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וסקירה  בפרויקטים הושקעו מאות שעות של הנחייה מקצועית, מחקר, פיתוח 
השוואתית, והם מבוססים על מתודולוגיות מהשורה הראשונה של תחום הייעוץ 
ועבודת המטה הממשלתית. הפרויקטים משלבים עבודה כלכלית מקצועית עם 
גישה חברתית מתקדמת, והם בוחנים נושאים כמו מדידת כדאיות של פרויקטים 
לאומים ומקומיים, בחינת חלופות מדיניות והשלכות חברתיות של צעדי מדיניות. 
כל הפרויקטים בתכנית עוסקים בסוגיות הנמצאות על שולחן המדיניות ונבחרו 
על-ידי משרדי הממשלה, כאשר פעמים רבות הדו"חות של הסטודנטים משמשים 

בסיס למדיניות המפותחת ואף מיושמת בשטח.

ייחודה של התכנית לכלכלנים חברתיים כתכנית  הפרויקטים משקפים את 
היחידה בישראל המקנה לכלכלנים לעתיד התנסות מעשית בעיצוב מדיניות 
עוד במהלך לימודי התואר הראשון, תוך שהיא חושפת אותם לסוגיות מרכזיות 

בכלכלה הישראלית ולמציאות שמעבר למספרים ולנוסחאות. 

לסטודנטים  לתת  כדי  במיוחד  נבנתה  שפיתחנו  הייחודית  ההתמחות  תכנית 
כלים מעשיים כמו שימוש במתודולוגיה והתנסות פרקטית בכתיבת דו"ח כלכלי 
והזדמנות לצבור ניסיון יקר ערך ולעבוד ישירות מול אנשי מקצוע מובילים. אנו 
גאים בדו"חות שנכתבו על-ידי הסטודנטים בתכנית ורואים כיצד שנה אחר שנה 
עולה הרמה של הדו"חות ומתהדק הקשר ושיתוף הפעולה עם משרדי הממשלה. 

המקצועי,  הצוות  בליווי  הסטודנטים  ידי  על  שנעשית  היסודית  העבודה  בזכות 

התכנית זוכה להערכה ואמון רב מצד משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים 
נוספים. כיום, בעיצומו של המחזור הרביעי של התכנית, למעלה מ- 30%  מבוגרי 
התכנית עובדים ככלכלנים בגופים אלו ורבים נמצאים במוקדי עשייה חשובים 
לוקחים חלק פעיל בתכנית  ומעמיתיהם לעבודה  רבים מבוגרים אלה  אחרים. 
הבוגרים שלנו, הממשיכה להעשיר את חברי הקהילה שלנו בתכנים מקצועיים 
מהשורה הראשונה, לחשוף בפניהם סוגיות הנמצאות על סדר היום החברתי-

כלכלי ולגבש רשת ערכית ומקצועית של כלכלנים צעירים בישראל. 

בשנים הבאות אנו שואפים להמשיך ולהעניק לסטודנטים בתכנית חוויות למידה 
והתמחות משמעותיות שיכשירו אותם להיות כלכלנים חברתיים מצוינים בשירות 
הציבורי, להעמיק את שיתופי הפעולה שלנו עם משרדי ממשלה ואוניברסיטאות, 
ולהמשיך להוציא תחת ידינו דו"חות כלכליים מקצועיים שישמשו את השותפים 

שלנו ככלים תומכי החלטות. 

 

בברכה,
מיכאל זץ, עו"ד

מנהל התכנית לכלכלנים חברתיים

שותפים יקרים,
אנו שמחים וגאים להציג בפניכם חוברת תוצרים זו של התכנית לכלכלנים 
חברתיים. בחוברת תמצאו תקצירים של דו"חות כלכליים נבחרים שנכתבו 
על-ידי הסטודנטים בתכנית בהנחיית הצוות המקצועי עבור משרדי הממשלה 

בין השנים 2015 - 2017, ובהן המלצות למדיניות אותה יש לקדם.



סגל התכנית

מיכאל זץ | מנהל התכנית
בוגר תואר שני במשפטים, בעבר הקים וניהל את 
בשת"פ  אירופה  במזרח  הצופים  תנועת  פעילות 
עם משרד רה"מ- נתיב, והוביל את הקמת פרויקט 
'גרעין צבר' לחיילים בודדים דוברי רוסית. כמו כן, 
ניהל את המחלקה לקליטה ושילוב עולים בתנועה. 
וניהול  פיתוח ארגוני  שימש בתפקיד מנהל תחום 

צוות בתכנית הצוערים לשלטון המקומי.

