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 יעדי ההוראה

הקורס יכסה את הנושאים הבאים: משמעות של פיתוח/תת פיתוח, מאפיינים של תהליך הפיתוח, הקשר בין פיתוח 

, פערי פיתוח ומדדים כמותיים של פיתוח, גישות עקרוניות לתהליך הפיתוח, המעבר לצמיחה מודרנית ,וצמיחה

של צמיחה  של צמיחה ותפקיד צבירת הון, מודלים תורת השלבים של רוסטו, המעבר מחקלאות לתעשייה, מודלים

הגירה, אי  תפוקה, דמוגרפיה ופיתוח, חינוך ובריאות,-לוחות תשומה אנדוגנית, שינויים מבניים, צמיחה מאוזנת,

 אסטרטגיות של פיתוח. שוויון וצמיחה,

 

 נושאי הקורס

 מבוא .1

 משמעות של פיתוח/תת פיתוח ומאפיינים של תהליך הפיתוח 

 ן פיתוח וצמיחההקשר בי 

 פערי פיתוח ומדדים כמותיים של פיתוח 

 גישות עקרוניות לתהליך הפיתוח 

 המעבר לצמיחה מודרנית .2

  תורת השלבים שלRostow  

 המעבר מחקלאות לתעשייה 

 מודלים של צמיחה ותפקיד צבירת הון .3

 כלכלנים קלאסיים וצמיחה 

  המודל שלHarrod-Domar  

  המודל שלSolow וחישוב השארית 

  המודל שלSolow עם הון אנושי 

 מודלים של צמיחה אינדוגנית 

 שינויים מבניים .4

 צמיחה מאוזנת 

 תפוקה-לוחות תשומה 

 דמוגרפיה והון אנושי .5

 צמיחה והון אנושי 

 חינוך ובריאות 

 הגירה 

 אי שוויון וצמיחה .6



 מדדים של אי שוויון ועוני 

 אסטרטגיות של פיתוח .7

 מימון תהליך הפיתוח 

 יצוא והחלפת יבוא 

 יניות חברתיתמד 

 

 דרישות הקורס

 הקורס מיועד לתלמידי שנה ג' בכלכלה. תנאי הקדם הם מחירים, מאקרו ומבוא לאקונומטריקה.תנאי קדם:   

 אין חובת נוכחות אבל מומלצת!   :  נוכחות

 במשך הקורס יוטלו מספר משימות. יש להגיש את כולן בזמן שיקבע.    :  משימות 

על פי בחינה סופית. חובה לקבל ציון  מעבר  80%יון נקבע על פי ביצוע המשימות, מהצ 20%   ציונים     :

 בבחינה  הסופית בכדי שציוני המשימות ישוקללו בציון הסופי. 
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