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 3 :נקודות זכות

ECTS: 

 תשפ"א: שנה אקדמית

 א': סמסטר

 11:00-8:00ות: יום ו', שע

 באמצעות מערכת ה"זום": מיקום

 עברית.: שפת הוראה

 : שני תואר

 : מבואאיפיון הקורס

  כלכלה: דיסציפלינה

המחלקה לניהול מערכות : מחלקה אחראית

 בריאות. 

 ידע בסיסי במתמטיקה. : דרישות קדם

 מטרי. מפתח הציונים:

 

 ד"ר יעקב בייאר: שם המרצה

 6267634-050 פרטי קשר

 : טלפון במשרד

 :דוא"ל

Gmail.com@Ymebayer 

 . לאחר השיעור.11:00יום ו', : שעות קבלה

בסיומו של הקורס הסטודנטים  הערכת הקורס:

יעריכו את הקורס על מנת להסיק מסקנות 

 לטובת צרכי האוניברסיטה.

אושר על ידי ועדת  : הקורסאישור הקורס

 .הוראה פקולטית

: התאריך האחרון בו עודכן עדכון אחרון

 27.08.2020: הסילבוס

 

 תאריך עדכון אחרון:

 

 : תיאור הקורס

יסוד, כלים ניהוליים ועקרונות מנחים בתחום המימון.  במסגרת הקורס במסגרת הקורס נלמד מושגי 

ההשלכות של   נלמד באילו מקרים וכיצד עשויה הממשלה להתערב במשק. במסגרת זו נלמד על

מערכת המיסוי והשפעתן  על הדרך בה היא מתבצעת, על ההוצאה הממשלתית,ית, על התערבות ממשלת

. קורס זה יכלול ניתוח של הבסיס הרעיוני המנחה את התערבות על רווחתם והתנהגותם של האזרחים

הממשלה במשק. במסגרת הקורס נקיים דיון במגוון נושאים במימון ציבורי תוך התמקדות בסוגיות 

הציבורית  ת המשמשות להערכת השפעת המדיניותבנושא מדיניות והצגת דוגמאות אמפיריות ושיטו

 בתחום זה.

 למידה: פוקותת

 הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:עם סיום 

 להבין מושגים בסיסיים מעולם המימון. .1

    מימוניים. -תחשיבים כלכלייםולהבין  לבצע.2

    פרויקטים. והיתכנות  לנתח כדאיות.3

    המימון הציבורי. בתחום  יסודמושגי ן להבי.4

 ים מעולם המימון הציבורי. וננמנגים, מדיניות ולהבין תהליכ.5

 לנתח אפקטיביות וכדאיות של מדיניות ציבורית. .6

 : נהלי נוכחות

  אין חובת נוכחות.

 אופן  ההוראה: 

  שיעורים פרונטליים.מצב "רגיל": 

 מצב "קרונה": שיעורים ב"זום".

 : נטים בקורסדוהערכת הסט

 מבחן. 100%מצב "רגיל": 

 עבודת הגשה.  100%מצב "קורונה": 

 

 ביבליוגרפיה 

• Harvey Rosen (Feb. 2007), Public Finance,7th edition, Irwin Publication.  

, מהדורה שנייה, האוניברסיטה הפתוחה ,  תורת המימון( 2003נחמיאס אריה ) •

 חלקים ד' ו ה'. 

 

 

 מימון ציבורי :שם הקורס

 48022000:מס' הקורס
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 מטלות הקורס:

 פירוט מדוייק של המטלות שידרשו הסטודנטים בקורס לעבור )כולל מועדי הגשה(

 לדוגמא: 

 דקות על נושא אותו יתאם עם המרצה 10מצגת: החל מהשיעור השלישי לקורס, בכל שיעור יציג סטודנט מצגת בת 

 0-100דוחות קריאה: אחת לחודש, על הסטודנטים להגיש דו"ח קריאה בנושא שיבחר על ידי המרצה. הדוחות יערכו על פי מפתח ציונים 

מילים בנושא אותו יבחר מרצה הקורס. את המטלות יש להגיש למזכירות המחלקה עד לתאריך  2,000ש חיבור בן מטלת אמצע קורס: על הסטודנטים להגי

XXX 

 XXXמילים בנושא אותו יבחר מרצה הקורס. את המטלות יש להגיש למזכירות המחלקה עד לתאריך 3,000מטלת סיכום: על הסטודנטים להגיש חיבור בן 

 בנוסף לעבודתו בכיתה, כל סטודנט נדרש לעבודה וביצוע מטלות בהיקף של כ... :הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית

 

 תוכן הקורס/ מבנה הקורס

 מבנה השיעורים והנושאים בהם יעסקו )ניתן לשלב ישירות עם רשימת הקריאה על פי נושאים על פי העדפת המרצה(

 רשימת קריאה:

 קריאת חובה:

 קריאת רשות:

 

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

 


