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_________ת.ז.________________חתימה:____________שם פרטי:______שם משפחה:______

מבוא לאקונומטריקה

8תרגיל  

1שאלה 

ץ המכיל נתונים על הביקוש חוקר מנתח את הגורמים המשפיעים על צריכת הגלידה. לרשותו קוב

ליטר) של יצרן מסוים. הנתונים הם שבועיים, 1לחבילות של גלידה בטעם וניל (קופסאות של 

שבועות, ועל כל תצפית נאספו הנתונים הבאים:119לאורך 

demand :.כמות החבילות שנרכשו באותו שבוע

price :.המחיר של חבילה באותו שבוע

temp :צעת באותו שבוע (במעלות צלזיוס).הטמפרטורה הממו

holiday : במהלך החג 1משתנה המציין האם היה חג באותו שבוע. המשתנה מקבל ערך

.0והשבוע שלפניו. בשאר השבועות, ערכו של המשתנה הוא 

summer : 1משתנה דמי המציין האם התצפית נאספה בשבוע של קיץ. המשתנה מקבל ערך

אחרת.0-עבור שבועות של קיץ ו

summerholiday = summer×holiday

Model 1:OLS estimates using observations 1-119
Dependent variable: demand

VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T- STAT P-VALUE
const 1135.327 201.4657 5.635333 1.30E-07
price -35.1018 8.529938 -4.11513 7.38E-05
temp 11.31003 3.420232 3.306802 0.001266

summer 666.0505 87.52836 7.609539 8.93E-12
holiday 486.9597 182.0207 2.675298 0.008575

summerholiday 987.7279 222.129 4.446642 2.05E-05

רשמו את משוואת הרגרסיה שנאמדה (עגלו את האומדנים למספרים שלמים)..1
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(סימן חיובי או שלילי) . האם הסימנים חמשת האומדים לשיפועיםמפרד לכל אחד התייחסו בנ.2
נמקו!?כםבעיניהגיוניים

.0.01. בחנו את מובהקות הרגרסיה ברמת מובהקות 0.85מקדם ההסבר ברגרסיה זו הוא .3

ות הגלידה שתימכר בשבוע שבו הטמפרטורה היא מתחת האם ניתן לקבל אומדן לתחזית כמ.4
לאפס?

האם ניתן לקבל אומדן לתחזית כמות הגלידה שתימכר בשבוע שבתקופת האביב? .5
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בלבד.הנקודתיןהאם חוק הביקוש מתקיים? התייחסו לאומד.6

האם חוק הביקוש מתקיים? בחנו את ההשערה ברמת מובהקות מקובלת..7

האם צדק החוקר כשהוא השתמש גם במשתנה המסביר טמפרטורה, בנוסף למשתנה הדמי .8

.0.05מ"בין עונת הקיץ החמה ליתר העונות? נסחו את ההשערה ובחנו אותה ברהמבחין 

נסחו את השערת האפס ואת ההשערה האלטרנטיבית לבחינת ההשערה שהאבחנה בין עונת .9
הקיץ ליתר העונות איננה רלוונטית.

נסחו את השערת האפס ואת ההשערה האלטרנטיבית לבחינת ההשערה שהאבחנה בין ימי .10
רלוונטית.חג לבין יתר הימים איננה 
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התצפיות שלפיהן חושבה הרגרסיה. 119לפניכם מספר תצפיות מבין .11

eˆחשבו עבור כל תצפית את גודל הסטייה,  = demand - demand .

summer holiday temp price demand ˆdemand e

1 0 30 19.99 1447

0 0 -2 19.99 381

1 0 31 23.99 1350

0 0 4 25.99 267

1 1 31 23.99 2380

החוקר אמד גם את המודל הבא:.12

Model 2:OLS estimates using observations 1-119
Dependent variable: demand

VARIABLE COEFFICIENT STDERROR T STAT P-VALUE
const 1131.685 344.0147 3.289642 0.001329
price -37.6052 14.54709 -2.58506 0.010975
temp 35.07423 3.018517 11.61969 3.60E-21

. 0.56סבר ברגרסיה זו הוא מקדם הה

בחנו את ההשערה שהאבחנה בין עונת הקיץ ליתר עונות השנה, והאבחנה בין ימי חג לימים 

. 0.05ות איננה תורמת הסבר משמעותי לשונות המכירות, ברמת מובהקאחרים, 
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לפי מקדמי ההסבר המתוקננים: בחנו את ההשערה שהאבחנה בין עונת הקיץ ליתר עונות .13

