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 תיאור הקורס:

להקנות כלים לניתוח שאלות סיבתיות על בסיס נתונים ולפתח מיומנות קריאה ביקורתית  הקורס היאמטרת 

 של מחקרים אמפיריים בכלכלה.

לזיהוי אמפירי של קשרים סיבתיים. השימוש בכל  ילמדו שיטות מתקדמותהסטודנטים  ,במהלך הקורס

ניתוח מעמיק של סוגיה בכלכלה יישומית. הסוגיות לקוחות מתחומים שונים במחקר  ידי-לשיטה יומחש ע

ובין השאר, ממחישות את )כלכלת עבודה, משפט וכלכלה, כלכלת חינוך, כלכלה פוליטית ועוד( הכלכלי 

 עדכנית.מגוון השאלות העומדות על הפרק בספרות הכלכלית ה

 

 דרישות הקורס והרכב הציון:

 בשיעורים:השתתפות  .1

 .הנוכחות בשיעורים אינה חובה אך חיונית לשם הצלחה בקורס 

  נקודות בונוס לציון הסופי בקורס על השתתפות פעילה ותורמת בשיעורים. 7ניתן לקבל עד 

 .לקראת כל שיעור מומלץ לבצע חזרה על החומר שנלמד בשיעור הקודם 

  ולענות על מהעיתונות למשל( )קצר קטע לקראת חלק מהשיעורים הסטודנטים יתבקשו לקרוא

 שאלה לגביו במהלך דיון בכיתה.

 

 הצגת נושא בכיתה: .2

  .כל סטודנט יתבקש להציג בכיתה נושא עפ"י בחירתו מתוך רשימה שתפורסם ע"י המרצה

 המצגות ישובצו כך שיהוו חלק מרצף הלמידה )ולא ירוכזו דווקא בסוף בסמסטר(.

 מומלץ להציג בזוגות.דקות; ניתן ואף  30 -אורך ההצגה יהיה כ 

  מהציון הסופי בקורס. 20%ציון המצגת יהווה 

 

 בחינה סופית: .3

  מציון הקורס.  80%ציון הבחינה הסופית יהווה 
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 רשימת נושאים וקריאה:

 

 : (A&P)להלן  הספר העיקרי שילווה את הקורס הוא
 
Angrist, Joshua D., and Jörn-Steffen Pischke. Mastering 'metrics: the path from cause to effect. 
Princeton University Press, 2014. 

 

אין חובה לקרוא את הספר אך ניתן להיעזר בו בתהליך הלמידה. הספר כולל את כל השיטות האקונומטריות 

 שנדבר עליהן וחלק מהדוגמאות שיוצגו בכיתה )כמובן גם דוגמאות נוספות שיכולות לתרום להבנת החומר(.

 

בהם נעמיק העיקריים יוצגו בכיתה מאמרים בנושאים ספציפיים. להלן רשימת הנושאים והמאמרים בנוסף, 

את הדיון. הקריאה של מאמרים אלו תעשה בצורה מודרכת, בשילוב עם הצגתם בכיתה, הן ע"י המרצה והן 

 ע"י הסטודנטים )ראו לעיל דרישות הקורס(.

 

 

 קשר סיבתי מול מתאם –הקדמה  .1
 

 (RCTs) יםמבוקר יםרנדומלי יםניסוי .2
A&P Ch. 1 
 
List, John A., and Imran Rasul. "Field experiments in labor economics." Handbook of labor 
economics 4 (2011): 103-228. 

 

  תכניות מאבטלה לתעסוקה 
 
Krueger, Alan B., and Andreas Mueller. "Job search and unemployment insurance: New 
evidence from time use data." Journal of Public Economics 94, no. 3 (2010): 298-307. 

Ashenfelter, Orley, David Ashmore, and Olivier Deschênes. "Do unemployment 
insurance recipients actively seek work? Evidence from randomized trials in four US 
states." Journal of Econometrics 125, no. 1 (2005): 53-75. 
 
Belot, Michèle, Philipp Kircher, and Paul Muller. "Providing advice to job seekers at low 
cost: An experimental study on on-line advice." Working Paper (2015). 
 
Altmann, Steffen, Falk Armin, Simon Jäger, and Florian Zimmermann. "Learning about 
job search: A field experiment with job seekers in Germany." Working Paper (2015). 

 

 

 שימוש ברגרסיה להשוואה בין שווים )משתני בקרה נצפים( .3
A&P Ch. 2 
 
Dale, Stacy Berg, and Alan B. Krueger. "Estimating the payoff to attending a more selective 
college: An application of selection on observables and unobservables." The Quarterly 
Journal of Economics 117, no. 4 (2002): 1491-1527. 

