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בסיומו של הקורס הסטודנטים  הערכת הקורס:

יעריכו את הקורס על מנת להסיק מסקנות 

 לטובת צרכי האוניברסיטה.

: הקורס אושר על ידי ועדת אישור הקורס

  א'שנה הוראה פקולטית עבור 

 

  יעדי הקורס

הכרה של מושגי יסוד וכלי ניתוח במיקרו כלכלה ובמקרו כלכלה במטרה לרכוש יכולת התמודדות 

 בסיסית עם נושאים כלכליים.

 תקציר הקורס בעברית

הקורס יקנה לסטודנטים מושגי יסוד בכלכלה. בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בסוגיות מיקרו 

כלכליות הנוגעות לאופן קבלת ההחלטות של הפירמות ושל הצרכנים. נציג את מנגנון השוק התחרותי 

)ביקוש והיצע( ואת התערבות הממשלה בשווקים תחרותיים. חלקו השני של הקורס יוקדש לדיון 

במשק, כיצד נקבע הביקוש המצרפי כלכליות. נציג את החשבונאות הלאומית, את -ת מאקרובשאלו

התוצר וכיצד יכולה מדיניות ממשלתית להשפיע על הפעילות במשק. במסגרת הקורס ננתח סוגיות 

 אקטואליות הנוגעות למושגים ולמודלים הנלמדים.

 תקציר הקורס באנגלית.

The course will provide students with basic concepts in economics. In the first part 

of the course we will deal with microeconomic issues related to how decisions are 

made by firms and consumers. We will present the competitive market mechanism 

(demand and supply) and present the government intervention in competitive 

markets. The second part of the course will be devoted to the discussion of 

macroeconomic questions. We will present national accounting, the aggregate  

demand, how the product is determined and how government policy can affect the 

activity in the economy.  

 למידה: פוקותת

 עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:

התנהגות היצרן,  יניהם:ב ובמקרו כלכלה  כלכלה,-יקרולהגדיר את מושגי הייסוד במ.1

משקל תחרותי, תוצר לאומי, אבטלה, אי השוויון בחלוקת ההכנסות  שיוויהתנהגות הצרכן,  

 וכיו"ב.

בשוק תחרותי ובשווקים שאינם  )מחיר וכמות המוצר( לחשב את נקודת שיווי המשקל.2

 תחרותיים.

את ו שווקים שאינם תחרותייםבדלים העיקריים שבין תחרות משוכללת להאת ה לנתח.3

 השפעותיהם על הרווחה הכוללת.

לנתח את המרכיבים השונים של מקורות השירותים והמוצרים הקיימים במשק במהלך שנה .4

 מסוימת ולסווגם על פי זהות המשתמש בהם.

כל אחד ממרכיבי בחינה של לחשב שיווי משקל במסגרת המודל הקיינסיאני הפשוט, תוך .5

 ,הביקוש המצרפי במשק

   הנוכחות תקבע בסמוך לתחילת שנת הלימודים. חובת נוכחות

 הלימודים יתקיימו באופן מקוון.  :אופן  ההוראה

 : בקורס הסטודנטיםהערכת 

 הסוף הסמסטר. םשיתקייהציון הסופי יורכב מציון המבחן 

 מטלות הקורס:

 רגיל: מבחן בכיתה. במטלה במצ

 מטלה במצב קורונה: מבחן בית מקוון עם השגחה.

 

  לכלכלה לניהולמבוא  :שם הקורס

 686.1.0017 :מס' הקורס

mailto:yanivmoshe72@gmail.com
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 תוכן הקורס/ מבנה הקורס

 :בקורס הנושאים רשימת

 

 בליוגרפיה:יב

  .1995אביב, -מיקרו כלכלה, עמיחי, תל -יצחק אורון, נילי מארק וגליה עופר, מבוא לכלכלה •

 

 כל חומרי ועזרי הלמידה יהיו זמינים לסטודנטים באתר הקורס/ בספריה/ במחלקה/ במאגרי מידע אלקטרונים הזמינים לסטודנטים באב"ג

 נושאי הקורס

 נושא ההרצאה 
 

 מקורות קריאה נושאים במיקרו כלכלה 
מבוא לכלכלה מיקרו, יצחק 

אורון, נילי מארק, גליה עופר, 
 הוצאת עמיחי, תל אביב.

תפוקה שולית, תפוקה ממוצעת והקשר -פונקציית הייצור .1
 ביניהן

-אורון–מבוא לכלכלה מיקרו 
 79-87עמודים  5פרק 

סוגי עלויות, התנהגות -ועקומת ההיצע ית העלויותיפונקצ .2
היצרן הבודד, עלויות ורווח בטווח הקצר ובטווח הארוך, עודף 

 ורווח כלכלי.היצרן, היצע מצרפי,  הבחנה בין רווח חשבונאי 

-אורון-מבוא לכלכלה מיקרו
 8ופרק  5פרק 

פונקציית הביקוש והמשתנים המשפיעים על  -התנהגות הצרכן .3
פונקציית הביקוש. עודף הצרכן, ביקוש מצרפי, גמישות 

 הביקוש ביחס למחיר והקשר בין הגמישות להוצאות הצרכן.

-אורון-מבוא לכלכלה מיקרו
 9פרק 

תנאים לקיומה של תחרות משוכללת, -תחרות משוכללת .4
ביקוש והיצע מצרפיים, שינויים בשווי משקל בשוק תחרותי, 

 שווקים חלקיים.

-אורון-מבוא לכלכלה מיקר
 11פרק 

מסים, סובסידיות, מחיר מינימום ומחיר -התערבות ממשלה .5
 מקסימום

-אורון-מבוא לכלכלה מיקרו
 15פרק 

-אורון-מבוא לכלכלה מיקרו משק עם יבוא ויצוא-משק פתוח .6
  15פרק 

 מקורות קריאה: נושאים במקרו כלכלה
מבוא לכלכלה מאקרו, יצחק 

אורון, נילי מארק, אמירה 
עופר, הוצאת עמיחי, תל 

 אביב.
מושגי יסוד בחשבונאות -מערכת החשבונאות הלאומית .7

לאומית, דוח מקורות ושימושים, דוח היווי הון ודוח תקציב 
 הממשלה.

-אורון-מבוא לכלכלה מאקרו
 2פרק 

-קביעת התוצר הלאומי במשק סגור )המודל הקיינסיאני( .8
בניית פונקציית הביקוש המצרפית, תוצר של שווי משקל, 
 תוצר של תעסוקה מלאה, פער אינפלציוני ופער דיפלציוני

-אורון-מבוא לכלכלה מאקרו
 6פרק 

תפקידי הממשלה -הממשלה והמערכת המאקרו כלכלית .9
בגישה הקלאסית ובגישה הקיינסיאנית, התערבות הממשלה 

בשוק המוצרים, מדיניות פיסקאלית מרחיבה ומדיניות 
 פיסקאלית מצמצמת.

-אורון-מבוא לכלכלה מאקרו
 .7פרק 

שוק הכסף, הבנק המרכזי ,וכלי -מדיניות מוניטארית .10
 המדיניות של הבנק המרכזי 

-אורון-מאקרמבוא לכלכלה 
 .12ופרק  11פרק 

 

 


