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. בדגש על ממצאים אמפיריים,הכרת ובחינת סוגיות נבחרות בכלכלה יישומית
.המחשת השימוש בכלים אקנומטריים מתקדמים להסקת סיבתיות
.קריאה ביקורתית של מחקרים
Present and discuss selected topics drawn from the broad field of applied
economics, with a special focus on empirical findings.
Illustrate the use of advanced econometric methods to infer causal effects.
Critical reading and evaluation of research papers

:פרשיות לימודים
:סוגיות מרכזיות
 תכניות מרווחה לתעסוקה, דמי אבטלה, שכר מינימום: תעסוקה ותמריצים, אבטלה ילודה ופוריות, העדפות בני זוג: התהוות וקבלת החלטות של משקי בית האופי המצטבר של המצאות, רישום פטנטים: חדשנות והשקעה במחקר ופיתוח:שיטות מרכזיות
 ניסויים מבוקרים להערכת מדיניות כלכלית וקשרים סיבתיים בין משתנים ניסויים טבעיים – שיטת הפרש הפרשים נתוני פאנל ואפקטים קבועים שימוש במשתנה עזרMain Topics:
-

Employment and incentives: Minimum wage, Unemployment benefits, ALMPs
Formation of households: Partner preferences, Fertility and children
Innovation and R&D investment: Patents, Cumulative innovation

Main methods:
-

Randomized controlled trials (RCTs)
Natural experiments – Difference in differences
Panel data and Fixed Effects
Instrumental variables
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