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 17/05/19 תאריך עדכון:

 מיקרו -מבוא לכלכלה

93-400-03 

 ארז סיניבר פרופ'

 מתרגל: מר איתי דאבוש

 ותרגיל הרצאה סוג הקורס:

 ש"ס 3:  היקף שעות                        א':     סמסטר             תש"פ:         שנת לימודים

 יימסר דואר אלקטרוני:

 בתיאום מראשקבלה: -שעות

  .(Moodle)  באמצעות מערכת "למידה" הקורס באינטרנט:אתר  
 * הסבר יינתן בתחילת הקורס!

 

 

 )מטרות על / מטרות ספציפיות(: ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

 הבנת מושגי יסוד ורכישת כלי ניתוח בסיסיים בכלכלה –מטרת הקורס 

 

 תוצרי למידה: 

 ין מושגי יסוד בכלכלה ולנתח בסיומו של קורס זה הסטודנטים יהיו מסוגלים להב

 התנהגות של שווקים בעלי מאפיינים של תחרות משוכללת.

 

 ב. תוכן הקורס:
הקורס עוסק בניתוח ההתנהגות והשיקולים של יחידות כלכליות קטנות  רציונל, נושאים:

במשק )צרכנים ובתי עסק( ובתיאור פעולתו של מנגנון השוק התחרותי בקביעת מחיריהם 

ושירותים והיקף ייצורם. בתוך כך נדונים מושגי יסוד בכלכלה, כגון תופעת של מוצרים 

המחסור, גורמי ייצור, הקצאה יעילה, עקומת התמורה, יתרון יחסי, התמחות וחליפין, 

, במשק סגור ביקוש והיצע. יבחנו גם ההשלכות של התערבות ממשלתית בשוק תחרותי

 ובמשק פתוח.

 

באמצעות הרצאות פרונטאליות ותרגולים פרונטאליים, הקורס יועבר  מהלך השיעורים:

 ידי שאלות ודיונים שיערכו בכיתה. תוך שילוב הסטודנטים על

שיטת הלימוד מבוססת על השקעה של הסטודנט בהבנת החומר שנלמד ובפתרון 

חשוב ביותר לרענן לפני כל שיעור את הידע שנצבר עד לאותה נקודת זמן  תרגילים.

 רס החומר המתקדם נשען על החומר הקודם.מאחר ובמרבית הקו
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 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 
 

 מהלך השיעורים:
 

 קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

 )אורון(

 הערות 

מחסור, עקומת תמורה  1-2

 ועלויות אלטרנטיביות

אורון יצחק, נילי 

מארק וגליה עופר. 

 –מבוא לכלכלה 

 ,1פרק מיקרו כלכלה, 

 .11-44 'עמ

 

  .45-52עמ'  ,2פרק  צמיחה כלכלית 3

יתרון יחסי והתמחות.  4

 מסחר בינלאומי

 3.3ללא  .53-66עמ'  ,3פרק 

  .67-78עמ' ' 4 פרק תחרות משוכללת 5

בניית עקומת  –הביקוש  6-7

ביקוש, שינוי בכמות 

מבוקשת ושינוי בביקוש, 

גמישות הביקוש ביחס 

 .למחיר

 עמ', 10, 9פרק 

 143-184. 

 10.4ללא 

פונקציית ייצור, תפוקה  8-9

כוללת, תפוקה ממוצעת, 

תפוקה שולית והקשרים 

ביניהם, תפוקה שולית 

פוחתת, הקצאת גורמי 

 ייצור

עמ' , 7 ,6, 5פרקים 

79-100. 

 

שיווי משקל בשוק  10-11

 תחרותי

שינוי במחיר ובכמות 

שיווי משקל בשל שינוי 

בביקוש ו/או בשל שינוי 

 בהיצע

 עמ' , 11 פרק

185-200. 

 

התערבות הממשלה  12-13

)כולל כאשר קיים בשוק 

מיסים –יבוא או יצוא( 

עקיפים, סובסידיות, 

מחיר מינימום, מחיר 

 מקסימום

 עמ' , 15 פרק

235-286. 

 

 

 

  :דרישות קדםג. 
 אין
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 חובות / דרישות / מטלות:ד. 

מד בשיעורים. מידיי שיעור במסגרת הקורס קיימת חוברת תרגילים לתרגול החומר הנל

 מתרגילי הבית.  70%של  חובת הגשהוקיימת יינתן ע"י המרצה שיעורי בית 

 יפתרו ע"י המתרגל בשעות התרגול המיועדות לכך. התרגילים

 .השיעורים 80%-ב נוכחות חובת יש זה בקורס

 

 

 :מרכיבי הציון הסופיה. 

ברירה -תכונת של שאלות רבמהציון הסופי בקורס ותתקיים במ 100%הבחינה מהווה 

 בבחינה. 60תנאי עובר הינו קבלת ציון  – שאלות( 15-20)

 

 :. ביבליוגרפיהו

  ת חובה:קריא

מיקרו כלכלה, מהדורה שניה,  –מבוא לכלכלה יצחק, נילי מארק וגליה עופר.  ,אורון

 .2008, הוצאת עמיחי

 

 ספר תרגול לדוגמה:

", הוצאת מבוא למיקרו כלכלה -דול, חלק א' ספר השאלות הג" .יאיר ופפר דפנה ,זימון

 .2001לומדן, 

 :שם הקורס באנגלית .ז

Micro-Economics 


