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  :)מטרות ספציפיות/ מטרות על  (מטרות הקורס. א
מטרת הקורס היא להקנות . הקורס מיועד לתלמידים אשר לא למדו כלכלה בתואריהם הקודמים

  .למשתתפים בו מושגי בסיסיים בכלכלה

 
 )נושאים, רציונל (:תוכן הקורס. ב
  

).  כלכלה-הדגש יושם  על המיקרו(כלכלה -כלכלה ובמאקרו-הקורס יעסוק במושגים בסיסיים במיקרו

) מעסיקים, עובדים, יצרנים, צרכנים(כלכלה נלמד על אופן פעולתן של יחידות כלכליות שונות -במיקרו

כלכלה -במאקרו. ואת מנגנון קביעת מחירי המוצרים והכמויות מכל מוצר בשיווי משקל, בשוק תחרותי

  . 'צריכה פרטית וכד, ריבית, תוצר מקומי, תוצר לאומי: כלכליים כגון-אקרונלמד כיצד נמדדים משתנים מ

 
  הרצאות ותרגול בכיתה :מהלך השיעורים   
 

   כלכלה-מיקרו: '  חלק א-נושאי הקורס ורשימות קריאה 
  

 )מיקרו כלכלה(אורון הנושא

הוצאות , גבול אפשרויות הייצור והתצרוכת, תופעת המחסור, הקדמה .1
 צמיחה כלכלית ויעילות כלכלית, יביותאלטרנט

 3.1, 2, 1.5, 1.3, 1.2, 1.1פרקים  

, הקצאת גורמי ייצור בתנאי תפוקה שולית פוחתת, פונקצית הייצור .2
 פתרון השוק

   3 דוגמא – 5.2, 5.1, 6, 4פרקים 

            5.4 ,5.5 ,5.6  

מה ניתוח הוצאות הייצור של הפירמה ועקומת ההיצע של הפיר .3
 התחרותית

 8פרק  

 9פרק   הביקוש למוצרים והגורמים המשפיעים עליו  .4

 10פרק   גמישות צולבת, גמישות ההכנסה, גמישות הביקוש .5

 11פרק   שיווי משקל תחרותי .6

 15.6, 15.3, 15.2, 15.1פרקים  התערבות הממשלה בשוקי המוצרים .7

 16פרק  שוויון-חלוקת הכנסות ומדד אי .8
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   כלכלה-מאקרו: '  חלק ב-נושאי הקורס ורשימות קריאה 
  

 )מאקרו כלכלה(אורון  הנושא 

 1פרק   מושגי יסוד .1

  2פרק   חשבונאות לאומית .2

 3פרק  המודל הקיינסיאני במשק סגור .3

 5, 4פרקים   הביקוש המצרפי ורכיביו .4

 6פרק   שיווי משקל בשוק הסחורות  .5

 14, 13, 7פרקים  אלית במשק סגורמדיניות פיסק .6

 12פרק   שוק הכסף .7

  שיווי משקל כללי .8

 ומדיניות פיסקאלית מוניטארית משולבת

 

  
  :חובות הקורס. ג
  

  דרישות הקורס     
  ).ראו פירוט להלן(על פי תכנית הקורס , קריאת ספרות  .1

  ).ללא חובת הגשה(הכנת תרגילים   .2

  

  הרכב הציון
  . 100% בחינה סופית

 
 )רשות/חובה (:ביבליוגרפיה. ד
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