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היקף 3 ש"ססמסטר א  שנת לימודים: תש"פ
https://econ.biu.ac.il/en/rosenberg :אתר הקורס באינטרנט 

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

להקנות מושגים וכלי ניתוח בסיסיים במיקרו כלכלה. –מטרת הקורס 

בסיומו של קורס זה סטודנטים יהיו מסוגלים להבין מושגי יסוד בכלכלה  –תוצרי למידה 

 ולנתח התנהגות של שווקים כלכליים. 

ב. תוכן הקורס:

ת שונות )צרכנים, יצרנים, עובדים ומעסיקים( למד כיצד פועלות יחידונ רציונל, נושאים:

בשוק בתחרות משוכללת וכיצד נקבעים בשיווי משקל המחיר ומספר יחידות המוצר. כמו 

כן נלמד מהן ההשלכות של התערבות ממשלתית בשווקים על פעולתם, ונלמד על שווקים 

 .בתחרות מוגבלת )מונופול ואוליגופול(

ת המשולבת בתרגול. הוראה פרונטלי מהלך השיעורים:

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

קריאה נדרשת  נושא השיעור מס' השיעור

המחסור, עקומת תמורה, הנחת  1

הרציונליות, הוצאות אלטרנטיביות

 1פרק  – 1

1,2פרקים  – 2

 3רק פ – 1 יתרון יחסי, התמחות, מסחר בינלאומי 2

1, 39פרקים  – 2

2פרק  – 1צמיחה כלכלית3

4, 6פרקים  – 1 תחרות משוכללת לעומת תכנון מרכזי 4

פונקציית ייצור, תפוקה שולית פוחתת,  5

 הקצאת גורמי ייצור

5, 6, 7פרקים  – 1

10פרק  – 2

8פרק  – 1 פונקציית הוצאות, היצע של הפירמה 6



2

10, 12פרקים  – 2

ביקוש הצרכנים, עקומת ביקוש, גמישות  7

 ביקוש, גמישות הכנסה

9, 10פרקים  – 1

 4, 5פרקים  – 2

 11פרק  – 1שווי משקל בשוק תחרותי8

4, 6, 12פרקים  – 2

שוק גורמי הייצור, קשרי הגומלין בין שוק  9

 גורמי הייצור לשוק המוצר

12, 13, 14פרקים  – 1

פים, התערבות הממשלה, מסים עקי 10

סובסידיות, מחיר מקסימום ומינימום, 

 התערבות בתחום היבוא והיצוא

15פרק  – 1

6פרק  – 2

כשל השוק, השפעות חיצוניות, מוצרים  11

 ציבוריים

21, 22פרקים  – 2

 :דרישות קדםג. 

 אין

/ מטלות:  ד. חובות / דרישות 

יש להתמיד בהכנת שיעורי הבית השבועיים ולהקפיד על הגעה לשיעורים. 

:מרכיבי הציון הסופיה. 

 100%בחינה 

:. ביבליוגרפיהו

 –חומר חובה לקריאה 

. מארק, ג. עופר, הוצאת עמיחי, מהדורה ני. אורון,  –מיקרו כלכלה  –מבוא לכלכלה  .1

 (.1995שנייה מורחבת )

2. Economics – R. Lipsey, P. Steiner, D. Purvis, P. Courant, Harper & 

Row, 9th Edition, 1990.
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