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 תוכנית הכנס  

 התכנסות, רישום, וכיבוד קל 
 מוסיקה, בקומת הכניסה  1005בניין   09:00  – 08:15

מהכלל, חייבים להירשם מראש לכנס.  כל משתתפי הכנס, ללא יוצא  
 כניסה לכנס תותר לנרשמים בלבד. 

 

 הרצאת פטינקיןמושב הפתיחה: 
 קונצרטים המוסיקה, אולם  1005בנין   09:40  – 09:00

               , אוניברסיטת תל אביב אלמה כהן יו"ר המושב: 

 "כלכלת ישראל: ארבע החלטות ושתי דילמות"
   .עברית בירושלים האוניברסיטה ה,  וסף זעיראי
  

 1מושבים מקבילים 
09:50 –  11:20 

 

  וק הדיור ש

       בנק ישראל, סיגל ריבוןיו"ר המושב: 
 111, חדר 1מוסיקה, קומה  1005בניין 

 

   2016-2019מאפייני הרוכשים ותמורות שחלו בסיכוי לרכוש דירה לראשונה בשנים  "  1מאמר 
 " 2012-2015לעומת השנים  

 , בנק ישראלדארין וייסמן
  

 "מה חלקיות הדירה הניתנת לרכישה? עדויות משוק הדיור בישראל"  2מאמר 
 יקה מרכזית לסטטיסטה לשכה ה, דורון סייג 

 מרכזית לסטטיסטיקההלשכה ה, פליישמןלריסה 
 , אנגליהNottingham Trent University, אלה קובליקובה

 
 ניתוח שוק הדיור בישראל: קשרי הטווח הארוך והדינמיקה של הטווח הקצר" " 3מאמר 

 , בנק ישראל ינון גמרסני
  בנק ישראל יוסי יכין, 

   

 שוויון -עוני ואי
        האוניברסיטה העברית בירושלים , מומי דהן יו"ר המושב: 

 01, חדר 1002בניין 
 

 " 2003-2015"מבחן הכנסות בקצבת אזרחים וותיקים, מטרותיו ומידת היעילות בהשגתן, בשנים  1מאמר 
 חברתי -מוסד שורש למחקר כלכלי , רחל זקן

 , המכללה האקדמית עמק יזרעאל  דניאל גוטליב 
 האוניברסיטה העברית בירושלים איתן ששינסקי,  
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 "פערים בין דוריים בין ערבים ויהודים" 2מאמר 

 אוניברסיטת תל אביב דור לבנטר, 
 

 לקראת תפישה הוליסטית של מחיה הולמת" -מזונות ילדים  "  3מאמר 
 אילן -, אוניברסיטת ברסוקולר-נעמי פרידמן

   המכללה האקדמית עמק יזרעאל , דניאל גוטליב 
 

 " OECD בישראל בהשוואה למדינות שיעור מקבלי שכר מתחת לפוטנציאל "  4מאמר 
 בנק ישראל  , יובל מזר

    תבת -, ג'וינט אבי פליישון

 

 

   ארגון תעשייתי וכלכלת תחרות
      אביב-, אוניברסיטת תל יוסי שפיגלו"ר המושב: י

 201, חדר 1002בניין 

 
 " ההשלכות של רכבי חברה על אופי הנהיגה בישראל"  1מאמר 

 האוניברסיטה העברית בירושלים, שרית וייסבורד
 , אוניברסיטת רייכמןנדב לוי מתדיין:

 
 "השפעת חברות הליסינג וסוחרי הרכב על יעילות המסחר בשוק המוצרים המשומשים:    2מאמר 

   השימוש של רכבים צמודים ממקום העבודה"  עדות מרפורמת שווי
 , אוניברסיטת תל אביב ניר יוסף

 האוניברסיטה העברית בירושלים,  אלון איזנברג מתדיין:
 

 " P2P יישומוני העברות"  3מאמר 
 , רשות התחרותענת אלכסנדרון

 , רשות התחרותאביתר גוטמן
 , רשות התחרות פאטמה סייד אחמד

   , פרלמן אילת ושות' מנחם פרלמן :מתדיין

 
 

 כלכלה ומשפט 
   ת הגליל המערבי ה האקדמימכללה, אנה רובינצ'יקיו"ר המושב: 

 402חדר , 1004בניין 
 

 "הנעה לביצוע בדיקות סקר וחיסון באמצעות ניסוח והעברת מסרים דיגיטליים   1מאמר 
 " תוך שימוש בכלים מתחום הכלכלה ההתנהגותית

