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"Revenue Decentralization, Central Oversight and the Political Budget Cycle: Evidence from 
Israel", European Journal of Political Economy, 42, 2016, pp.1-16 (with Thushyanthan Baskaran, 
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https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2620190 
 
"Government Support for Young Families in Israel", Israel Economic Review, 12(2), 2015, pp. 1-
49 (with Michel Strawczynski). 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272712000989?force_isolation=true 
 
"Predicting Government Tax Revenue and Analyzing Forecast Uncertainty", Israel Economic 
Review 7(2), 2010, pp. 81-111 (with Guy Navon). 
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 המשק הישראלי, 1995–2017, עורכים בן בסט, א., גרונאו, ר. וא' זוסמן. עם עובד (2021).
https://kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=108327410#4.4054.6.default 

 
 128-87מ "ע, 2018יוני \מאי, 62, רבעון לכלכלה", ההשפעה של שינויים בשיעורי המס על גביית המסים בישראל"
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.33-7מ "ע, 2009, 129גיליון , ג"כרך ל, הרבעון הישראלי למסים וכלכלה  

https://www.boi.org.il/he/Research/Pages/papers_paper14h.aspx 
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org/stable/23780635jstor.https://www. 
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).עם ליאור גאלו. (212-175, 2008  
23780602stable/https://www.jstor.org/ 

  
לי פוטנציאל תכונות מערכת מס הכנסה שלילי הרצויה בישראל לאור מאפייני היצע העבודה ותחולת העוני של בע"

).ינסקי'עם מישל סטרבצ( 2006), 3(53, רבעון לכלכלה" הכנסה נמוך  
https://www.jstor.org/stable/23780580 

 
 50כרך , רבעון לכלכלה", עדות מישראל בשנות התשעים? האם מדיניות פיסקלית משפיעה על תשואות אגרות החוב"
.עם חדוה בר וסיגל ריבון. 2003), 4(  

https://www.jstor.org/stable/23775541 
 
, 75, סקר בנק ישראל", 1998-1989: השפעת ביצועי התקציב על תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות בישראל" 

  .136-113מ "ע, 2003
 

ישראל ומדינות  –מדיניות הממשלה ושיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של האוכלוסייה בגילאי העבודה העיקריים "
OECD .קסיר) קלינר(לוי וניצה -עם אוסנת פלד; 2002, 74, סקר בנק ישראל", בשנות התשעים   

 
.1989) 140( 40כרך  ,רבעון לכלכלה", הפער בין עלות העבודה לשכר בתעשייה בישראל"  

https://www.jstor.org/stable/23758780 
 

.1988), 64( 18כרך , הרבעון למסים", עלות העבודה ותחרותיות התעשייה הישראלית"  
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 "אומדנים לפונקציית ההכנסות ממסים בישראל", מאמר לדיון 2001.02, בנק ישראל, ינואר 2001.
  

  
  
  
  
  
  
  
  



8  

  
  

   תוצרים נוספים

  2011 – 1997פרקים ותיבות בדוחות בנק ישראל לכל השנים  בכתיבתשותפות. 
 בת סקירות פיסקליות של בנק ישראל לאורך השניםשותפות בכתי 

  ומסמך האסטרטגיה לממשלה בשנת  2019שותפות בכתיבת וריכוז דוח הפריון בשנת
2021. 

 ממשלתיות, ציבוריות ומקצועיות שונות ובהן:  עדותוהשתתפויות בו  
  

  חשבונאות הלאומית בלמ"סהוועדה המייעצת ליו"ר  
 פורום האסטרטגיה הממשלתי  
 הועדה להקמת הקרן למען אזרחי ישראל  
 הועדה לקידום כלכלי של ענפי המסחר והשירותים  
 הצוות הבין משרדי בנושא: הפעימה השנייה בקצבאות לאנשים עם מוגבלויות  
 עד השימוש של גורמים ועדה לבחינת המדיניות לגבי חלק המדינה המתקבל ב

  .)2(ועדת ששינסקי  פרטיים במשאבי טבע לאומיים
 משרדי של תכנית מענק העבודה-ראש צוות המחקר הבין  
  ציבורית לחיזוק התעשייה בישראלההועדה  
 חבר ב: Economic Policy Committee - OECD  
 (ועדת טרכטנברג) הועדה לשינוי כלכלי חברתי  
 טחוני על התעשייה יעת השינוי בהסכם הסיוע הבמשרדי לבחינת השפ-הצוות הבין

  בישראל
 תקציב המדינהבהוצאות של שום תקציבי וחשבונאי יר תצוות בנושא אסדר  
 המדינה ההשפעה המגדרית של תקציב הועדה לבחינת  
 ועדת היגוי לסקר ארוך הטווח בלמ"ס  
 .צוות להגדת התמריצים הכלכליים לשימוש ולשילוב מידע בריאות  
  ועדת היגוי למדדים שוטפים לאפיון הרשויות המקומיות  
 "ועדת היגוי לפרויקט "מדד להערכת העומס באספקת השירותים המוניציפאליים  
  פורום הקרנות" –ועדת היגוי של הפרויקט "חזון לירושלים  

  
  

  
  

  


