האגודה הישראלית לכלכלה
כנס שנתי14.6.2018 :
במכללה למנהל ,ראשון לציון
בניין המשפטים

תכנית הכנס
אולם

מנהל מושב ונושא

50

יוסף זעירא ,נשיא
האגודה :מושב פתיחה

205

עדי דקל )אוניברסיטת תל רן וקסלר )האוניברסיטה העברית(
אביב( :תיאוריה כלכלית שוק השמאות.
בועז זיק )האוניברסיטה העברית(
הקצאה יעילה בנוכחות החצנות מידע.
אבי ליכטיג )האוניברסיטה העברית(
בחירת מבחן ע"י סוכן עם אינפורמציה
פרטית.
איל קמחי )האוניברסיטה ניצה קסיר ,שלומית שהינו-קסלר ואסף צחור-
שי )המכון החרדי למחקרי מדיניות(
העברית( :כלכלת עבודה
שעות העבודה המופחתות של הנשים
החרדיות.
כפיר בץ וזאב קריל )משרד האוצר(
הקשר בין מקום המגורים והמוביליות הבין
דורית בשכר בישראל.
אלברט ירמיהו ,מיקי מלול ואופיר רובין
)אוניברסיטת בן גוריון(
מגמות בהשפעה של הנגשת לימודים אקדמיים
על התשואה להשכלה :ערביי ישראל כמקרה
בוחן.
סופיה איגדלוב ,נועם זוסמן ורוני פריש )בנק
שרית גולדנר
ישראל(
)אוניברסיטת בר אילן(:
תגובת השכר להפחתה בשיעורי מס ההכנסה:
כלכלת עבודה
רפורמת המס בישראל .2009 – 2003
צבי אקשטיין ,אסנת ליפשיץ וטלי לרום
)המרכז הבינתחומי הרצליה(
תמורות בשוק העבודה בישראל.2015 – 1995 ,
יובל מזר )בנק ישראל( ויניב ריינגורץ
)אוניברסיטת חיפה(

206

207

דוברים ונושאים

זמן

התכנסות ,רישום וכיבוד קל

– 8:15
9:00
– 9:00
9:40

הרצאת פטינקין
אלחנן הלפמן )אוניברסיטת הרוורד ,ארה"ב(
גלובליזציה ואי-שוויון
הפסקה

– 9:40
9:45
– 9:45
11:15

– 9:45
11:15

– 9:45
11:15

50

אלון אייזנברג
)האוניברסיטה העברית(:
מיקרו-כלכלה אמפירית

205

קארין ואן דר בק
)אוניברסיטת בן גוריון(:
היסטוריה כלכלית

206

רועי זולטן )אוניברסיטת
בן גוריון( :כלכלה
התנהגותית

207

אסטבן קלור
)האוניברסיטה העברית(:
כלכלה פוליטית

50

איל ארגוב )בנק ישראל(:
אי-שוויון

השפעת גובה קצבאות הילדים על היצע
העבודה :עדויות מהפחתת הקצבאות בתחילת
שנות ה.2000-
ליאור גאלו )בנק ישראל(
תחזית ארוכת טווח לביקוש לחשמל במשק
הישראלי.
לימור חצור )אוניברסיטת בר אילן(
בטיחות מוצרים ומוניטין.
דניאל לוי )אוניברסיטת בר אילן( ,דורון סייג
)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( ואביחי
שניר )מכללה אקדמית נתניה(
אינפורמציה קשיחה ,פיקוח מחירים ,וחוסר
תשומת לב :עדות מניסוי טבעי.
אפרים דוידי )אוניברסיטת בן גוריון(
כלכלה ,צבא וכיבוש :צה"ל כשומר החומות
של הקפיטליזם הישראלי ).(1977 – 1967
מרב חקלאי )אוניברסיטת בן גוריון(
צמיחה כלכלית באימפריה הרומית.
אלי גולדשטיין )המכללה האקדמית אשקלון(
ודניאל שיפמן )אוניברסיטת אריאל(
הלשכה לייעוץ כלכלי והמדיניות הכלכלית
בישראל.1955 – 1953 ,
איתמר כספי ,יובל מזר ,נועם מיכלסון ושי צור
)בנק ישראל(
האם תחושת אשמה משפיעה על הביצועים?
דורון אברמוב )האוניברסיטה העברית(,
אבנידהאר סובראמנים ) ,UCLAארה"ב( ,גיא
קפלנסקי )אוניברסיטת בר אילן(
חיזוי תשואות מניות מתשואות עבר:
פרספקטיבה חדשה מבוססת ממוצע נע.
זאב שטודינר ,גלית קליין וג'פרי קנטור
)אוניברסיטת אריאל(
שיפוטיות כלפי התנהגות לא אתית במקום
העבודה – השפעת המראה החיצוני והמגדר.
רויטל בר )האוניברסיטה העברית(
הפוליטיקה של האפלייה בשוק הדיור –
עדויות מישראל.
איתן רגב )המכון הישראלי לדמוקרטיה(
דפוסי השתלבות החרדים בשוק העבודה.
יניב ריינגוורץ )אוניברסיטת חיפה(
וטושיאנתאן באסקרן )אוניברסיטת זיגן,
גרמניה(
השייכות המפלגתית של הנשיא וההתפלגות
הגיאוגרפית של ההוצאות הציבוריות.
איתי אטר ודני כהן זדה )אוניברסיטת בן
גוריון(
ההשפעה של גיל הכניסה לכיתה א' על
ההסתברות להישאר ולקפוץ כיתה.
אסנת ליפשיץ ומריאן תחאוכו )המרכז
הבינתחומי הרצליה(
השפה העברית כחסם לתעסוקת נשים
ערביות.
דוד מעגן )הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(

