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 אופי הקורס

. אי הגעה למפגש הראשון מוקלטים ומצפייה מקוונת בשיעורים zoom-בהקורס מורכב ממפגשים 

הראשון שבוע )שמוגדר מפגש חובה( שוללת את הזכות לגשת למבחן הסופי. המפגש הראשון יתקיים ב

יוחלפו  zoom-משבר הקורונה יסתיימו, מפגשי המבמידה וההגבלות הנובעות  לתחילת הסמסטר.

 במפגשים פרונטליים.

 דרישות הקורס

    .Zoom-בשבוע הראשון לתחילת הסמסטר. המפגש ייערך בהגעה למפגש הראשון שיתקיים  -

 תרגילים שינתנו במסגרת שיעורי בית.  4הגשת  -

 4מתוך  4נקודות יינתן למי שיגיש  5מהציון ייקבע ע"פ בחינה בסוף הסמסטר. בונוס של  100% -

 תרגילים. 4תרגילים מתוך  3נקודות יינתן למי שיגיש  3תרגילים ובונוס של 

יוטלו מגבלות גורפות עקב עדיין קמפוס. במידה והבחינה היא בחינה פרונטלית אשר תתקיים ב -

 .zoomהבחינה תתקיים באפליקציית מגיפת הקורונה, 

 מטרות הקורס

והכרת מושגים בסיסיים במאקרו הקניית מושגי יסוד והבנה בסיסית של תהליכים כלכליים במיקרו כלכלה 

במהלך הקורס ידונו וינותחו התנהגויות של יחידות כלכליות עם מטרות שונות והשפעתן על כלכלה. 

בינלאומי הקצאת המוצרים, המחירים וסך הרווחה הכלכלית. בתוך כך, יודגשו התועלת ההדדית מסחר 

תדון באופן נרחב והיתרונות והחסרונות של מבני שוק שונים החל מתחרות משוכללת ועד מונופול. 

. כמו כן, יוצגו מושגי יסוד במאקרו כלכלה כגון של הממשלה על השווקים ברמה המיקרו כלכלית השפעתה

 ודו"ח מקורות ושימושים. תוצר

 

 נושאי הקורס

 תופעת המחסור (1

 הוצאה אלטרנטיבית, יתרון יחסי ומוחלט, צמיחה כלכלית.עקומת התמורה, 

1יחידה  –סטאדיס   

2-ו 1פרקים  –יצחק אורון מבוא למיקרו כלכלה    



 

 סחר בינלאומי( 2

 סחר בין שני משקים קטנים, השפעת הסחר על הרווחה. 

2יחידה  –סטאדיס   

3פרק  –יצחק אורון מבוא למיקרו כלכלה    

 פונקציית ייצור, הקצאת עובדים ושוק גו"י (3

 ., שיווי משקל בשוק גורמי הייצורתפוקה שולית וממוצעת, הקצאה יעילה של עובדים, מקסום רווח

3יחידה  –סטאדיס   

5פרק  –יצחק אורון מבוא למיקרו כלכלה    

 עלויות היצרן ועקומת ההיצע (4

 .ר ובטווח ארוך, הקשר בין תפוקות לעלויותבטווח קצ הפירמה עלויות הפירמה, מקסום רווח, היצע

4יחידה  –סטאדיס   

8פרק  –יצחק אורון מבוא למיקרו כלכלה    

 עקומת הביקוש (5

הביקוש למוצר, השפעת ההכנסה על הביקוש למוצר, השפעת מחירם של מוצרים אחרים על הביקוש 

 למוצר, גמישות הביקוש ביחס למחיר, גמישות ההכנסה, גמישות צולבת.

5יחידה  –סטאדיס   

9פרק  –יצחק אורון מבוא למיקרו כלכלה    

 שיווי משקל בתחרות משוכללת (6

שיווי משקל בשוק סגור, עודף הצרכן, עודף היצרן, סך העודף הכלכלי, שיווי משקל בשוק פתוח )עם 

 יצוא או יבוא(, עלויות הובלה, שער חליפין והשפעתו על שיווי המשקל

6יחידה  –סטאדיס   

11פרק  –יצחק אורון מבוא למיקרו כלכלה    

 התערבות ממשלתית בשוק סגור (7

מס, סובסידיה, מחיר מקסימום, מחיר מינימום, השפעת ההתערבות על הרווחה החברתית, השפעת 

 עקומת לאפרהגמישויות על חלוקת נטל המס, התערבות בשוק העבודה, 

7יחידה  –סטאדיס   

15פרק  – יצחק אורון מבוא למיקרו כלכלה   



 התערבות ממשלתית בשוק פתוח( 8

 מכס, סובסידיה לייצוא, מיסים וסובסידיות בשוק פתוח.

8יחידה  –סטאדיס   

15פרק  –יצחק אורון מבוא למיקרו כלכלה    

 כשלי שוק (9

 השפעות חיצוניות.מונופול, 

9יחידה  –סטאדיס   

15פרק  –יצחק אורון מבוא למיקרו כלכלה    

 ההכנסות במשקהתחלקות  (10

 יני. 'עקומת לורנץ ומדד ג

10יחידה  –סטאדיס   

 חשבונאות לאומית (11

 הגדרת התוצר, מקורות ושימושים, דו"ח היווי הון

11יחידה  –סטאדיס   

 

 צפייה חומרי 

 www.studies.co.il :סטאדיסצפיית חובה: אתר  (1

 הפרקים )האתר ללא תשלום לסטודנטים הלומדים במחלקה(.צפייה בכל חובת 

 :MITצפיית רשות: יסודות הכלכלה של אוניברסיטת  (2
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 קריאהחומרי 

 קריאת רשות:

ת עמיחי ו כלכלה, מהדורה שנייה, הוצאמיקר -יצחק אורון, נילי מארק וגליה עופר, מבוא לכלכלה  (1

1995. 

 .1994ת עמיחי הוצאקרו כלכלה, אמ -יצחק אורון, נילי מארק וגליה עופר, מבוא לכלכלה ( 2

 

 

http://www.studies.co.il/
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 שעות קבלה

 תתקיים כשעה לפני השיעור, בתיאום מראש.שעת קבלה 

 כמו כן, תמיד ניתן לשאול שאלות בפורום הקיים בסטאדיס ולקבל מענה ממרצה הקורס:

 

https://economics.studies.co.il/forum/category.php?c=1  

https://economics.studies.co.il/forum/category.php?c=1
https://economics.studies.co.il/forum/category.php?c=1