יובל כרם-גילה | מנהל מקצועי ושותף מייסד
בתחומי  פרויקטים  וניהול  כלכלי  ביעוץ  עוסק 
ממשלה,  למשרדי  והשפעותיהן  רגולציה  מדיניות, 

רשויות מקומית וגופים אחרים. 
אומדנים,  חברתי,  ורכש  רכש  בביצוע  ניסיון  בעל 

פיתוח מדידות עלות-תועלת ועוד.

מיקי פלד | מנהל אקדמי
תחום  את  כלכליסט  עבור  שנים  שמונה  סיקר 
האחרונות  ובשנתיים  ובריאות  רווחה  העבודה, 
דוקטורנט  ורווחה.  מקרו-כלכלה  נושאי  מסקר 
המדעים  של  ופילוסופיה  להיסטוריה  במכון 
והרעיונות ע"ש כהן באוניברסיטת ת"א, וכותב את 
של  הפורמאליות  בין  הקשר  על  המחקר  עבודת 
על  בהם  השימוש  לאופן  במקרו-כלכלה  מודלים 

ידי בנקים מרכזיים.



מנחי הפרויקטים המוצגים בחוברת

נעם ירון
ותואר  ספרדיים,  ולימודים  בכלכלה  ראשון  תואר  בעל 
שני במדיניות ציבורית, שניהם מהאוניברסיטה העברית. 
עובד בחמש שנים האחרונות כיועץ כלכלי, ובעל ניסיון 
ממשלה  משרדי  עם  עבד  והאנרגיה.  המכרזים  בתחומי 

רבים וחברות פרטיות.

אפרת אלימלך 
חוקרת במרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת 
חיפה ויועצת סביבתית המתמחה בניהול ובמדיניות טיפול 
מזון  בבזבוז  עוסקת  שלה  הדוקטורט  עבודת  בפסולת. 
ניהול  ידע -  והיא משלבת בין שני תחומי  במשקי הבית 

פסולת והתנהגות צרכנים. 

רונה בן ציון
במדינות  שני  ותואר  בכלכלה  ראשון  תואר  בוגרת 
סביבתית. יועצת כלכלית המתמחה בפרויקטים סביבתיים 

בסקטור הציבורי והפרטי.

אביעד נבו
בכלכלה  וראשון  ציבורית  במדיניות  שני  תואר  בעל 
בתחום  עובד  ואנרגיה.  רגולציה  כלכלן  המדינה.  ומדע 
מימון פרויקטים  )PFI, BOT(, היה ראש צוות אנרגיה 

ומכרזים בחברת הלוי דוויק. 

אלי גרשנקרוין
פילוסופיה,  המשולבת  בתכנית  ראשון  תואר  בוגר 
בכלכלה.  שני  ותואר  )פכ"ם(  המדינה  ומדעי  כלכלה 
בעבר שימש כעוזרו הבכיר של מנהל מרכז ההשקעות 
מבניות.  לרפורמות  המכון  את  וניהל  הכלכלה  במשרד 
והמדיניות באגף כלכלה  כיום מנהל את תחום המחקר 
של ההסתדרות. מומחה ליחסי עבודה, מדיניות ציבורית, 

מגזר ציבורי ותקציב המדינה.

רעות מרציאנו
בוגרת תואר ראשון בתכנית המשולבת פילוסופיה, כלכלה 
ומוסמכת  בכלכלה  שני  ותואר  )פכ"ם(  המדינה  ומדעי 
באוניברסיטה  ציבורית  במדיניות  המצטיינים  תכנית 
לתכנון  בוועדה  לפרוייקטים  ביחידה  עובדת  העברית. 
בעבר  עבדה  גבוהה.  להשכלה  המועצה  של  ותקצוב 
חדשנות  כלכלת  בנושאי  ישראל  לחקר  ירושלים  במכון 

ותעסוקה ובארגון שתיל ככלכלנית מחקר.