מכירות. הבין ימי חג לימים אחרים, איננה תורמת הסבר משמעותי לשונות והשנה, 

פיות. השלימו את הטבלה הבאה:לפניכם שלוש תצ.14

summer holiday temp price demand
הניבוי  לפי 

1מודל 
הניבוי  לפי 

2מודל 

1 0 30 19.99 1447

0 0 -2 19.99 381

1 0 31 23.99 1350

____________לפי שלוש התצפיות, איזה מודל נראה לכם נכון יותר?.15

2שאלה 

רכבים:20מריקאי פרסם את תוצאות הרגרסיה הבאה לפי מדגם של איגוד צרכנים א

סטיות תקן–בסוגריים 

iמספר המיילים לגלון דלק של דגם  –

iמשקל רכב מדגם  –

אפס.–יש גיר אוטומטי ואחרת iאם לרכב מדגם  1משתנה דמי המקבל את הערך  –

אפס.–יש מנוע דיזל ואחרת iלרכב מדגם  אם 1משתנה דמי המקבל את הערך  –

כן   /   לאלמנוע דיזל יש חיסכון מובהק בדלק?         , האם 0.05בר"מ 

מייל 4, האם גיר אוטומטי מעלה את צריכת הדלק, כך שמכונית עם גיר אוטומטי "עושה" 0.05בר"מ 

כן   /   לאפחות לגלון דלק מאשר מכונית לא אוטומטית?                    

iiiii eDAWY 
)41.1()71.0()001.0(

28.376.2002.022

iY

iW

iA

iD
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3שאלה 

אנשים ששוכרים דירה 125ועל ההכנסה החודשית של המדגם כולל נתונים על דמי השכירות החודשיים 

באחת משלוש הערים הגדולות: תל אביב, חיפה וירושלים.

גברים.85- נשים ו40הנבדקים הם 

1המודל: 2(1) S M I M I u        

כאשר:

S–(באלפי ש"ח) דמי שכירות

M–עבור גבר 0-עבור אישה ו1-משתנה דמי השווה ל

I–פי ש"ח)הכנסה (באל

___________________להוציא על שכירות?ולית של גברים מהי הנטיה הש), 1לפי מודל (

____________________להוציא על שכירות?נשיםולית של מהי הנטיה הש), 1לפי מודל (

תוצאות הרגרסיה הן:
(0.33) (0.47) (0.08) (0.03)

(2) 1.03 1.08 0.25 0.05i i i i i iS M I M I e     

סטיות תקן.–בסוגריים 

התצפיות:  125עבור שהתקבלו ברגרסיה זו נתונים נוספים ו 2 31.25S S 
2 11.25e 

).5%יה שולית להוציא על שכר דירה (ר"מ בחנו את ההשערה שלנשים ולגברים ישנה אותה נטי.1

ש"ח צפוי להעלות את ההוצאה לשכר 1,000- נסחו ובחנו את ההשערה שגבר שהכנסתו עולה ב.2

).  (שימו לב שהנתונים ברגרסיה הם באלפי ש"ח).5%ש"ח (ר"מ 300-דירה ב
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0רגרסיה  החוקר גם הריץ את ה.3 1(3) i i iS I u   

התצפיות, וקיבל:125, כלומר על כל ללא אבחנה בין נשים לגבריםעל שתי האוכלוסיות יחד, 
2 0.43R 

של גברים. בחנו את ההשערה שפונקציית ההוצאה של נשים זהה לזו 0.01ור"מ Fבחן לפי מ

של גברים. בחנו את ההשערה שפונקציית ההוצאה של נשים זהה לזו לפי מקדמי ההסבר 

Sשהמודל 0.05בר"מ נסחו ובחנו את ההשערה, .4 I M I u       מתאר נכון יותר

1את המציאות מאשר המודל  2S M I M I u        .
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4שאלה 

השכר של עובדי הוראה בבתי הספר היסודיים מורכב משכר בסיסי ומתוספת שכר עבור כל שנת וותק. 
נתון המודל הבא: 

