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 0 :נקודות זכות

ECTs: N/A 

 א "פתש: שנה אקדמית

 סתיו : סמסטר

 11:00-8:00 ימי ג או ו :שעות

 עברית : שפת הוראה

 בניהול מערכות בריאות  שני: תואר

לסטודנטים  השלמה קורס : איפיון הקורס

 .אלתואר שני, שנה 

 כלכלה דיסיפלינה: 

 ניהול מערכות בריאות  :מחלקה אחראית

 אין: דרישות קדם

 100-0 מפתח הציונים:

 

 hDP, רוזית לוי רוזנבוים: שם המרצה

   :פרטי קשר

 9802421-077: טלפון במשרד

 bgu.ac.ilpost.@rosit: דוא"ל

 יפורסם :שעות קבלה

 

: הקורס אושר על ידי ועדת  אישור הקורס

 2010בשנת הוראה פקולטית 

 26.9.16: עדכון אחרון 

 

 

כלכליים -שנועד להציג מודלים תיאורטיים מיקרו ומאקרו קורס מבוא לתואר שניתיאור הקורס: 

בסיסיים. הקורס מכשיר את הסטודנטים למחשבה כלכלית בסיסית ומהווה בסיס לקורס בכלכלת  

 בריאות.

    להכיר מושגים בסיסיים, מודלים תיאורטיים וכלים אנליטיים במיקרו ומאקרו כלכלה.: הקורסמטרת 

הקניית מושגי יסוד וכלי ניתוח בסיסיים בכלכלה הן בהיבטים מיקרו כלכליים והן  :הקורס  יעדי

במערכת בהיבטים מאקרו כלכליים. בין השאר ינותחו התנאים על פיהם פועלות היחידות השונות 

הכלכלית והיכולת של מתכנן מרכזי )ממשלה( להתערב בשוק על מנת להשפיע על שיווי המשקל בו. 

בנוסף יבחנו אינדיקטורים מאקרו כלכליים וינותחו דרכי ההתערבות של הממשלה להשגת יציבות 

 . כלכלית במשק כולו

 

 : , הסטודנטעם סיום הקורס בהצלחה

כמו:   .1 בכלכלה  בסיסיים  מושגים  יחסימכיר  יתרון  שולית,  תפוקה  שולית,  גמישות  עלות   ,

 ורווחה חברתית.  הביקוש, כשלי שוק 

 . מסוגל להתוות את גבול אפשרויות הייצור ולזהות ייצור יעיל .2

מונופוליסטילחשב  מסוגל   .3 בשוק  או  משוכללת  בתחרות  הפועל  בשוק  משקל  וכן    ,שיווי 

 סגור.  משק פתוח וב במשק כלכלי -שיווי משקל מאקרו

   נתח השפעה של התערבות ממשלה על שיווי המשקל בשוק ספציפי או במשק כולו. מסוגל ל .4

פיהם את מצב המשק מבחינה  -מסוגל לחשב מדדים מאקרו כלכליים של המשק ולנתח על .5

 . כלכלית-מאקרו

 

 אין : נהלי נוכחות 

 .הרצאות אופן  ההוראה:

   100%מבחן : דנטים בקורסוהערכת הסט

 ב קורונה במצבהערכה  -: רגיל דרכי הערכה

 

 מבוא לכלכלה  :שם הקורס

 0300-2-480: מס' הקורס
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 .  הקורס תרגילים. אין חובת הגשת תרגילים. הפתרון הרשמי של התרגילים יועלה לאתר 11הטמעת המודלים הכמותיים תתבצע באמצעות  הקורס:מטלות 

 

 .שעות שבועיות 3 בהיקף של כפתרון תרגילים והטמעת החומר בנוסף לעבודתו בכיתה, כל סטודנט נדרש ל הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית:

 :תוכן הקורס/ מבנה הקורס

 קריאה נושא 

  מיקרו -מודלים בכלכלה 

, השולי עקומת התמורה והייצור היעיל, הויתור האלטרנטיבי -מושגי יסוד .1

 יתרון מוחלט ויתרון יחסי, סחר חליפין, צמיחה כלכלית. 

 1-3פרקים  – 1995אורון ואחרים, 

הקצאת מקורות בתנאי תפוקה שולית   -והקצאת מקורותפונקצית הייצור  .2

 פוחתת, שוק העבודה, קביעת שכר העבודה וייצור יעיל.

 5-6פרקים  – 1995אורון ואחרים, 

של היצרן הבודד, החלטת היצרן בהינתן   -פונקצית ההוצאות ועקומת ההיצע . 3

ה  המחיר בטווח קצר ובטווח ארוך, בניית עקומת ההיצע של פירמה יחיד 

 ושל כלל הענף.

 8 פרק  – 1995אורון ואחרים, 

ניתוח הגורמים המשפיעים על התנהגות הצרכנים: מחיר, מחיר  -הביקוש .4

עקומת הביקוש  ;של מוצרים אחרים )תחליפיים/משלימים(, הכנסה וטעמים

 גמישות הביקוש.  ;המצרפית

 9-10פרקים  – 1995אורון ואחרים, 

, ניתוח השפעה של שינויים בשוק  נחות, שיווי משקלה -תחרות משוכללת .5

מסחר בין לאומי, השפעת הוצאות הובלה, פיחות וייסוף   ,על שיווי משקל

 של שער החליפין. 

 14, 11פרקים  – 1995אורון ואחרים, 

ממשלה .6 מינימום/מקסימום,    -התערבות  מחיר  סובסידיות,  קניה,  מסי 

 מכס על יבוא, פרמיית יצוא.

 15פרק  – 1995אורון ואחרים, 

תחרות   מונופול .7 )קרטל,  תחרותיים  לא  נוספים  ענפיים  ומבנים 

 מונופוליסטית ועוד(.           

 17פרק  – 1995אורון ואחרים, 

  מוצרים ציבוריים, השפעות חיצוניות. -כשלי שוק  .8

  מאקרו -מודלים בכלכלה 

הלאומי, שימושי התוצר, חיסכון מדידת התוצר  -חשבונאות לאומית .9

 והשקעה, התוצר במחירים שוטפים וקבועים. 

 2פרק  – 2006אורון ואחרים, 

פונקצית הצריכה הפרטית, ההשקעות, הצריכה   -מרכיבי הביקוש המצרפי .10

 הציבורית, היבוא והיצוא.

 3-7פרקים  – 2006אורון ואחרים, 

פונקצית הביקוש  המצרפית, תוצר של שווי : במשק סגור המודל הקינסיאני .11

משקל, תוצר של תעסוקה מלאה, אבחנה בין פער אינפלציוני לפער 

 דיפלציוני, מדיניות ממשלתית לייצוב המשק. 

 3-7פרקים  – 2006אורון ואחרים, 

תוצר של  , שוק מטבע חוץמאזן התשלומים,  -פתוחהמודל הקינסיאני במשק  .12

 מדיניות הממשלה במשק פתוח., שיווי משקל

 17-19, 15פרקים  – 2006אורון ואחרים, 

 

 :)רשות( רשימת קריאה

 אביב, הוצאת עמיחי. -, תל מיקרו כלכלה -מבוא לכלכלה , 1995 אורון יצחק, מארק נילי ועופר גליה,

 אביב, הוצאת עמיחי. -תל , מאקרו כלכלה -מבוא לכלכלה , 2006אורון יצחק, מארק נילי ועופר אמירה, 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