השפעות סימון שיפוטי של מוצרי מזון .1
2017 שנה:  

אביעד נבו ויובל כרם גילה מנטורים: 
מיה אלמוג עמית הוראה: 

עומר רגב, נתן מיש, מיכל בנין, נגה עדני מתמחים: 
משרד הבריאות – שרותי בריאות הציבור ואגף התזונה שותף:   

אבסטרקט:  "ועדת האסדרה" קבעה צעדי מדיניות לקידום תזונה ים תיכונית ודלה בשומן, סוכר ומלח. בין 
הצעדים שנבחרו, החליטה הועדה לאמץ מודל סימון שיפוטי למזון תעשייתי אשר יסמן מוצרים 
עתירי שומן, סוכר ומלח בסימון רלוונטי. העבודה של המתמחים כללה ניתוח ההשפעה על 
התעשייה )RIA(, הצרכן )יוקר מחייה(, ועל ההוצאה הלאומית לבריאות כתוצאה מהפחתת 
תחלואה. כימות ההשפעה כלל תרחישי אימפקט שונים לאפקטיביות המדיניות. המודלים נבנו 
על בסיס מודלים של ה-FDA, סקירת ספרות בתחומי כלכלת הבריאות ותזונה וראיונות שטח.
לפי הדו"ח של התכנית לכלכלנים חברתיים, סימון שיפוטי של מוצרי מזון יניב חסכון משקי 
היישום  עלות  שנים.  בחמש  מוות  מקרי  כ-1,100  וימנע  שנים  בעשר   ₪ מיליון  כ-950  של 

לתעשייה המקומית נמוכה מ-1% ממחזור השוק השנתי שלה.
אימפקט:  מסקנות הדו"ח הוצגו בפורומים רמי הדרג ביותר במשרד והמודל אומץ על ידי המשרד 
במאבק להעברת הרגולציה מול המתנגדים, ביניהם משרדי ממשלה אחרים, לוביסטים 

 וגופים נוספים.
הרגולציה אושרה )כמעט במלואה( בדצמבר 2017.



הסבר גרף:
בעוד שעלויות הרפורמה צפויות להתפרש על פני חמש שנים בלבד, התועלת ממשיכה לגדול עם השנים. לאחר כשמונה שנים, החיסכון 

הכולל שנובע מהרפורמה צפוי לעקוף את עלויות ההטמעה של היצרנים.

עלויות מצטברות לתעשייה כנגד חסכון מצטבר למשק 
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עלות מצטברת ליצרניםחיסכון מצטבר למשק על הוצאות בריאות

דוגמא 
להמחשה 
מהדו"ח



2016 שנה:  
אלי גרשנקרוין מנטור:  

גל בן-חורין עמית הוראה: 
בר הודיש, בר וייס, מאיה מילר, יובל אביגדור מתמחים: 

משרד ראש הממשלה – המועצה הלאומית לכלכלה שותף:   
אבסטרקט:  בעקבות עליית מחירי הדיור בשנים 2015-2011, ביקשנו בתכנית לפתח מודל שיעריך באופן 
מהימן את המגמות בנשיגות )Housing Affordability( הדיור בישראל, דהיינו את השינוי 

ביכולת של משקי בית לרכוש דירה בתנאי השוק. 
הבנה עמוקה של מגמות אלו, הן ברמה הארצית והן בפילוח גאוגרפי וסוציו-אקונומי, הכרחית 
סוציו-אקונומיות  שכבות  בקרב  הדיור  נשיגות  את  תשפר  אשר  יעילה  מדיניות  גיבוש  לשם 

מסוימות ותתמודד עם אי-השוויון בחלוקת העושר, הנובע בחלקו משוק הדיור. 
המודל שפותח בתכנית לכלכלנים חברתיים מאפשר, לראשונה, לזהות פערים משמעותיים בין 
אזורים גאוגרפיים שונים ובין עשירוני הכנסה. המודל חוזה כי עלייה קלה )של כאחוז וחצי( 
בריבית המשכנתאות עלולה להכניס את משקי הבית מעשירוני הביניים אשר נטלו משכנתאות 

לסיכון גבוה לחדלות פירעון.
אימפקט:  מסקנות הדו"ח פורסמו בעיתונות הארצית וזכו להד תקשורתי.

נשיגות הדיור .2



הסבר גרף:
שלושת המטרופולינים הגדולים של ישראל כפי שהם משתקפים במדד הנשיגות )לפני הון עצמי(. 33% - הוא הבנצ'מארק לקבלת 

משכנתא לרכישה – בעוד חיפה נשיגה לעשירון ה 4- וה- 5, תל אביב נשיגה רק לחלק מהעשירון העליון.

