאל

מוריה קובלסקי, המכללה האקדמית עמק יזרעאל
האם תוצאות מחקרים שבדקו רציונליות של 

צרכנים אמריקאים נכונות גם לצרכנים בישראל?

מנהל מושב ונושא

אורי חפץ, האוניברסיטה העברית
כלכלה התנהגותית

דוברים ונושאים
שירה דסקל, אוניברסיטת חיפה
אופירה אלון, אוניברסיטת חיפה

מרדכי שכטר, אוניברסיטת חיפה
ניתוח והערכת השפעות הרגולציה על שוק

הפסולת העירונית המוצקה בישראל

8 
תה

כי

13:15-11:45 מנהל מושב ונושא

עידו קן, האוניברסיטה העברית
כלכלה סביבתית



דוברים ונושאים
הרצאת נגידת בנק ישראל

קרנית פלוג

דוברים ונושאים
נועם זוסמן, בנק ישראל

עדי פינקלשטיין, בנק ישראל
דפוסי ההגירה הפנימית של חרדים וערבים

רוית רובינשטיין-לוי, אוניברסיטת בן גוריון
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14:00-13:25

16:30-15:00

מנהל מושב ונושא

דניאל לוי, אוניברסיטת  בר אילן

מנהל מושב ונושא

רמסיס גרא, בנק ישראל
מיעוטים בישראל

דני ברויטמן, הטכניון
אורנה רביב, אוניברסיטת חיפה
עידו קן, האוניברסיטה העברית

אופירה אילון, אוניברסיטת חיפה
ניהול פסולת חקלאית צמחית בתנאי סיכון

נאוה חרובי, המכללה האקדמית נתניה
יובל ספיר, אוניברסיטת תל אביב

Sustain Econ שרית שלהבת, חברת
ניתוח עלות- תועלת של הנזקים והתועלות

לסביבה מגידולים מהונדסים

14:45-14:00ארוחת צהריים



דוברים ונושאים
OECD ,אסף גבע

לב דרוקר, משרד האוצר

פר
דר

נוי
ם 

ול
א

16:30-15:00 מנהל מושב ונושא

יוג'ין קנדל, האוניברסיטה העברית
היי-טק בישראל

דוברים ונושאים
רפאל פרנק, האוניברסיטה העברית

עודד גלאור, אוניברסיטת בראון, ארה"ב
האם התיעוש תורם לשגשוג בטווח הארוך?

אליס ברזיס, אוניברסיטת בר אילן
גלעד ברנד, אוניברסיטת בר אילן

השפעת ההון האנושי על פערים בפריון
בין ענפים סחירים ובלתי-סחירים

יעקב )יואל( גוטמן, אוניברסיטת בר אילן
אבי טילמן, אוניברסיטת בר אילן

בעלות על הקרקע, אילוץ הקיום והמעבר הדמוגרפי
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מנהל מושב ונושא

משה חזן,  אוניברסיטת תל אביב
צמיחה ודמוגרפיה

16:30-15:00

חיים קידר לוי, אוניברסיטת בן גוריון
מיעוטים בישראל-ערבים וחרדים במלכודת הפנסיונית

איתן רגב, מרכז טאוב
אתגרים בהשתלבות חרדים בלימודים אקדמיים



דוברים ונושאים
אסף רום, האוניברסיטה העברית

התנהגות "אסטרטגית" בסביבה חסינת-אסטרטגיה

דניאל בירד, אוניברסיטת תל אביב
אלכס פרוג, אוניברסיטת פומפיאו פברה, ספרד

חוזי תעסוקה דינמיים עם תקרות שכר

מרדכי שוורץ, האוניברסיטה הפתוחה
מכרזים עם אגרת יציאה אנדוגנית ופרוצדורת זכיה

רקורסיבית מן התלמוד
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16:30-15:00 מנהל מושב ונושא

שירן רחמילביץ, אוניברסיטת חיפה
תאוריה כלכלית

טטיאנה סלובודניצקי, משרד האוצר
תרומת חברות רב-לאומיות לפריון העבודה בישראל

ניל גנדל, אוניברסיטת תל אביב
ענף ההיי-טק בישראל

עדו קאליר, קריה אקדמית אונו
תמיר אגמון, אוניברסיטת גוטבורג, שבדיה

מימוש קניין רוחני כמדיניות ציבורית



דוברים ונושאים
מדיניות כלכלית בין מקצועיות ופוליטיקה 

אוניברסיטת בר אילן אליס ברזיס, 
האוניברסיטה העברית מומי דהן, 
המחנה הציוני ח"כ שלי יחימוביץ, 

יואל נוה, הכלכלן הראשי במשרד האוצר

18:00סיום משוער
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18:00-16:40 מנהל מושב ונושא

יוסף זעירא, האוניברסיטה העברית
מושב נעילה






