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 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
 הפקולטה למדעי הרוח והחברה

 

 2016 ו  תשע"                                         המחלקה לכלכלה
 
 

 א' -מבוא לכלכלה     :בעברית שם הקורס
 

 Introduction to Economics A  :באנגלית שם הקורס
 

 142-1-1011  :מס' קורס
 
 
 
 

 

 מבנה הקורס:  א.
קדשו להצגת נושאי הלימוד. במסגרת הקורס מורכב משיעור ומתרגול שבועי.  השיעורים יו

התרגול יערך דיון ממצה בשאלות החובה הנמצאות בחוברת התרגילים של הקורס ובחלק 

 . מהשאלות הנוספות שבחוברת

 

 

 ב.  תוכנית הקורס:
 PARKIN אורון תרגיל נושא

 44-52 1,2 1 .  מחסור, עקומת התמורה, עלות אלטרנטיבית 1

 53-65 3 2 ין, צמיחה כלכלית.  יתרון יחסי וסחר חליפ2

 215-219 4,5 3 .  פונקצית יצור והקצאת גורמי יצור3

 331-342 6,7,12 4 .  הקצאה ע"י השוק ושוק העבודה4

 220-234 8 5 .  הוצאות והיצע5

 4,5,11פרקים  9,10 6 .  הביקוש 6

 4פרק  11 7 . תחרות משוכללת וקביעת המחיר בשוק7

   6פרק  15 8 ממשלה.  תחרות והתערבות 8

. תחרות לא משוכללת )מונופול(, יעילות 9

 כלכלית

9 17 271-278 ,284-

290 

מוצרים כשלי שוק ,השפעות חיצוניות, . 10

 , בעיות אינפורמציה.ציבוריים

10   425-433 ,491-

497 ,447-457   

  16 11 .  אי שוויון וחלוקת הכנסות11
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 :חובות ודרך קביעת הציוןג. 
 (.75%קיימת חובת הגשת תרגילים )לפחות  .1

 )מגן(. 20%. משקלו של הבוחן בציון הסופי הוא 7עד  1 -שיכלול נושאים מאמצע סמסטר  בוחן  .2

 בסוף הקורס תתקיים בחינה על כל החומר. .3

 

 הגשת תרגילים: ד.  
 .  את התרגילים יש להגיש למתרגל בתחילת התרגול.1    

 מציונו    נקודות 5יורדו  –מהתרגילים כנדרש ובמועד  75%ות .  סטודנט שלא יגיש לפח2    

 הסופי בקורס.          

 

 
 :דרך קביעת הציון בקורסה. 

 
ומשקל הבחינה  20%אם ציון הבוחן גבוה מציון הבחינה הסופית, אזי משקל הבוחן הוא  

 . אחרת נקבע הציון רק לפי הבחינה הסופית.80%הסופית 

 

 
 , וציון זה הוא תנאי כניסה לקורס "מבוא לכלכלה ב'".70ורס זה הוא : ציון המעבר בקהערה
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