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התכנסות, רישום וכיבוד קל

הרצאת פטינקין
אריאל רובינשטיין (אוניברסיטת תל אביב):

כלכלה ללא מחירים

דוברים ונושאים                                                         
דניאל לוי 

(אוניברסיטית בר אילן):
מושב פתיחה

מבואה קומה 8:152 – 9:00

אולם ראשי   קומה 9:002 – 9:40

הפסקה9:40 – 9:50

אולם 502   קומה 9:505 – 11:20

מנהל מושב ונושא

דוברים ונושאים                                                          מנהל מושב ונושא
אלכס צוקרמן (המרכז הבין-תחומי הרצליה), 

תומס לוסטנברגר (אוניברסיטת באזל), 
ואלן מלצר (אוניברסיטת קרנגי-מלון):

"הבלבול בין זמני למתמיד: השלכות עבור מבחני 
יעילות וציפיות אינפלציוניות בתקופות סוערות 

ושקטות"

אסף רזין (אוניברסיטת תל אביב):
"ניצחון ישראל על האינפלציה – תפקיד הציפיות"

נועם מיכלסון וקונסטנטין קוסנקו (בנק ישראל):
"צריך יותר משניים לטנגו: ריבוי מלווים ותיקים 

חופפים במערכת הבנקאית בישראל"

אסף רזין
(אוניברסיטת תל אביב): 

אינפלציה ודפלציה

אולם 503   קומה 9:505 – 11:20

דוברים ונושאים                                                          מנהל מושב ונושא
דב צ'רניחובסקי 

(אוניברסיטת בן גוריון): 
כלכלת בריאות

רועי בן משה (המרכז הבין-תחומי הרצליה), 
שולי ברמלי-גרינברג  (אוניברסיטת חיפה),

וקובי גלזר (אוניברסיטת תל אביב):
"הקשר החיובי בין התחרות בין קופות החולים 

בישראל לשימוש ואיכות שירותי הבריאות"

רות וייצברג  (המרכז הבין-תחומי הרצליה), 
ווילם קוונטין (האוניברסיטה הטכנולוגית של ברלין), 

אלעד דניאלס (מכון ברוקדייל), 
ואדים פרמן (משרד הבריאות), 

שולי ברמלי-גרינברג  (אוניברסיטת חיפה),
ריינהארד בוסה (האוניברסיטה הטכנולוגית של ברלין),

ודן גרינברגר (אוניברסיטת בן גוריון):
"הרחבת שיטת התשלומים הדיפרנציאליים לבתי 
חולים בישראל והשפעתה על פעילות האשפוז של 

בתי החולים"



הפסקה11:20 – 11:30

אולם 501   קומה 9:505 – 11:20

דוברים ונושאים                                                          מנהל מושב ונושא

יניב ריינגורץ (אוניברסיטת חיפה),
עדי שני (אוניברסיטת תל אביב):

"אופק חדש? ההשפעה של רפורמה ארצית 
בחינוך על הישגי תלמידים ועל האקלים הלימודי 

בבתי הספר"

עדי שני (אוניברסיטת תל אביב):
"מפוחדים מדי ללימודים? ההשפעה של טרור על 

הישגי התלמידים בישראל"

לאה אחדות (מכללת רופין), 
נועם זוסמן, אלעד גוטמן, עידן ליפינר וענבל מעין   

(בנק ישראל):
"התשואה להשכלה הנרכשת באוניברסיטאות 

ובמכללות" 

שרית וייסבורד 
(אוניברסיטת תל אביב): 

כלכלת חינוך

אולם 405   קומה 9:504 – 11:20

דוברים ונושאים                                                          מנהל מושב ונושא
איב סיחרה (האוניברסיטה העברית),

 ,(MIT) דוד אטקין
ומשה שעיו (האוניברסיטה העברית):

"כיצד אנו בוחרים את זהותנו? גישת ההעדפה 
הנגלית המיושמת לצריכת מזון"

עדה טורס-גונזלס (אוניברסיטת בן גוריון):
"מדיה מקומית והתפשטות מחלת האבולה 

בגינאה"

ניצה (קלינר) קסיר (המכון החרדי למחקרי מדיניות)
וערן ישיב (אוניברסיטת תל אביב):

"כלכלת החברה הערבית בישראל"

סולימן אבו-באדר 
(אוניברסיטת בן גוריון): 

כלכלת התפתחות והמזרח 
התיכון

דן זלצר (אוניברסיטת תל אביב), 
לירן עינב (אוניברסיטת סטנפורד),

,(MIT) ) אמי פינקלשטיין
צבי שיר (שירותי בריאות כללית),

סלומון שטמר (אוניברסיטת תל אביב),
ורן בליצר (אוניברסיטת בן גוריון):

"הוצאות בריאות בסוף החיים: ממצאים מקדמיים 
מחולי סרטן" 



אולם 501   קומה 11:305 – 13:00

דוברים ונושאים                                                          מנהל מושב ונושא
אלעד דה מלאך ונועם זוסמן (בנק ישראל):

"השפעת החינוך המקצועי במגזר הערבי על 
משתני תוצאה בטווח הקצר והארוך"

יונה הקט וזאב קריל (משרד האוצר):
"פירוק פערי השכר בין גברים יהודים וערבים"

ארנון ברק (בנק ישראל):
"השפעת התחבורה הציבורית על התעסוקה 

בחברה הערבית"

ניצה (קלינר) קסיר
(המכון החרדי למחקרי מדיניות)

כלכלת עבודה

אולם 503 קומה 11:305 – 13:00

דוברים ונושאים                                                          מנהל מושב ונושא
אליז ברזיס (אוניברסיטת בר אילן):

"המועד האופטימלי להגירה – לפני או אחרי 
הלימודים?"