 אוניברסיטת חיפה אמנון מלץ, 
 מכבי שירותי בריאות  תמר אלקלעי,

 מכבי שירותי בריאות  נטע אמוראי בלקין, 
 מכבי שירותי בריאות  יפית כהן,
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 מכבי שירותי בריאות  תמר לנדאו, 
 מכבי שירותי בריאות  אלינה סייפר,

 מכבי שירותי בריאותסטלה רשקוביץ', 
 מכון שריד   עדי שריד,

 
 שנה? שיקולים תוצאתניים במורה הנבוכים    800משפט וכלכלה לפני  "  2מאמר 

 " וכלכלה בנות זמננו  לתאוריות משפט לרמב"ם בהשוואה 
 אילן-אוניברסיטת ברבנימין שמואלי, 

 המכללה האקדמית נתניה , יובל סיני
 

 "תיאוריה וזיהוי הלבנת הון מבוססת עסקים"  3מאמר 
 ת הגליל המערביה האקדמימכלל ה אנה רובינצ'יק,  
 ארה"ב , University of Colorado Boulderקית' מאסקוס, 
 ארה"ב , University of Colorado Boulderאלסנדרו פרי, 

 

 

 מחקרי פנדמיה  – כלכלה התנהגותית וניסויית 
    אריאל, אוניברסיטת זאב שטודינריו"ר המושב: 

 הקונצרטים , אולם 1005בניין 
 

 הגעה לבדיקות סקר בזמן מגיפה: עדויות מניסוי רנדומלי -"השפעת הינדים על אי  1מאמר 
 מבוקר רב משתתפים"  

 אוניברסיטת בן גוריוןהדר גולדשטיין, 
 אוניברסיטת בן גוריוןאיתי שורץ, 

 

 "השפעתו של מאורע חיים שלילי על העדפות הסיכון: המקרה של מגיפת הקורונה"  2מאמר 
 אוניברסיטת רייכמןמורן אופיר,  

 , אוניברסיטת רייכמןשחר איל
 , אוניברסיטת רייכמןגיא הוכמן

 , אוניברסיטת רייכמןרועי פדידה

 
 מידע:-מבוססות אמונות התנהגות אינן עקביות עם-מנבאות  אמונות אמונות?  "אילו   3מאמר 

 ראיות ממגפת הקורונה" 
 האוניברסיטה העברית בירושלים , גיא ישי

 האוניברסיטה העברית בירושלים ,  אורי חפץ

 
 האישי, הרגשות   "השפעת מבצע ההתחסנות כנגד קורונה על הערכת הבטחון  4מאמר 

 נתוני פאנל מישראל"   -והציפיות הכלכליות 
 האוניברסיטה הפתוחה אייל להב, 

 , יפן Kyoto Bunkyo University ,יושירו טסוטסוי 
 אוניברסיטת בן גוריון, מוסי רוזנבוים
 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ,  שוש שהרבני
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 2מושבים מקבילים 

11:30 –  13:00  
 

 כלכלת חינוך 
  , אוניברסיטת תל אביב אנליה שלוסריו"ר המושב: 

 01, חדר 1002בניין 
 

 כלכלית" - "הקמת חטיבות הביניים וניידות חברתית  1מאמר 
 בנק ישראל ניסקה,  - תמר רמות
 , בנק ישראל נעם זוסמן

 , בנק ישראל נדב צבי
 , בנק ישראל יונתן שן

 

 " משתלבים, אבל לאט: מגמות בתעסוקת חרדים, ערבים וקבוצות אחרות בענפי ההייטק "  2מאמר 
 וזרוע העבודה  , קבוצת פארטוכהן קובץ'  גלעד

  

 "למידה היוריסטית מציוני פסיכומטרי והשקעה בהון אנושי"  3מאמר 
 אוניברסיטת תל אביב יואב גולדשטיין, 

 

  אורות וצללים בכלכלת השוק 
  האוניברסיטה העברית בירושלים ,  סטן ב אבי ב יו"ר המושב: 

 הקונצרטים , אולם 1005בניין 
 

 "אורות וצללים בכלכלת השוק"   1מאמר 
 האוניברסיטה העברית בירושלים , ראובן גרונאו
 ם האוניברסיטה העברית בירושלי, אבי בן בסט 
 האוניברסיטה העברית בירושלים ,  אסף זוסמן

 , בנק ישראל עמית פרידמן  מתדיין:

 
      "כלכלה וביטחון בישראל"   2מאמר 

 האוניברסיטה העברית בירושלים  , אסטבן קלור
 האוניברסיטה העברית בירושלים ,  אסף זוסמן

 ויו"ר הועדה לבחינת תקציב הביטחון, הממונה על התקציבים ומנכ"ל האוצר דוד ברודטמתדיין: 

 

 השוויון בהכנסות בישראל: התפתחות יחודית" -"אי   3מאמר 
 האוניברסיטה העברית בירושלים , מומי דהן

