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 17/05/19 תאריך עדכון:

 מאקרו -מבוא לכלכלה

93-401-03 

 ארז סיניבר פרופ'

 מר איתי דאבוש מתרגל:

 הרצאה ותרגיל סוג הקורס:

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

 יימסר דואר אלקטרוני:

 בתיאום מראשקבלה: -שעות

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

 

 

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

 הבנת מושגי יסוד ורכישת כלי ניתוח בסיסיים במאקרו כלכלה.

 

 תוצרי למידה: 

 המקומי הגולמי.  את מושגי החשבונאות הלאומית והרכב התוצר כירהסטודנט י 

 כלכלים על הצריכה וההשקעות.-הסטודנט יכיר את השפעות הגורמים המאקרו 

  הסטודנט יכיר את פעילות מערכת הבנקאות והכסף במשק ואת תפקידי הממשלה

 והבנק המרכזי בפעילות המשק.

  הסטודנט יכיר את הגורמים המשפיעים על התוצר ושימושיו תחת הנחות המודל

 במשק הסגור והן במשק הפתוח. הקיינסיאני, הן

 

 ב. תוכן הקורס:

הגדרת מושגים בתחום החשבונאות הלאומית. בעזרת מושגים אלה נדון  רציונל, נושאים:

מאקרו כלכלית. מודלים אלו ישמשו לבחינת התוצאות של דרכי  במודלים של התנהגות

 הגדלים המאקרו כלכליים. התערבות שונות בשווקים על

 

הקורס יועבר באמצעות הרצאות פרונטאליות ותרגולים פרונטאליים,  מהלך השיעורים:

 ידי שאלות ודיונים שיערכו בכיתה. תוך שילוב הסטודנטים על
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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.

 ר ובמרבית הקורס החומר המתקדם נשען על החומר הקודם.מאח

 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 

 מהלך השיעורים:
 

 קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

 )אורון(

 הערות 

אורון יצחק, נילי  חשבונאות לאומית 1-3

מארק וגליה עופר. 

 –מבוא לכלכלה 

פרק  ,קרו כלכלהאמ

 .23-84עמ'  ,2

 

וללא  4.4.7)ללא  .95-126עמ'  , 4פרק  פונקציית הצריכה 4

4.6) 

 5.9-ו 5.8סעיפים  .127-145עמ' ,5פרק  השקעהפונקציית  5

 עמ' , 3פרקים  המודל הקנסייאני 6

עמ' , 6ופרק , 85-94

147-168. 

 

  .169-178עמ' ,7פרק  מדיניות פיסקאלית 7

מערכת הבנקים והיצע  8

 הכסף

' עמ, 11, 10פרקים 

199-232. 

 (11.4-ו 11.3)ללא 

הביקוש לכסף ושוק  9-10

 הכסף

 עמ' , 12פרק 

233-254. 

 

מדיניות פיסקאלית  11-12

 ומוניטרית משולבת

עמ' , 14, 13פרקים 

255-336. 

 

מודל מאקרו כלכלי  13

 במשק פתוח

עמ'  19, 18פרקים 

361-412 

 

 

  :דרישות קדםג. 

 .93-400-03רס מיקרו מס' קו -מבוא לכלכלה 
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 חובות / דרישות / מטלות:ד. 

במסגרת הקורס קיימת חוברת תרגילים לתרגול החומר הנלמד בשיעורים. מידיי שיעור 

 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 -מהציון הסופי בקורס ותתקיים במתכונת של שאלות רב 100%הבחינה מהווה 

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

 

 :. ביבליוגרפיהו

  ת חובה:קריא

 

דורה שניה, קרו כלכלה, מהאמ –מבוא לכלכלה יצחק, נילי מארק וגליה עופר.  ,אורון

 .2006, הוצאת עמיחי

 

 ספר תרגול לדוגמה: 

 .2008", הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, מאקרו כלכלה בגובה העיניים". דניבאומן, 

 

 :שם הקורס באנגלית .ז

Macro-Economics 


