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יום רביעי, 7 במרץ
 

התכנסות   08:40-09:00
אי השוויון בהכנסות בישראל: התפתחות ייחודית    09:00-09:45

מומי דהן (האוניברסיטה העברית)   
כלכלת המגזר הערבי בישראל  09:45-10:30

ערן ישיב (אוניברסיטת תל אביב) וניצה (קלינר) קסיר      
(המכון החרדי למחקרי מדיניות)   

הפסקת קפה  10:30-10:45
היבטים כלכליים של מערכת הבריאות בישראל     10:45-11:30

בעשרים השנים האחרונות    
גבי בן נון (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב) וגור עופר      

(האוניברסיטה העברית)   
שוק העבודה בישראל 2015-1995   11:30-12:15

צבי אקשטיין, אסנת ליפשיץ וטלי לרום (המרכז      
הבינתחומי הרצליה)   

כלכלת חינוך בישראל   12:15-13:00
דן בן-דוד (אוניברסיטת תל אביב) ואיל קמחי       

(האוניברסיטה העברית)   
ארוחת צהריים  13:00-14:15

כלכלת סביבה בישראל   14:15-15:00
דורון לביא (המכללה האקדמית תל-חי)   

מדיניות פיסקאלית בישראל לגבי משאבי טבע     15:00-15:45
איתן ששינסקי (האוניברסיטה העברית)   

הפסקת קפה  15:45-16:00
כלכלה ובטחון, 2016-1990   16:00-16:45

אסף זוסמן ואסטבן קלור (האוניברסיטה העברית)   
שוק הדיור בישראל   16:45-17:30

דוד ג'נסוב (האוניברסיטה העברית)   
הפסקת קפה  17:30-17:45

מאזן התשלומים של ישראל - בעיה שנעלמה?     17:45-18:30
ליאו ליידרמן (אוניברסיטת תל אביב ובנק הפועלים)      

וויקטור בהר (בנק הפועלים)   

יום חמישי, 8 במרץ 

התכנסות  08:40-09:00
ענף ההיי-טק בישראל   09:00-09:45

ניל גנדל (אוניברסיטת תל אביב), סטפניה גנדל (אפקה     
המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב),  נדב קוניבסקי     

  Carnegie Mellon) (אוניברסיטת תל אביב) ולי ברנסטטר   
(University   

צמיחה כלכלית ופריון העבודה בישראל 2014-1995   09:45-10:30
משה חזן (אוניברסיטת תל אביב) ושי צור (בנק ישראל)   

הפסקת קפה  10:30-10:45
מדיניות המיסוי בישראל 2015-2000   10:45-11:30

מישל סטרבצ'ינסקי (האוניברסיטה העברית)   
המדיניות הפיסקאלית: המסע להקטנת יחס החוב     11:30-12:15

הציבורי לתוצר וגודל הממשלה    
עדי ברנדר (בנק ישראל)   

האינפלציה והמדיניות המוניטרית 2016-2000  12:15-13:00
סיגל ריבון (בנק ישראל)   

ארוחת צהריים  13:00-14:15
התמורות בפנסיה בישראל בשנים 2016-1995  14:15-15:00

אביה ספיבק (אוניברסיטת בן-גוריון בנגב)   
ריכוזיות כלל משקית   15:00-15:45

קונסטנטין קוסנקו (בנק ישראל)   
הפסקת קפה  15:45-16:00

התפתחויות בשוק ההון הישראלי בין השנים 2017-1996    16:00-16:45
דורון אברמוב, אפרת דרסלר וליאור מצקר (האוניברסיטה     

העברית)   
רפורמות מבניות בענפי התשתיות  16:45-17:30

אבי וייס (אוניברסיטת  בר-אילן)   

לפרטים נוספים ואישורי כניסה נא לפנות 
למכון פאלק בטלפון 02-5883167

ronit.ashkenazi@mail.huji.ac.il או אי-מייל

* המאמרים המוצגים בכנס הינם הבסיס לפרקים שעתידים להתפרסם בספר שיצא לאור ע"י מכון פאלק, בעריכת אבי בן בסט, ראובן גרונאו ואסף זוסמן (האוניברסיטה העברית).

*

כמה הערות קטנות:
תמרכזי בבקשה את 

הלוגו של מכון פאלק 
ואת ההערה בכוכבית 

למטה (המאמרים 
המוצגים...)

במאמר האחרון ביום 
הראשון המקף בכותרת 

צריך להיות מקף אמצעי 
בינוני (מאזן התשלומים 

של ישראל – בעיה 
שנעלמה?)

תבדקי בבקשה שהשנים 
המופיעות בכותרות הינן 

באותו גודל אות של 
המלל – למשל כלכלה 

ובטחון 2016-1990 
(בטור הראשון) ויש עוד 

כמה בטור השני
האם נראה לך 

שבהדפסה הכיתוב על 
הרקע הכחול יהיה 

מספיק ברור?