   , אוניברסיטת תל אביב סאמי מיעארי  תדיין:מ
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 כלכלת פנדמיה 
  האוניברסיטה העברית בירושלים , שולי ברמלי גרינברגיו"ר המושב: 

 201, חדר 1002בניין 
 

 מדיניות מחזורית לניהול מגיפה" "מתי להטיל סגר, לא על מי:  1מאמר 
 אוניברסיטת תל אביב ערן ישיב,  

 , מכון ויצמן און-בר ינון 
 , אוניברסיטת בן גוריוןטניה ברון 

 BFI ,עופר קורנפלד 

 

 "עדות כלל עולמית על חיסונים והיחס בין תמותה לנידבקים בתקופה שקדמה   2מאמר 
 להופעת זן האומיקרון" 

 , אוניברסיטת תל אביב צוקרמן אלכס
 ארה"ב , University of Southern California, יהושוע אייזנמן 

 , הבנק האסיאתי לפיתוח יוטין גינגרק
 , קרן המטבע הבינלאומית ויינייג שין

 

 "האם מדיניות הקורונה הישראלית הוחלשה על ידי תעסוקה לא רשמית? עדויות מתעסוקת   3מאמר 
 שב"חים פלסטינים בישראל" 

 , המכון למחקרי בטחון לאומי אטקס חגי
 , אבו דאבי New York University, וופאק עדנאן

 

 
 

 כלכלה יישומית -מיקרו
  אילן -, אוניברסיטת ברינאי שנן יו"ר המושב: 

 111, חדר 1005בניין 
 

 "השפעת עמיתים על מאמץ אישי בייצור קבוצתי: עדויות מכדורגל מקצועני"   1מאמר 
 אוניברסיטת בן גוריוןדני כהן זדה,  
 , אוניברסיטת בן גוריוןנעמי גרשוני 

 , אוניברסיטת בן גוריוןדייגאיתי 

 

     " אפליה בזמן משברים והשפעת התקשורת"  2מאמר 
 האוניברסיטה העברית בירושלים אסף זוסמן, 

 

 " מהו יחס התחלופה והגורמים המשפיעים עליו  פנסיונר וטוב לי, האומנם?"  3מאמר 
 מרכזית לסטטיסטיקה ה לשכה האורלי פורמן,  
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 "השפעות פוליטיות של ארגוני עובדים"  4מאמר 
 האוניברסיטה העברית בירושלים מתן קולרמן, 

 

 
 

 מושב הצהרים
13:10 –  14:30   

"הודעות, אישור דו"חות, ובחירת הנשיא הבא של האגודה" האסיפה הכללית: #   

       אילן )נשיא האגודה(-, אוניברסיטת ברדניאל לוי    

  

 געתון" .ע"ש דר' אריה ל  השופטים על הזוכה בפרספרס געתון: "החלטת ועדת  #

 אילן )חבר וועדת פרס געתון(-, אוניברסיטת ברדניאל לוי     

 העבודה"  "מי עובד איפה ולמה? ההשפעה של הרשתות החברתיות של ההורים על שוק    

                                                      )זוכה פרס געתון (האוניברסיטה העברית בירושלים  ,שמואל סן      

  

                 מושב נגיד בנק ישראל #

           האוניברסיטה העברית בירושלים,  נעמי פלדמן יו"ר המושב:    

  , נגיד בנק ישראלירון אמיר  " פרופסור"הרצאת נגיד בנק ישראל     

 
     ארוחת צהרים 

 1-קומה  1004בניין  15:30  – 14:30
 

 3מקבילים מושבים 
15:30 –  17:00 

 

 מימון ובנקאות 
  , אוניברסיטת חיפה אילן קופריו"ר המושב: 

 109, חדר 1005בניין 
 

 " השפעת זרמי קרנות נאמנות על מחירי אגרות חוב ממשלתיות"   1מאמר 
 בנק ישראל דניאל נתן, 
 ל אביב ת, אוניברסיטת אבי וואהל
 אילן-, אוניברסיטת ברמני עבודי
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   "המרוץ לניצול אנומליות בשוק והעלות של מסחר איטי"   2מאמר 
 אילן-, אוניברסיטת ברגיא קפלנסקי

 

 " לימון לחלשים, לימונדה לחזקים: תגובת משקיעים פרטיים למשבר פיננסי"  3מאמר 
 גוריון -אוניברסיטת בןכורש גליל, 
 עמק יזרעאל מכללת , סיני-אביעד טור 

 גוריון -אוניברסיטת בן,  אביה ספיבק
 

 

