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 והחברה הרוח למדעי הפקולטה
 

 2016 ו  תשע"                                         המחלקה לכלכלה
 
 

 א - מקרו כלכלה     :בעברית הקורס שם
 

  Macro Economics – A  :באנגלית שם הקורס
 

 142-1-1051   :מס' קורס
 

 ר שרון חדד"מר גדי חזק, מר אהוד ראובן, ד    :המרצה שם
 
 

 
    מטרת הקורס:

הקורס הוא קורס המשך  לקורס " מבוא לכלכלה מאקרו"   הנלמד בשנה א'.    מטרת הקורס  

ית  בטווח הקצר, הארוך והארוך מאוד להרחיב את הדיון  בתפקוד המערכת המאקרו כלכל

עם צמיחה.  דגש ניתן על השוואה  בין מצבו הבסיסי של המשק בטווח ארוך לבין בעיית 

מחזורי העסקים  המאפיינים את הכלכלה  בטווח הקצר.    במהלך הקורס יוצגו מודלים 

 דינמיים המציגים את  ההתפתחות הכלכלית על פני זמן.

חלוקות הבסיסיות הקיימות בין כלכלנים לגבי יכולתה של המערכת הקורס שם דגש  על  המ

לייצב את עצמה ללא התערבות של המדינה ועל מידת יכולתה של המדיניות להשפיע  על 

התוצאות הכלכליות ובעיקר על  מיתון מחזורי העסקים.  במהלך הדיון יוצגו  גם היסודות 

 אקרו כלכליים.המיקרו כלכליים  שהם הבסיס לבניית המודלים המ

 

 :תאור הקורס
שבועי. השיעורים יוקדשו להצגת נושאי הלימוד. במסגרת  ומתרגולהקורס מורכב משיעור 

. בנוסף תינתן הקדמה  שחוזרת על עיקרי הקורס. יערך דיון בשאלות מהתרגילים התרגול

ן במהלך הקורס יוצגו נתונים מאקרו כלכליים של  המשק הישראלי והעולמי כדי לחבר בי

 התיאוריה למציאות.

 

  :דרישות הקורס
כל שבוע יש לפתור ולהגיש תרגיל.. הסברים והדרכה יינתנו במהלך   -  תרגילים .א

מהתרגילים(.  75%במשך הקורס. קיימת חובת הגשת תרגילים )לפחות  התרגולים
 לב: הבחינות בקורס זה מתבססות גם על התרגילים.-שימו
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ים בחינה שתכלול את כל החומר שנלמד בקורס. ציון בסוף הקורס תתקי  -  בחינה סופית .ב
נדרשים על מנת לעבור  בבחינה הסופית, 56של  ימינימאלוציון  56סופי משוקלל של 

 הציון כולו  יקבע עלפי הבחינה הסופית.את הקורס. 
 

 ביבליוגרפיה: 
Mankiw G.   Macroeconomics Eighth  Edition הלימוד:     ספר  

 ספרים נוספים לקריאה אפשרית:

Blanchard  and Johnson,    Macroeconomics Sixth  Edition 

 

  תוכנית הקורס

 תרגיל    .Mankiw G פירוט נושא

 מבוא 

 

 רקע תיאורטי. .1

התפתחות המחשבה  -רקע היסטורי .2

 המאקרו כלכלית.

 מושגים של זרם ומלאי .3

 הציפיות ותפקידן .4

 

ch.1  p. 1-42 

 

 

    

 1.    

הכלכלה בטווח 

 -הקצר

   IS-LMמודל 

 -במשק סגור

 מחזורי העסקים

 הקדמה  למחזורי העסקים .1

 הצגה כללית של ביקוש והיצע .2

 -הנחות היסוד של הטווח הקצר .3

דומיננטיות  -קשיחות המחירים

 הביקוש

 IS -שוק המוצרים .4

 LM -שוק הכסף .5

 LM-IS  שווי משקל כללי .6

מלכודת הנזילות, דפלציה, משבר  .7

 פיננסי.

   -מדיניות כלכלית  .8

 

ch. 10-12 p. 271-352 1,2 

הצריכה הפרטית  

 והחיסכון הפרטי

החלקת צריכה    -תקופתי-המודל הדו .1

 , הקשר בין ריבית וחיסכוןעל פני  זמן

 החיים ימודל מחזור .2

 . מודל ההכנסה הפרמננטית3 

ch 16 p. 463-494 3,4 



3 

 

 

תקציב הממשלה ומימון הגרעון  .1 הסקטור הציבורי -

החוב נטל  התפתחות  ממשלתי ה

 הציבורי 

הקשר בין צריכה ציבורית לצריכה  .2

והויכוח  שקילות ריקרדיאנית -פרטית

 בנושא.

 

ch. 19  p. 541-566 5 

 המודל הקלאסי .1 השקעות

 אינפורמציה לא סימטרית .2

 השקעות בדיור .3

ch.  17  p. 495-516 6,7 

 מערכת הבנקים. שוק הכסף

 הפיקוח על הבנקים.

 ל הבנקיםריצה א

המודל של  -הביקוש לכסף

 באומן וטובין

 8 

הכלכלה בטווח 

המודל  -הארוך

 הקלאסי

 

 פונקציית הייצור ומאפייניה .1

התאמת הביקוש המצרפי  לתוצר  .2

 המוצע

 

ch.1  p. 43-78 9 

צמיחה כלכלית  -

 ארוכת טווח

 

    Solowשל הניאו קלאסי  המודל  .2

כלל הזהב וקביעת שער הריבית  .3

 .האופטימלי

 שיפורים טכנולוגיים אכסוגניים. .4

 צמיחה אנדוגנית. .5

 חלוקת התמורה לגורמי הייצור. .6

 פרוק צמיחת התוצר  -צמיחה ופריון .7

ch.8-9 p. 203-267 10-12 

 


