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 :יעדי ההוראה
 
 

נעסוק בסוגיות מיקרו     הקורס יקנה לתלמידים מושגי יסוד בכלכלה. בחלקו הראשון של הקורס 
בשווקי המוצרים  של פירמות, צרכנים והממשלה ליות הנוגעות לאופן קבלת ההחלטותכלכ

כלכליות: כיצד -ובשווקי גורמי הייצור. חלקו השני של הקורס יוקדש לדיון בשאלות מאקרו
נקבעים התוצר, רמת המחירים הריבית שער החליפין והאבטלה, וכיצד יכולה מדיניות ממשלתית 

במסגרת הקורס ננתח סוגיות אקטואליות הנוגעות  כלית במשק.להשפיע על הפעילות הכל
 למושגים ולמודלים הנלמדים.

 
 

 :פרשיות לימודים
 
 

 מיקרו כלכלה -חלק א'

 האלטרנטיבי, יתרון  רהוויתועקומת התמורה והייצור היעיל,  - עקומת התמורה

 מוחלט ויתרון יחסי, סחר חליפין, מסחר עם העולם, צמיחה כלכלית.

 הקצאת מקורות בתנאי תפוקה שולית פוחתת - הייצור והקצאת מקורות תונקצייפ 

 קביעת שכר העבודה וייצור יעיל, התערבות ממשלתית. - שוק העבודה 

 התנהגות היצרן הבודד, החלטת היצרן  – ההיצע תופונקצייההוצאות  תפונקציי

 השוק. בהינתן המחיר בטווח קצר ובטווח ארוך, בניית עקומת ההיצע של היצרן ושל

 השפעת מחיר המוצר ומחירי מוצרים אחרים, השפעת  - הביקוש ותחרות משוכללת

הכנסה, מוצרים משלימים ומוצרים תחליפים, עקומת הביקוש של הצרכן הבודד ושל 

השוק, גמישות הביקוש. התנאים לקיומה של תחרות משוכללת, קביעת המחיר 

 והכמות, שינויים בשוק.

 מסחר בין משק קטן והשוק העולמי, השפעת  - מסחר בינלאומי והתערבות ממשלה

 .סובסידיותו הוצאות הובלה, פיחות וייסוף בשער החליפין. מסי קניה

 מחירי מינימום, מחירי מקסימום, מכס על יבוא,  - תערבות ממשלה במשק פתוחה

 פרמיית יצוא.



 ם ענפיים שונים מתחרות משוכללת. יתרון לגודל, מבני - וכשלי שוק אחרים ,מונופול

ביות ושליליות, מוצרים ציבוריים, אחרים: השפעות חיצוניות חיו שוק יכשל

 סימטרית.-אינפורמציה א

 מאקרו כלכלה -חלק ב'

  בניית תוצר לאומי וגולמי,  –( יהקיינסיאנקביעת התוצר הלאומי במשק סגור )המודל

קל, תוצר של תעסוקה מלאה, אבחנה הביקוש  המצרפית, תוצר של שווי מש תפונקציי

 , מדיניות ממשלתית לייצוב המשק. דפלציוניבין פער אינפלציוני לפער 

 מרכיבי המאזן, משטרי שע"ח. – מאזן התשלומים ושוק המט"ח 

  מדיניות הממשלה במשק פתוח. -קביעת התוצר במשק פתוח 

 ת פיסקאלית ומדיניו יעדי אינפלציה-המודל הקיינסיאני בתחום התעסוקה המלאה

 ומוניטארית.

 מדדים ומדיניות ממשלתית -אי שיווין ועוני 

 
 
 * הקורסוהרכב ציון רישות ד

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשימה ביבליוגרפית:
 

 עברית:

 

 ( מבוא כלכלה מיקרו כלכלה" הוצאת עמיחי, מהדורה 1999י. אורון, נ. מארק, ג. עופר" : )
 שניה.

  ( "מבוא לכלכלה מאקרו כלכלה" הוצאת עמיחי 2007)אורון, נ. מארק ,א. עופר
 )מהדורה שלישית(.

 

         
 

 

 משקל בציון הסופי 

 10 %אי הגשה תוביל להורדת ציון של עד   -  עבודות

 100 %  -  מבחנים

 100% -  סה"כ

 


