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 יעדי ההוראה:
עסקי.  –פרטיות  בתחום הכלכלי   עסקיותעתידם המקצועי של סטודנטים רבים  יתבסס במסגרות 

בהשכלתם הכלכלית ולאפשר להם  להתמודד לא   קורס זה מיועד להעניק לסטודנטים את הבסיס 
רק עם האילוצים אשר הכלכלה הרחבה מעמידה בפני העסקים הפרטיים, אלא גם את ההזדמנויות 

אפשרת להם. בכדי לאפשר זאת יעסוק הקורס בהבנת סביבות השווקים הכלכליים, שכלכלה זו מ
מדיניות ממשלה וסביבה בינלאומית גלובלית. כמו כן  יעסוק הקורס במודעות להקצאת משאבים, 

 יעילות ופריון,  היחס שבין עלות  ומחיר, היצע וביקוש בשוק המקומי ובשווקים הבינלאומיים.
בעלי תפקידים ניהוליים במשרד החינוך )מפקחים, מדריכים מחוזיים, הקורס מיועד בעיקר ל

מנהלים ועוד( שלגביהם חשובה מאוד הזיקה הכלכלית, במיוחד בעידן הניהול העצמי של בתי הספר, 
 ובמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון בנגב )קורסי כלכלה וסטטיסטיקה(.

ההרצאות השבועיות, יוצג לסטודנטים חומר אולם רוב הנושאים יידונו במסגרת הרצאות.  במהלך 
הסטודנטים יידרשו לעשות מספר תרגילים על מנת לאפשר להם להבין טוב יותר את חומר הלימוד.  

 כתוצאה מכך, יוכלו הסטודנטים ליישם את החומר באופן מיידי במקום רק להקשיב למרצה.
ם של העקרונות שהובאו בהרצאות.  מדי שבוע יתקיים שיעור תרגול בו יוצגו יישומים נוספי

השיעורים הללו יכללו מחקרי מקרה, שאלות מובנות ושאלות חיבור.  במטרה לעודד בקרב 
  הסטודנטים תחושה של אוטונומיה, יידרשו הסטודנטים להתכונן מראש לשיעורי התרגול.
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