מבין שלוש הערים הגדולות, רק חיפה נׂשיגה לעשירון השביעי

נׂשיגות הדיור בפילוח לעשירונים ולערים הגדולות - חיפה, ירושלים ותל אביב 2014
ירושליםתל אביבחיפה

189%205%149%

259%136%99%

344%101%74%

438%89%65%

530%70%51%

627%62%45%

722%52%38%

820%46%33%

917%40%29%

1013%29%21%

עיר עשירון

דוגמא 
להמחשה 
מהדו"ח



2017 שנה:  
אפרת אלימלך מנטור:  

יותם פרל עמית הוראה: 
מור חסון, אמיר דור, אסתר אזולאי, יהב בסון, יקיר אוסי מתמחים: 

משרד החקלאות – אגף תכנון ואסטרטגיה שותף:   
הנהוגים  שונים  כלכליים  כלים  של  הישימות  נבחנה  זה  דו"ח  אבסטרקט:  במסגרת 
מחירים.  תנודתיות  לאור  חוסנם הכלכלי של חקלאים  להגברת  בעולם 
סדנא  'דלפי',  במתודולוגיית  מהשימוש  כחלק  כלל המחקר,  בין השאר 
דנו  בה  והאקדמיה,  השונים  התעשייה  מענפי  נציגים   30 בהשתתפות 

בישימות ובאפקטיביות של הכלים השונים. 
שעולות  הישראלי,  בחקלאי  לתמיכה  חדשניות  דרכים  מציע  הדו"ח 
בקנה אחד עם הדרישות הבינלאומיות מישראל ועם המאמץ הממשלתי 
להורדת יוקר המחיה. הדו"ח קובע כי על מנת להתמודד עם תנודתיות 
מחירי הפירות והירקות יש ליישם בישראל ביטוח אובדן הכנסה ולעודד 

שימוש בחוזים עתידיים. 
אימפקט:  הדו"ח הוצג לדרגים הבכירים במשרד החקלאות אשר שוקד על פיתוח 

כלי הביטוח.

 כלים כלכלים לחיזוק חוסנם של חקלאים
לאור תנודתיות מחירים .3



הסבר:
ניתוח ארבעת הכלים שנסקרו בסקר ה'דלפי': כלי הביטוח והחוזים העתידים נתפסו בתור הכלים האפקטיביים ובעלי שער ההיענות 

הגבוהים ביותר בעוד קרנות ייצוב הדדיות וקרנות חסכון מסובסדות זכו לדרוגים נמוכים יותר.

Insurance 
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Mutual Funds 

Subsedies Investment Funds  
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להמחשה 
מהדו"ח

Effectiveness
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0.85

0.45



מודל מיסוי שכר דירה
2016 שנה:  

נועם ירון מנטור:  
שירה עמיאל עמית הוראה: 

מאיה דואק, יואב זנאתי, תומר אהרוני, אמינה עאמר מתמחים: 
משרד השיכון והבינוי – אגף תכנון ואסטרטגיה שותף:   

מול  להשכרה  הדיור  לשוק  משקיעים  בפניית  משמעותי  גידול  חל   2015-2006 השנים  אבסטרקט:  בין 
אפיקי השקעה אלטרנטיביים, במקביל לעלייה של עשרות אחוזים במחירי הדירות והשכירות. 
במצב הנוכחי קיים עיוות במערכת המיסוי המטה משקיעים לשוק הדיור להשכרה. הניתוח של 
התכנית לכלכלנים חברתיים מלמד שבמודל המיסוי הנוכחי משכיר ישלם לכל היותר 10% מס 

על הכנסתו משכ"ד – לעומת 25% על נכסי השקעה אחרים, דוגמת דיבידנדים.
הדו"ח בחן שתי חלופות למערכת המס הנוכחית ובדק את השפעתן על שוק השכירות. לאור 
לבחון  היא  המלצתנו  השוכרים,  על  יגולגל  המיסוי  שמרב  והחשש  לדיור  הביקוש  קשיחות 
את יישומה של מדיניות מיסוי זהירה וזמנית, אשר תאפשר איסוף ידע לצורך בניית מודלים 
ומדיניות מבוססים יותר, תוך הימנעות מפגיעה בחמישוני הביניים ומטה ע"י החלתה על שכר 

דירה של 5,000 ₪ ומעלה בלבד.
אימפקט:  מסקנות הדו"ח פורסמו בעיתונות הארצית. בימים אלו משרד האוצר בוחן את מודל המיסוי.