כאשר:

iY= מורה בבית ספר יסודיחודשי לשכר

iX = ותק בהוראהומספר שנות

?גבר אקדמאי- השכר הבסיסי של מורהמהו 

_____________________________________________________________________

?אישה אקדמאית- מורההשכר הבסיסי של מהו 

_____________________________________________________________________

-השכר הבסיסי של מורהשהאת השערת האפס וההשערה האלטרנטיבית על מנת לבחון את הטעננסחו

אישה אקדמאית.-גבר אקדמאי שווה לזה של מורה

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

?גבר-עבור מורההתוספת לשכר הבסיסי בשל תואר אקדמאי מהי 

_____________________________________________________________________

?אשה-עבור מורההתוספת לשכר הבסיסי בשל תואר אקדמאי מהי 

_____________________________________________________________________

iii uXDDDDY   )()1( 21322110











אחרת
אקדמיתוארעם

D
אישהאם

גבראם
D

0
1

0
1

21
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בשל שכר הבסיסיהתוספת לשהאת השערת האפס וההשערה האלטרנטיבית על מנת לבחון את הטעננסחו

תואר אקדמאי איננה מותנית במין המורה.

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

?גבר ללא תואר אקדמאי - השכר הבסיסי של מורהמהו 

_____________________________________________________________________

?אישה עם תואר אקדמאי- הבסיסי של מורהשכר הו מה

_____________________________________________________________________

גבר ללא -השכר הבסיסי של מורהשהאת השערת האפס וההשערה האלטרנטיבית על מנת לבחון את הטעננסחו

אישה עם תואר אקדמאי.-הבסיסי של מורהתואר אקדמאי שווה לשכר 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

?אישה ללא תואר אקדמאי- השכר הבסיסי של מורהמהו 

___________________________________________________________________

-שכר הבסיסי של מורהשההאת השערת האפס וההשערה האלטרנטיבית על מנת לבחון את הטעננסחו

₪.5,000-אישה ללא תואר אקדמאי שווה ל

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

.הרגרסיהתןמובהקאת השערת האפס וההשערה האלטרנטיבית על מנת לבחון את נסחו

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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5שאלה 

המודל הבא נועד להעריך את מחירי המכוניות מדגמים שונים:

0 1 2 3(1) i i i i i iPrice Japan Income Japan Income u        

כאשר:

iPrice-מחיר המכונית, בעשרות אלפי דולרים

iJapan-0-אם המכונית מיוצרת ביפן, ואחרת 1-וה למשתנה דמי השו

iIncome-  הכנסה שנתית של רוכש המכונית, בעשרות אלפי דולרים

להלן תוצאות האמידה:

2

2

ˆ(1') 10.2 0.8 0.15 0.1

0.5252

0.5026

i i i i iPrice Japan Income Japan Income

R

R

    





מהו גודל המדגם? הציגו את חישוביכם!

מקדם ההסבר המתוקנן קטן ממקדם ההסבר המרובה. האם זה מלמד על הרלוונטיות של המשתנים 

המסבירים?
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התצפיות עבור 20מאוחר יותר חילק החוקר את המדגם לשתי קבוצות: בקבוצה האחת הוא כלל את 

התצפיות האחרות ואמד את 47), ובקבוצה השנייה הוא כלל את 2דל (המכוניות היפניות ואמד את מו

).3מודל (

להלן המודלים שנוסחו עבור כל קבוצה: 

0 1

0 1

(2)

(3)

i i i

i i i

Price Income v

Price Income w

 

 

  

  

.1-חשבו את האומד שיתקבל ל

.1-חשבו את האומד שיתקבל ל

? אם כן, חשבו אותו.0-האם ניתן לחשב את האומד ל

אם כן, חשבו אותו.?0-האם ניתן לחשב את האומד ל
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0החוקר גם אמד את המודל הבא לפי כל התצפיות: 1(4) i i iPrice Income    

2ומקדם ההסבר שהתקבל הוא  0.4445R .

האם האבחנה בין מכוניות יפניות למכוניות אחרות היא מוצדקת? נסחו את ההשערה המתאימה ובחנו 

.0.05אותה ברמת מובהקות 

?0.4445-מ) לפי המכוניות היפניות בלבד מקדם ההסבר גדול 2האם ייתכן ובאמידת מודל (

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

?0.4445-) מקדם ההסבר גדול מ3האם ייתכן ובאמידת מודל (

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

?0.4445- ) התקבלו מקדמי הסבר גדולים מ3) וגם באמידת מודל (2האם ייתכן שגם באמידת מודל (

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