– 9:45
11:15

11:20
–
12:50

11:20
–
12:50

11:20
–
12:50

11:20
–
12:50

50

ראובן גרונאו
)האוניברסיטה העברית(

המרכז
לחדשנות
205

צבי הרקוביץ )המרכז
הבין תחומי הרצליה(:
מקרו-כלכלה

206

אביה ספיבק
)אוניברסיטת בן גוריון(:
פנסיה בישראל

207

ניתאי ברגמן
)אוניברסיטת תל אביב(:
מימון

50

אסף שריד )אוניברסיטת
חיפה( :צמיחה כלכלית
והתפתחות

הערך המוסף של בתי הספר להישגי
התלמידים בבגרות.
אסף זוסמן )מכון פאלק(
הענקת פרס געתון
קרנית פלוג )בנק ישראל(
הרצאת הנגידה
ארוחת צהריים
אלכס צוקרמן )המרכז הבינתחומי הרצליה(
התערבות בשוק המט"ח בשוויץ ובישראל מאז
המשבר הפיננסי – השוואה ולקחי מדיניות.
תומר איפרגן ונדב בן-זאב )אוניברסיטת בן
גוריון(
הגנה על עובדים וחוסן כלכלי.
יונתן בן שימול )בנק ישראל( ומקראם אל-
שאגי )אוניברסיטת הנאן ,סין(
השפעת הטרור על יכולת החיזוי בישראל.
רחל זקן ואיתן ששינסקי )המכון הישראלי
לדמוקרטיה( ,דניאל גוטליב ,אופיר פינטו,
גבריאלה היילברון ,רפאלה כהן ומרים שמלצר
)המוסד לביטוח לאומי(
מימוש כספי החיסכון הפנסיוני אחרי גיל
העבודה לפי רמת הכנסה.
שרית מנחם כרמי ואביה ספיבק )אוניברסיטת
בן גוריון(
כמה פנסיה באמת תקבלו? תחזיות לפי
פרמטרים אידיאליים וריאליסטים.
איתן ששינסקי )האוניברסיטה העברית(
סקירת מצב הפנסיה בישראל
אלכס צוקרמן )המרכז הבינתחומי הרצליה(
ותומס לוסטנברגר )אוניברסיטת באזל ,שוויץ(
ממצאים בינלאומיים על תחזיות מקצועיות
של שערי ריבית – השפעת יכולת התחזית.
אביגיל הורביץ )המכללה למנהל( ,אורלי שדה
)האוניברסיטה העברית( ,אייל וינטר
)האוניברסיטה העברית(
עוגנים בבחירת קצבאות פנסיה
יובל הלר ,אלון רביב )אוניברסיטת בר אילן(
ושרון פלג )אוניברסיטת תל אביב(
יכולת המיקוח של מחזיקי שטרי הון ולקיחת
סיכונים בנקאיים.
עודד גלאור )אוניברסיטת בראון ,ארה"ב(,
עומר עוזק )אוניברסיטת סאותרן מתודיסט,
ארה"ב( ורפאל פרנק )האוניברסיטה העברית(
ההשפעה המתמשכת של המהפכה הנאוליתית
על בריאות ותוחלת חיים.
אורי כץ )אוניברסיטת בראון ,ארה"ב(
מסילות רכבת ,פיתוח כלכלי והתמורה
הדמוגרפית בארה"ב.
שי צור ואייל ארגוב )בנק ישראל(
התכנסות מותנית והצמיחה העתידית של
הפריון הכולל בישראל.

13:00
–
14:10
14:10
–
15:00
15:00
–
16:30

15:00
–
16:30

15:00
–
16:30

15:00
–
16:30

50

יצחק זילכה )המכללה
למנהל( :מושב סיכום

אבי בן-בסט )המכללה למנהל(
הצגת דו"ח ועדת האתיקה.
מישל סטרבצ'ינסקי )בנק ישראל(
הצגת דו"ח לימודי כלכלה מעשית.
מתדיין :ארז סיניבר )המכללה למנהל(
סיום משוער

16:40
–
18:00
18:00