.4



הסבר גרף: באמצעות בחינת אוכלוסיית השוכרים והמשכירים בהתפלגות לפי עשירונים מצאנו כי החלופות שנבחנו אינן מיטיבות עם 
העשירונים התחתונים ביחס למצב הקיים. המודל של התכנית לכלכלנים חוזה כי למרות שרוב המיסוי יושת על העשירון העליון, נטל המס 

היחסי על עשירונים 7 ומטה יגדל בשתי החלופות. 

 נטל המס מתוך ההכנסה הפנויה
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2015 שנה:  
רונה בן ציון - גלזר מנטורית: 

אדם סימקין, אנה דניסוב, אור קורן, עדן סלומון מתמחים: 
משרד להגנת הסביבה - אגף מדיניות שותף:   

אבסטרקט:  לפי הערכות שונות, כ 35% מהמזון המיוצר נאבד בשרשרת האספקה-שיווק-צרכן. מזון זה 
הופך פסולת מבלי להביא תועלת ולמעשה מהווה נטל משקי וצרכני. דו"ח זה כלל סקירת 
אפשריים  מדיניות  צעדי  לגבי  שונים  אקדמיים  וניירות  מדיניות  דו"חות  בינלאומית,  ספרות 
לצמצום אובדן המזון. אחרי אדפטציה מקומית של שלוש-עשרה הצעדים שנבחנו, הוערכה 
השפעתם הכלכלית האפשרית אל מול מידת ישימותם ועלות היישום, וחושבה עלות תועלת 

'מקינזי' באופן השוואתי, במטרה לאפשר העדפת מדיניות. 
על פי ממצאי הדו"ח של התכנית לכלכלנים חברתיים, ההפחתה המושגת על ידי הפעלת 
כלל מנופי השינוי הפוטנציאלים מוערכת בכ- 160,000 טון מזון בשנה. החיסכון למשק 
ביישום כל הכלים מוערך מעל ל-30 מיליון ש"ח לשנה, כאשר ממוצע יכולת ההפחתה של כל 
כלי עומדת על 13,000 טון לשנה וממוצע החיסכון הוא מעל ל-2 מיליון ש"ח בשנה. עוד עולה 

כי ב-75% מהכלים התועלת מיישום גבוהה מהעלות, ויישומם יביא לחסכון משקי.
אימפקט:  מסקנות הדו"ח פורסמו בעיתונות הארצית, סייעו למשרד להגנת הסביבה לנסח את 

מדיניותו בתחום אובדן המזון ולזקק עבודות מחקר נוספות על כלים מבטיחים שנסקרו.

בחינת צעדי מדיניות לצמצום אובדן מזון .5
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2016 שנה:  
רעות מרציאנו ויובל כרם-גילה מנטורים: 

דוד שריקי עמית הוראה: 
מיה אלמוג, ענת כרמל, דוד אביצור, דניאל רובין מתמחים: 

משרד הבריאות - שרותי בריאות הציבור שותף:   
אבסטרקט:  דו"ח מבקר המדינה קבע כי הקופות נוקטות מדיניות "גריפת השמנת" במתן שרותי טיפת 
החלב. הניתוח שבצענו מלמד שאחת הסיבות העיקריות לכך הוא אופן התקצוב של השירות 
ע"י המשרד, אשר מעוות את מערך התמריצים של הקופות. הדו"ח כלל ניתוח מודל הפעלה 
השירותים  מתן  את  יסדיר  דינאמי אשר  תקצוב  מודל  ופיתוח  חלב  טיפת  תחנת  כלכלי של 
באמצעות הקופות ויתמרץ אותן לפעול לפי יעדי העל והמטרות האוניברסליות של השירות, 
כן,  כמו  החלב.  בטיפות  איכותיים  לשירותים  חלשות  אוכלוסיות  של  הנגישות  כך שתשתפר 
הדוח מדגיש כי מודל התקצוב אינו הפתרון היחיד וייעול הפריסה מחייב 5 מרכיבים משלימים: 
תקצוב עלות הקמה התחנה, פיקוח על יישום, ביסוס מדדי איכות, מחירון אחיד לשרות, תכנון 

פריסת תחנות.
ויושמו באופן חלקי במסקנות  אימפקט:  מסקנות הדו"ח הוצגו לפורומים הניהוליים הבכירים במשרד 

הועדה הלאומית לטיפות חלב.

