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 קורות החיים

 
 סרגיי שם פרטי:

 קיןסומ שם משפחה:
 317241925 מס'. זיהוי:

 3נשוי +  מצב משפחתי:
 75303, ראשון לציון, 9, דירה 1גבים  כתובת:
 0508-582472 טלפון:

 

 
 השכלה אקדמית .1

 

2009 - 2018 

 "ס לכלכלה, אוניברסיטת תל אביבב, (Phdתואר שלישי )
האם ההבדלים במערכת הביטוח הסוציאלי " טורט:קעבודת דונושא 

ניתוח משווה  ההבדלים בהיצע העבודה של גברים מבוגרים: מסבירים את
 "לאומי-בין

2003 - 2007 

"ס לכלכלה, אוניברסיטת תל אביב, .(, בM.Aמוסמך אוניברסיטה )
מסלול מחקרי עם עבודת גמר, כתיבת עבודת גמר בהנחיית פרופ'  בהצטיינות.

עבודת גמר זכתה במלגה ע"ש פרופ' גדעון פישלזון לשנת  קה אקשטיין.צבי
 .תשס"ז לעבודות אמפיריות

2000 - 2003 B.A.כלכלה וניהול, המכללה האקדמית של תל אביב יפו ,.  
 .הצטיינות –שנתיים ראשונות 

 
 

 וקתיניסיון תעס .2
 

 כירחוקר ב ,צליהמכון אהרן למדיניות כלכלית, המרכז הבינתחומי, הר  - 2017

 אקונומטריקהלקורס מבוא , מכללת הדסה, מרצה  - 2015

 חוקר בכירחברת א.ג.פ. אפלייד אקונומיקס בע"מ,  2017 - 2006

אוניברסיטת תל אביב, עוזר הוראה בקורס אקונומטריקה, יסודות הכלכלה, מאקרו   2016 - 2003
 לה.כלכ

2003 - 2017 
 (.2008מרצה בקורס מבוא למיקרו כלכלה ) –המכללה האקדמית של תל אביב יפו 

עוזר הוראה בקורסים: אקונומטריקה, כלכלה יישומית, תורת המחירים א', תורת 
 המחירים ב', סוגיות בכלכלת הגבלים עסקיים, כלכלת משאבי טבע וסביבה.

 קי )אוניברסיטת סטנפורד(.רן אברמיצפרופ' עוזר מחקר של  2006-2009
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3. Partial list of Projects 

 Policy of measuring and reducing the cost of bureaucracy, October 2020 

 GDP and Employment in the second quarter in Israel and Abroad (joint with Zvi Eckstein, Benjamin 

Bental, September 2020) 

 What Can Be Learned from the Economic Policies of Other Countries in Response to the Coronavirus 

Epidemic? Lessons from the First Wave (joint with Zvi Eckstein, Benjamin Bental, July 2020)1 

 Government Support Policy for Fixed Costs of Businesses in Crisis (joint with  Zvi Eckstein, Sarit 

Menahem-Carmi, June 2020) 

 Challenges of the Energy Economy 2030 (joint with Zvi Eckstein, Hila Axelrad, June 2020) 

 High-tech employment - its sources and possibilities for expansion (joint with Benjamin Bental, Dan 

Peled, June 2020) 

 Analyzing COVID-19 Situation in Israel and Similar European Countries (joint with Zvi Eckstein, 

Sarit Menahem-Carmi, April 2020) 

 Economic Response to COVID-19 Crisis in Selected Countries (joint with Avihai Lifschitz, Sarit 

Menahem-Carmi, April 2020) 

 Can high tech grow to 12% of those employed in the economy? (April 2020) 

 The knowledge revolution (joint with Keren Sagi, January, 2020) 

 Housing price bubble (joint with Zvi Eckstein, May 2018) 

 The effect of foreign MNC activities on Israeli High Tech Sector (2014 -2016 )2 

 Estimation of the Effect of Participating in the Serbian Innovation Fund Financing Programs on Firm 

Performance (joint with Prof. Lach, Dr. Shlomi Parizat, Kalman Gayer, 2013-2015) 

 Productivity in the Israeli Manufacturing Sector: International Comparison and Estimation of the 

Return on Capital and R&D Investments (2014)3 

 Government support of Large Size Firms (2014, Makov Committe)4 

 Estimation of the Economic Damage to Consumers as a result from the Land Marketing Policy 

(2013)5 

 Innovation and investments growth in Israel  (2012) 

 Impact Assessment of Israel's Generic R&D Industrial Consortia Program (2012)6  

 The Venture Capital Industry in Israel: An Empirical Analysis of Economic Potential (2009) 

 Patent Exploitation and Utilization  at National Universities (2008).7  

                                                 
  https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3715381ראה:   1
 ראה: משרד המדע והטכנולוגיה, המועצה הלאומית למחקר ופיתוח )מולמו"פ(:  2

http://most.gov.il/Molmop/Reports/Documents/Globalization.pdf  
 ראה: לשכת המדען הראשי, משרד הכלכלה:  3

http://economy.gov.il/RnD/Documents/ProductivityInHiTechFinalReportFinal.pdf  
 ראה: לשכת המדען הראשי משרד הכלכלה )ועדת מקוב(.  4

http://www.economy.gov.il/RnD/Documents/Makov_2013_Report_FINAL.pdf  
 ראה: המכון הישראלי לתכנון כלכלי:  5

http://iep.theory.org.il/images/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90940686.pdf  
 התמ"ת, מינהלת מגנ"ט: ראה, לשכת המדען הראשי, משרד  6

http://www.magnet.org.il/Uploads%5CAttachments%5C694%5CMagnetFinalReport2012_09_06_FINAL.pdf  
 
 ראה: המכון לטכנולוגיה וניהול, אוניברסיטה לטכנולוגיה בברלין, גרמניה:  7

http://www.signo-deutschland.de/signo2012/content/e6504/e9204/e9205/e9059/e9060/fileobject9065/Studie-Blind-24-

07_ger.pdf 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3715381
http://most.gov.il/Molmop/Reports/Documents/Globalization.pdf
http://economy.gov.il/RnD/Documents/ProductivityInHiTechFinalReportFinal.pdf
http://www.economy.gov.il/RnD/Documents/Makov_2013_Report_FINAL.pdf
http://iep.theory.org.il/images/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%90940686.pdf
http://www.magnet.org.il/Uploads%5CAttachments%5C694%5CMagnetFinalReport2012_09_06_FINAL.pdf
http://www.signo-deutschland.de/signo2012/content/e6504/e9204/e9205/e9059/e9060/fileobject9065/Studie-Blind-24-07_ger.pdf
http://www.signo-deutschland.de/signo2012/content/e6504/e9204/e9205/e9059/e9060/fileobject9065/Studie-Blind-24-07_ger.pdf

