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  חובה סוג מקצוע:  

 

הקניית מושגי יסוד וכלי ניתוח בסיסיים בכלכלה. בתחום המיקרו יושם דגש על : מטרת הקורס

בין  םהפונקציונאלייבחינת ההתנהגות והשיקולים של יחידות כלכליות קטנות וקשרי הגומלין 

כלכלית. בתוך כך ייושמו עקרונות הניתוח השולי, ניתוח היחידות הכלכליות בתוך המערכת ה

בתחום המקרו כלכלה יושם דגש על אי שוויון עקומות הביקוש וההיצע וההתכנסות לשיווי משקל.

 בחלוקת ההכנסות במשק,תקציב ממשלה ,שוק הכסף,שע"ח ומאזן תשלומים ושיווי משקל כללי.

תוך דגש לחישובי ד בתיאוריה של המימון מטרת הקורס להקנות למשתתפים מושגי יסוכמו כן 

כן הסטודנטים ייחשפו לצורות התארגנות עסקית ,מבנה דוחות כספיים -ריבית והלוואות.כמו

 ומשמעותם.

במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים לכתבות ומאמרים עדכניים בכלכלת ישראל תוך 

 התייחסות לנושאים הנלמדים במהלך הקורס.

 
 

  נושאי הקורס: 
 ושגי יסוד, תופעת המחסור, עקומת התמורה, הוצאות אלטרנטיביות.מ ,מבוא 

 .חלוקת עבודה והתמחות, יתרון יחסי בייצור, סחר חליפין, צמיחה וקידום טכנולוגי 

 .פונקצית הייצור, תפוקה שולית ותפוקה ממוצעת 

 .הקצאת מקורות בתנאי תחרות,   התחלקות התוצר, תחרות חופשית ותכנון מרכזי 

 אות של הפירמה, טווח ארוך וטווח קצר, הוצאות ממוצעות ושוליות.מבנה ההוצ 

 .התנהגות פירמה תחרותית, האם לייצר וכמה לייצר, עקומת היצע 

  נש"צ/נש"ח–התנהגות משקי בית, פונקצית תצרוכת וחסכון 

 .תקציב המשפחה ומאזן המשפחה 



 

 .עקומת ביקוש, מוצר נורמלי ונחות, מוצרים משלימים ותחליפיים 

 .גמישות הביקוש, עקומת הביקוש של השוק, עודף צרכן 

 .שיווי משקל תחרותי למוצר יחיד, קביעת מחירים וכמויות, יבוא ויצוא, שיווי משקל כללי 

 .מעורבות ממשלתית, מיסים, סובסידיות,מכס , מחירי מינימום ומקסימום, מכסות ייצור 

 וח על הגבלים עסקיים.תחרות לא משוכללת, מונופול, קרטל, מועצות ייצור, פיק 

 .אי  שוק העבודה, הבדלי שכר, הון אנושי, אפליה אישית ואפליה סטטיסטית, מדידת העוני

 עקומת לורנץ ומדד ג'יני-במשק הכנסותחלוקת שוויון ב

 .ריבית וחישובי הון, ריבית נומינלית וריאלית, הצמדת הלוואות וחסכונות 

 רוו"ה,יחסים פיננסיים,דוח יעוד הרווחים מאזן הפירמה/דו"ח-צורות של התארגנות עסקית 

 ממיקרו למאקרו, חשבונאות לאומית: מדידת תוצר לאומי גולמי וההכנסה הלאומית, דו"ח  

 מקורות ושימושים, פחת

  פונקצית תצרוכת והביקוש המצרפי, שער הריבית, הביקוש להשקעה המודל הקינסיאני ,,  

 משקל, אינפלציה ודפלציה-תוצר שווי

 ף: הביקוש לכסף, היצע כסף ,מערכת הבנקים, שווי משקל בשוק הכסף, תפקיד שוק הכס

  הבנק

 המרכזי בקביעת כמות הכסף 

 מדיניות מוניטרית ופיסקלית, שער החליפין 

 מודל שיווי משקל כללי 

 
 
 

 :ביבליוגרפיה

  ,מבוא לכלכלה מיקרואוניברסיטה פתוחה.  

 5002צאת עמיחי אורן י.מארק נ. ,עופר ג. מבוא לכלכלה מיקרו הו. 

 קרואאוניברסיטה פתוחה, מבוא לכלכלה מ. 
 
 
 
 

  מטלות/דרישות הקורס 
 

 חובת נוכחות בהרצאות ובתרגולים.
 הגשת תרגיל שבועי למתרגל הקורס במועדו.

 במהלך הקורס תיערך בחינה בכל סמסטר וכן יינתן בוחן מגן במהלך סמסטר ב'.
 ציון סופי לקורס ייחושב כך :

 ן סמסטר א'ציון מבח 55%
 (.50%ציון מבחן סמסטר ב' )בוחן מגן ישוקלל  55%
 ציון בגין תרגילי בית. 50%

 55 –ציון עובר בבחינה 
 00 -ציון עובר בקורס 

 