מודל תקצוב דינמי לשירות טיפת חלב .6



דוגמא 
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הסבר: המודל מציע נוסחה לחישוב התקציב של התחנה הבודדת, המבוסס על סיכום של תקצוב בסיס תקצוב לפי תפוקות. נוסחה זו נגזרת 
מיעדי העל של השירות - שמירה על בריאות הציבור והתפתחות תקינה ובריאה של כלל התינוקות בישראל- ולוקחת בחשבון את הסביבה 

הסוציו-אקונומית בה פועלת התחנה הבודדת ואת עמידתה במדדי האיכות.

משקלות בתקצוב התחנה הבודדת
)למעט עלות הניקיון(

a –  קירוב לסך עלויות התחנה, 
המחושב פר תקן אחות.

N - עלות ניקיון לתחנה. 
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תקצוב תחנה לפי תפוקות10%
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עמידה במדדי האיכות של משרד 
𝑴𝑸𝒊 - הבריאות

שיפור במדדי האיכות ביחס לשנים 
𝑰𝑸𝒊 - קודמות

תקצוב בסיס של תחנה
𝑭(𝒙)

x - כמות אחיות בתחנה

α - מיקום סוציו-אקונומי

β - כמות אחיות ביחס לתקן הנדרש

𝜸 - מרחק מתחנות אחרות



כל הפרויקטים 
שבוצעו על ידי 

משתתפי התכנית 
מיום הקמתה:

שנהשם הפרויקטתחוםשותף במגזר הציבורי
2015הטמעת קמח מלא בלחם המפוקחבריאות הציבורמשרד הבריאות
2015השלכות הקמת מרכז רפואי בסמיכות לבית חוליםכלכלת בריאותמשרד הבריאות

2015פיתוח מודל עלות תועלת לשימוש בעודפי חפירה בפרויקטי סלילהתשתיות וסביבהנתיבי ישראל
2015תחבורה ציבורית חינם כמדיניות פרוגרסיביתתחבורהעריית תל אביב
2015מערכת שיתוף אופניים לירושליםתחבורהעריית ירושלים
2015תחזוקת הדיור הציבורידיור ציבורימשרד השיכון
2015בחינת צעדי מדיניות לצמצום אובדן מזוןסביבה ורווחהמשרד הגנ"ס

2015הקמת פס ייצור לשפעת פדנמית בישראלבריאות הציבורמשרד הבריאות
2016כדאיות מניעת מחלות כרוניות -CF כמקרה בוחןכלכלת בריאותמשרד הבריאות

2016מודלים לשיתוף ציבורתשתיותנתיבי ישראל
2016מוניות שרות כמוצר משליםתחבורהעריית תל אביב
2016מודל תחבורה ציבורית גמישה בירושליםתחבורהעריית ירושלים
2016נשיגות הדיורדיורמשרד רוה"מ

2016מודל תקצוב דינאמי לטיפות חלב של קופות החוליםבריאות הציבור משרד הבריאות
2016מודל PPP לדיור ציבורידיור ציבורימשרד השיכון
2016אסדרת תאריכי תפוגה לצמצום אובדן מזוןסביבה משרד הגנ"ס
2016מודל מיסוי שכר דירהמיסוימשרד שיכון

2017בחינת מדיניות השלך ושלםסביבהמשרד הגנ"ס
2017כלים כלכליים להתחדשות עירונית בפריפריהדיורמשרד השיכון
2017נשיגות לדיור מוגןדיורמשרד רוה"מ

2017בחינת הסיכונים הקיימים בתהליך המיכרוז ובאספקת שירותי הרווחהמיקור חוץמשרד הרווחה
2017פיתוח מדידה לשרות שיקום תעסוקתי נכי נפשרווחהמשרד הבריאות
2017השפעות סימון שיפוטי של מוצרי מזוןבריאות הציבורמשרד הבריאות

2017כלים כלכלים לחיזוק חוסנם של חקלאים לאור תנודתיות מחיריםחקלאות ותעשייה מקומיתמשרד החקלאות
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