 
  



 (IV)משתני עזר  .4
A&P Ch. 3 
 
 

  איכות מול כמות ילדים במשפחה(The Quantity-Quality Tradeoff) 
 
Becker, Gary S., and H. Gregg Lewis. "On the Interaction between the Quantity and Quality 
of Children." Journal of political Economy 81, no. 2, Part 2 (1973): S279-S288. 
 
Rosenzweig, Mark R., and Kenneth I. Wolpin. "Testing the quantity-quality fertility model: 
The use of twins as a natural experiment." Econometrica: journal of the Econometric 
Society (1980): 227-240. 
 
Angrist, Joshua, Victor Lavy, and Analia Schlosser. "Multiple experiments for the causal link 
between the quantity and quality of children." Journal of Labor Economics 28, no. 4 (2010): 
773-824. 
 
Black, Sandra E., Paul J. Devereux, and Kjell G. Salvanes. "Small family, smart family? Family 
size and the IQ scores of young men." Journal of Human Resources 45, no. 1 (2010): 33-58. 
 
Juhn, Chinhui, Yona Rubinstein, and C. Andrew Zuppann. "The quantity-quality trade-off and 
the formation of cognitive and non-cognitive skills." NBER Working Paper (No. w21824, 
2015).  
 
Aizer, Anna, and Flavio Cunha. "The production of human capital: Endowments, investments 
and fertility." NBER Working Paper (No. w18429, 2012). 
 

 

 (Difference-in-Differences)הפרשים -שיטת הפרש .5
 
A&P, Ch. 5 
 
Card, David, and Alan B. Krueger. "Minimum Wages and Employment: A Case Study of the 
Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania." American Economic Review 84 (1994): 
772-793. 
 
Neumark, D. and Wascher, W., 2000. Minimum wages and employment: A case study of the 
fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania: Comment. The American Economic 
Review, 90(5), pp.1362-1396. 
 

Card, David, and Alan B. Krueger. "Minimum wages and employment: a case study of the 
fast-food industry in New Jersey and Pennsylvania: reply." The American Economic 
Review 90, no. 5 (2000): 1397-1420. 
 

 פטנטים והמצאות "מצטברות"חדשנות , 
 

Moser, Petra, and Alessandra Voena. "Compulsory licensing: Evidence from the trading 
with the enemy act." The American Economic Review 102, no. 1 (2012): 396-427. 

Furman, Jeffrey L., and Scott Stern. "Climbing atop the shoulders of giants: The impact of 
institutions on cumulative research." The American Economic Review 101, no. 5 (2011): 
1933-1963. 



 
Williams, Heidi L. "Intellectual property rights and innovation: Evidence from the human 
genome." Journal of Political Economy 121, no. 1 (2013): 1-27. 
 
Galasso, Alberto, and Mark Schankerman. "Patents and cumulative innovation: Causal 
evidence from the courts." Quarterly Journal of Economics 130.1 (2015): 317-369. 

 

Lach, Saul. "Do R&D subsidies stimulate or displace private R&D? Evidence from Israel." The 
journal of industrial economics 50, no. 4 (2002): 369-390. 
 

6. Regression Discontinuity   
A&P, Ch. 4 
 
Lee, David S., and Thomas Lemieuxa. "Regression discontinuity designs in 
economics." Journal of economic literature 48, no. 2 (2010): 281-355. 
 

random selection in US House -Lee, David S. "Randomized experiments from non
.697-675): 2008( 142, no. 2 Journal of Econometrics elections." 

 
, Brian Feinstein, and Daniel Carpenter. "Are Close Elections Grimmer, Justin, Eitan Hersh

).2011( Working paper Random?." 
 

Caughey, Devin, and Jasjeet S. Sekhon. "Elections and the regression discontinuity design: 
.408-385): 2011( Political Analysis 2008."-Lessons from close US House races, 1942 

 
Eggers, Andrew C., Anthony Fowler, Jens Hainmueller, Andrew B. Hall, and James M. Snyder. 
"On the validity of the regression discontinuity design for estimating electoral effects: New 
evidence from over 40,000 close races." American Journal of Political Science 59, no. 1 
(2015): 259-274. 

 

 השפעת מאפייני המנהיג על מדיניות ותוצאותיה 
 
 

Ferreira, Fernando, and Joseph Gyourko. "Do political parties matter? Evidence from US 
.422-399): 2009( 124, no. 1 The Quarterly journal of economics cities." 

 
-Lidbom, Per. "Do parties matter for economic outcomes? A regression‐Pettersson

-1037): 2008( 6, no. 5 Journal of the European Economic Association discontinuity approach."
.1056 

 
leadership? The Ferreira, Fernando, and Joseph Gyourko. "Does gender matter for political 

.39-24): 2014( 112 Journal of Public Economics case of US mayors." 

 
 


