
                                                              

 10.8.17 תאריך עדכון:

 93-455-02 כלכלת ישראל : שם ומספר הקורס

 הרצאה סוג הקורס:

 ש"ש 1.5:  היקף שעות                        א    : סמסטר                 חתשע": שנת לימודים

           האוניברסיטה באתר אתר הקורס באינטרנט: 
 

 

  מטרות הקורסא. 
להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בכלכלת ישראל: הכרות עם ההיסטוריה של כלכלת 
ישראל ושימוש בתיאוריה כלכלית ובניתוח אמפירי להבנת תופעות כלכליות במשק 
הישראלי. בכל נושא תינתן סקירה וניתוח של התהליכים, הכוחות והגורמים שפעלו 

 א הנידון.בנוש
 

 
 :תוכן הקורסב. 

סקירה כללית של המשק הישראלי: צמיחת המשק הישראלי בתקופות נתחיל ב
השונות; השוואה בין לאומית של משתנים מרכזיים כמו רמת החיים וקצב הצמיחה;  

 מקרו כלכלייםהבהמשך נתמקד בנושאים  בעיות משקיות מרכזיות בתקופות השונות.
רי והמדיניות ת מוניטרית, שוק העבודה, הסקטור הציבו: אינפלציה ומדיניוהבאים

 בתחומים אלו. ונפרט את מדיניות הממשלה, הפיסקלית ושוק ההון, 
 

 מהלך השיעורים:    
, וכן מספר שיעורים שבהם הסטודנטים יתנסו בחיפוש מושגים + מצגותהרצאה פרונטלית

 ונתונים באתרים ברשת.
 

 )רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב( ורים:תכנית הוראה מפורטת לכל השיע    
 

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

הקדמה, הצמיחה בישראל  1

 והשוואה בינ"ל

  

סקירת ההיסטוריה הכלכלית  2-5

 1948-1984של ישראל, 

2 ,12  

הכרת מושגים ומציאת נתונים  6-7

 באתרי האינטרנט

  

סקירת ההסטוריה הכלכלית של  8-11

 עד ימינו 1985ראל, יש

1, 4, 5 ,6 ,8  

  4 אינפלציה ומדיניות מוניטרית 12-13



  11, 9, 7, 4 שוק העבודה והשכר בישראל 14-15

הסקטור הציבורי והמדיניות  16-17

 הפיסקלית

3 ,6 ,10  

   שוק ההון 18

   סיכום וחזרה 19

 

 :חובות הקורסג. 
 

 דרישות קדם:     
 

 לות:חובות / דרישות / מט 
 

 מהציון. 100%בחינה סופית שמשקלה  :)ציון מספרי / ציון עובר( מרכיבי הציון הסופי 

 

 

 )חובה/רשות( ביבליוגרפיה:ד. 
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 וכן החומר המופיע במצגות.כל החומר הנלמד בכיתה  חומר מחייב למבחנים:   
 