יובל אופק שני (אוניברסיטת חיפה):
"דת, מגדר וציוני מיצ"ב: ניסוי שדה"

אסנת זוהר בנק ישראל):
"מחזורים אסימטריים של למידה, השקעות 

וחילוקי דעות"

ערן הופמן 
(האוניברסיטה העברית):

חינוך ולמידה

אולם 502   קומה 11:305 – 13:00

דוברים ונושאים                                                          מנהל מושב ונושא
דרור גולדברג  (האוניברסיטה פתוחה):

"הועדה המוניטרית הראשונה – מסצ'וסטס 
"1690

סילביה שטרן (האוניברסיטה העברית):
"המהפכה הטכנו-ממסדית ושקיעת האימפריה 

הרוסית" 

יוסי מרגונינסקי וגיא סגל (בנק ישראל):
"חופשות התלמידים במערכת החינוך בישראל 

מול חופשות ההורים: מאפיינים, עלויות-משקיות 
וחלופות מדיניות"

יניי שפיצר
(האוניברסיטה העברית):

מוסדות בעבר ובהווה



הפסקה13:00 – 13:10

אולם 405   קומה 11:304 – 13:00

דוברים ונושאים                                                          מנהל מושב ונושא
תומר בלומקין ודוד לגזיאל (אוניברסיטת בן גוריון):

"תחרותיות וקנאה בין עובדים וחשאיות שכר 
בחוזי עבודה"

אדית זנד  (בנק ישראל),
ושירלי ליכטמן גדות (אוניברסיטת בן גוריון):

"השפעות העלאת גיל הפרישה על ההשתתפות 
בשוק העבודה של זוגות נשואים"

איל קמחי (האוניברסיטה העברית),
ונירית חנוכה-טפליה (המכללה האקדמית אשקלון):

"חופשות התלמידים במערכת החינוך בישראל 
מול חופשות ההורים: מאפיינים, עלויות-משקיות 

וחלופות מדיניות"

אדית זנד 
(בנק ישראל):

כלכלת עבודה

נשיא האגודה, יוסף זעירא (האוניברסיטה העברית):
אסיפה כללית

אמיר ירון:
הרצאת נגיד בנק ישראל

דוברים ונושאים                                                         
אבי וייס

(אוניברסיטית בר אילן 
ומרכז טאוב):

מושב הצהריים

אולם ראשי   קומה 13:102 – 14:00

מנהל מושב ונושא

ארוחת צהריים  אולם ראשי קומה 14:002 – 15:00

אולם 501 קומה 15:005 – 16:30

דוברים ונושאים                                                          מנהל מושב ונושא
יוגב גרדוס (משרד האוצר, אגף תקציבים):

התקציב

נועה ליטמנוביץ (משרד האוצר, אגף תקציבים):
אסטרטגיה

אורן גבע (משרד האוצר, אגף תקציבים):
כלכלה יישומית

יוגב גרדוס
(משרד האוצר, אגף תקציבים):

מושב אגף התקציבים

אביה ספיבק ויאיר כוכב (אוניברסיטת בן גוריון):
"אג"ח מיועדות – היש תחליף ראוי?"

דוברים ונושאים                                                         
איל רז

(בנק לאומי):
סוגיות במדיניות כלכלית

אולם502  קומה 15:005 – 16:30

מנהל מושב ונושא



הפסקה16:30 – 16:40

אולם 405   קומה 15:004 – 16:30

דוברים ונושאים                                                          מנהל מושב ונושא
יוג'ין קנדל (האוניברסיטה העברית)

סרגיי סומקין  (מרכז בינתחומי הרצליה)

נעמי האוזמן (האוניברסיטה העברית)

שי הראל (האוניברסיטה העברית)

יוג'ין קנדל 
(האוניברסיטה העברית

:(Start-Up Nation Central-ו 
ענף ההיי-טק בישראל

גלעד ברנד (מרכז טאוב):
"באיזו מידה מדינת הסטארט-אפ יכולה לגדול?"

לריסה פליישמן ואורלי פורמן (למ"ס):
"הערכת שווי סובייקטיבית של ערך הדירות 

והשפעתה על הדינאמיקה של המחירים"

נטליה פרסמן וניצן צור-אילן (בנק ישראל):
"האם מיקום הנכס הנרכש משפיע על תמחור 

המשכנתא?"

דוברים ונושאים                                                         
חורחה אלה צ'ילט 

(אוניברסיטית בר אילן):
ארגון תעשייתי

אולם 503  קומה 15:005 – 16:30

מנהל מושב ונושא

תומר בלומקין (אוניברסיטת בן גוריון)

פיליפ וייל (ULB, בלגיה)

אייל וינטר (האוניברסיטה העברית)

מנואל טרכטנברג (אוניברסיטת תל אביב)

דוברים ונושאים                                                         
יוסף זעירא, נשיא האגודה 

(האוניברסיטה העברית):
מושב סיכום על דו"ח 

המל"ג למחלקות לכלכלה

אולם ראשי קומה 16:402 – 18:00

מנהל מושב ונושא

מומי דהאן ואיתמר יקיר (האוניברסיטה העברית):
"האם אימוץ כללים מספיק לצורך ריסון העדפת 
מקורבים? עדויות מהקצאת מענקי פיס לרשויות 

מקומיות בישראל"

ניסן אברהם ומיכאל שראל (פורום קהלת לכלכלה):
"האם הוצאות הממשלה בישראל נמוכות 

בהשוואה בין-לאומית, והאם רצוי להגדילן?"

סיום משוער18:00