 הקף הפיקדונות האופטימאלי, אספקת נזילות והסתערות משיכות" "  4מאמר 
 אוניברסיטת תל אביב מיכאל לשם, 

 

 כלכלת עבודה 
   אילן-, אוניברסיטת ברסוקולר -נעמי פרידמןיו"ר המושב:  

 הקונצרטים, אולם 1005בניין 
 

 " חינוך ציבורי חינם והלידה הבאה"  1מאמר 
 אוניברסיטת תל אביב ,  נועה דה לה וגה

 , אוניברסיטת תל אביב אנליה שלוסר

 
   "מה מניע אנשים מבוגרים להוסיף ולעבוד אחרי גיל הפרישה הרשמי?"   2אמר מ

 , המכללה האקדמית עמק יזרעאלסיני-אביעד טור 
 , המכללה האקדמית עמק יזרעאל דפנה הלפרין

 אוניברסיטת חיפה,  רות כץ
 אוניברסיטת חיפה , אריאלה לבנשטיין 

 האוניברסיטה העברית בירושלים, גרינוולד - חיה פוגל
 המכללה האקדמית עמק יזרעאל ,  שוש שהרבני

 

 

 " השפעת הורות וזהות מגדרית על תעסוקת נשים בישראל "  3מאמר 
 משרד האוצר אליה יכין, 

 

 ושוק העבודה בישראל"  "אמון, קבוצות מיעוט  4מאמר 
 יפו -אביבהמכללה האקדמית תל אודליה הייזלר,  

 , המכללה האקדמית אשקלון אסנת ישראלי

  

 כלכלה-מקרו
  , אוניברסיטת רייכמןלוי- יניב ידידיו"ר המושב: 

 402, חדר 1004בניין 
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 חיסכון" -"עיצוב תוכניות פנסיה על פי תיאורית צריכה  1מאמר 
 אוניברסיטת תל אביב עופר סטי, 

 , שבדיה Stockholm University, רוינה וסטמן

 , דנמרקCBS, קתרין שלפמן

 

 "תשואות הטרוגניות והתפלגות הרכוש"   2מאמר 
 אוניברסיטת רייכמןאורן לוינטל, 

 , ארה"ב University of Pennsylvania, וייאורדה-חיסוס פרננדז

 
 "ההתפתחות המשותפת של אינדיבידואליזם ומוסדות תומכי שוק"   3מאמר 

 אוניברסיטת חיפה אסף שריד,  
 אוניברסיטת חיפה ירוחימוביץ׳, ישראל  

 אוניברסיטת חיפה מוטי מיכאלי, 

 

 כלכלה התנהגותית/ניסויית 
  גוריון בנגב-, אוניברסיטת בן עופר עזר יו"ר המושב: 

 01, חדר 1002בניין 
 

 " גמישות הפרטיות של התנהגות: עדויות ממשחק מוצר ציבורי"  1מאמר 
 האוניברסיטה העברית בירושלים ענבל דקל, 

 האוניברסיטה העברית בירושלים ,  אורי חפץ
 האוניברסיטה העברית בירושלים , קתרינה ליגת 

   , ארה"בColumbia University, קאמינגס רייצ'ל 
 

 
 "עמידות לעיצוב הניסוי בבעיית הצרכן הקלאסית"   2מאמר 

 אוניברסיטת תל אביב דותן פרסיץ, 
 אוניברסיטת תל אביב ,  דינו לוי

 ארה"ב , New York Universityדוד, - ורד קורץ
 

 
 האם סועדים המקבלים חשבון נמוך במידה לא סבירה מדווחים למלצר על הטעות?  "   3מאמר 

 ניסוי שטח בחוסר יושר"
 חי -, המכללה האקדמית תליוסי טובול
 , אוניברסיטת אריאל גדעון יניב 

 , המסלול האקדמי של המכללה למנהל ארז סיניבר
 

 אמון בין ובתוך קבוצות" "ניסויים במשחקי אמון קבוצתיים לבחינת   4מאמר 
 האוניברסיטה העברית בירושלים , יל ארטא

 , ארה"ב University of Southern Indiana, בוהן ייה
 , ארה"ב University of Arizona , תמר קוגלר
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 הנעילהמושב 
 הקונצרטים  , אולם1005בניין    18:30  – 17:10

 
  האינפלציה לאן?   :פאנל 

 והמכון הישראלי לדמוקרטיה  האוניברסיטה העברית בירושלים,  קרנית פלוגיו"ר המושב ומנחה: 
 

 , משרד האוצרשירה גרינברג
      האוניברסיטה העברית בירושלים, יוסף זעירא

 , אוניברסיטת תל אביב ליאו ליידרמן
 , אוניברסיטת רייכמןרפי מלניק 
  , בנק ישראל סיגל ריבון


