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 20/08/19 תאריך עדכון:

היבטים כלכליים וסוציולוגים 

 בתעסוקה,השכלה ומשפחה )מתוקשב(

 93-234-03 

 ד"ר אבי טילמן

 בחירה סוג הקורס:

 ש"ש 2:  היקף שעות                     שנתי:     סמסטר             תש"פ:         שנת לימודים

 avi.tillman@biu.ac.il  דואר אלקטרוני:

 בתיאום מראשקבלה: -שעות

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

 

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

היבטים כלכליים וסוציו דמוגרפים בתעסוקה, מטרת הקורס היא ללמד את הסטודנטים על 

 השכלה ומשפחה. 

מטרת הקורס היא להציג את הקשרים השונים שבין החלטת הנישואים , גודל המשפחה, 

החלטת הגירושין, לבין החלטות רכישת ההשכלה ושוק העבודה. כמו כן הקורס יציג את 

 כלת והצלחת הילדים. הקשר שבין השכלת ההורים והמבנה המשפחתי לבין הכנסת , הש

 

 

על הסטודנט יהיה לדעת להבין ולנתח את המניעים השונים להחלטת הנישואים עם מי 

 מתחתנים ומתי. 

 על הסטודנט להבין את הקשרים בין החלטת הנישואין לבין רכישת ההשכלה וכן להיפך. 

  .םעל הסטודנט להבין את מהות בחירת גודל המשפחה וכיצד הוא קשור לגורמים אחרי

על הסטודנט להבין את החלטת העבודה של שני בני הזוג וזאת בהקשרים להיבטים של 

 גודל המשפחה ושוק הנישואים. 

הסטודנטים להבין את המניעים להחלטת הגירושין וכן את ההשפעות על שוק העבודה על 

 של בני הזוג וכן על איכות הילדים. 

 

 

 ב. תוכן הקורס:

קשרים השונים שבין החלטת הנישואים, גודל המשפחה, מטרת הקורס היא להציג את ה

החלטת הגירושין, לבין החלטות רכישת ההשכלה ושוק העבודה. כמו כן הקורס יציג את 

 הקשר שבין השכלת ההורים והמבנה המשפחתי לבין הכנסת , השכלת והצלחת הילדים. 
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כן יועלו  רים , כמוהקורס  הינו קורס מקוון , יתקיימו בו מספר שיעו מהלך השיעורים:

כל החומרים לאתר הקורס. באתר ידרשו הסטודנטים לשלוח מטלות וכמו כן יהיה פורום 

 ומפגשים מקוונים בהם ידונו בנשואים השונים העולים בקורס. 

 

– תוכנית הלימודים בקורס / רשימת נושאיםתכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 

 רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב() כרונולוגי רשימה מפורטת של נושאי ההרצאות בסדר

 

)לפי  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

 מקור( 

 הערות 

 –נישואים ומשפחה  1-2

 הקדמה 

 בביבליוגרפיה 2פריט 

Browning, 

Chiappori & 

Weiss, Family 

Economics, ch.1, 

pp.13-30. 

ניתן להיעזר במצגות 

 שיועלו לאתר הקורס. 

נות הכלכליים היתרו 3-4

 בזוגיות 

 בביבליוגרפיה 2פריט 

Browning, 

Chiappori & 

Weiss, Family 

Economics, ch.2, 

pp.  99-81 . 

 

מי מתחתן עם מי  5-6

 ומדוע 

 בביבליוגרפיה  6פריט 

Gale & Shapley,  

 בביבליוגרפיה 3פריט 

Human Capital, 

Fertility and  

Economic Growth. 

 

 

פר ניתן להיעזר בס

תורת המשחקים 

בעברית של זמיר, 

 משלר וסולן. 
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האם היא  –תרבות  7-8

משפיעה על 

 המשפחה? 

 בביבליוגרפיה 7פריט 

Handbook of 

Social Economics. 

 

הזיווג  –נישואים  9-12

(assortative 

mating והקשר )

 השיוויון.  -לאי

בביבליוגרפיה 1פריט   

A treatise on the 

family, ch.4, pp. 

108-134. 

 בביבליוגרפיה 2פריט 

Browning, 

Chiappori & 

Weiss, Family 

Economics, ch.4, 

pp. 157-194; ch.5, 

pp. 199-237. 

ניתן להיעזר גם בעבודת 

הדוקטורט של אבי 

 טילמן.

השכלה והקשר  13-15

 לנישואין 

בביבליוגרפיה 1פריט   

A treatise on the 

family, ch.4, 

pp.108-134. 

 בביבליוגרפיה 2יט פר

Browning, 

Chiappori & 

Weiss, Family 

Economics, ch.9, 

pp. 391-412. 

 

 

 

ניתן להיעזר גם בעבודת 

הדוקטורט של אבי 

 טילמן.
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נישואין וחלוקת  16-18

 העבודה בין בני הזוג 

 בביבליוגרפיה 8פריט 

Bargaining and 

Distribution in 

Marriage. 

 בביבליוגרפיה 5פריט 

The Allocation of 

Time between the 

Household and the 

Labor Marke. 

 

 

החלטות הילודה   19-21

והשפעה על איכות 

 הילדים 

 בביבליוגרפיה 1פריט 

A treatise on the 

family, ch.5, pp. 

135-154.  

 בביבליוגרפיה 8פריט 

Bargaining and 

Distribution in 

Marriage. 

 

 

הגירושין החלטת  22-24

והשפעה על בני הזוג 

 והילדים

 בביבליוגרפיה 1פריט 

A treatise on the 

family, ch.4, pp. 

108-134. 
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 בביבליוגרפיה 9פריט 

Divorce, 

Remarriage, and 

Welfare: A General 

Equilibrium 

Approach.  

 

בביבליוגרפיה 10פריט   

The 

macroeconomics of 

child-labor 

regulation. 

   חזרה   25-26

 

  :דרישות קדםג. 

 מבוא לכלכלה מיקרו 

 מבוא לכלכלה מאקרו 

 כלכלת משאבי אנוש )לא חובה אך רצוי( 

 

 חובות / דרישות / מטלות:ד. 

 מטלות את יועלו לאתר הקורס.  4על הסטודנטים להשתתף במפגשים וכן להגיש 

 כל החומר הנדרש יועלה לאתר הקורס. 

 ת שלוש מארבע מטלות הקורס יש להגיש לפחו

 מהציון הסופי  40%משקל כל העבודות 

 מהציון הסופי . 60%משקל הבחינה 

 

 :מרכיבי הציון הסופיה. 

 מהציון הסופי  40%עבודות 

 מהציון הסופי . 60%בחינה 

 !60ציון עובר בקורס 
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