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 25/08/19 תאריך עדכון:

 מבוא לכלכלה מיקרו

 93-400-01 

 ד"ר אבי טילמן

 שיעור + תרגיל סוג הקורס:

 ש"ש 1:  היקף שעות                   ב':     סמסטר             תש"פ:         שנת לימודים

 .ilavi.tillman@biu.ac  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. 

במסגרת הקורס נפתח כלים, שיענו על שאלות היסוד במיקרו כלכלה, באשר להקצאה 
עילה של מקורות מוגבלים. על פיהם, נקבעים המחירים היחסיים של המוצרים השונים י

במשק  והכמויות המיוצרות של המוצרים והשירותים השונים, וכן השימוש היעיל בגורמי 
 הייצור העומדים לרשות המשק.

 

 ב. תוכן הקורס:

מיקרו כלכלה, במסגרת הקורס נפתח כלים, שיענו על שאלות היסוד ב רציונל, נושאים:

באשר להקצאה יעילה של מקורות מוגבלים. על פיהם, נקבעים המחירים היחסיים של 
המוצרים השונים במשק  והכמויות המיוצרות של המוצרים והשירותים השונים, וכן 

 השימוש היעיל בגורמי הייצור העומדים לרשות המשק.

 

ת תרגילים מצגות ודוגמאות בקורס ילמדו באופן פרונטלי וכן באמצעו מהלך השיעורים:

 מחיי היום יום.
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 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: 
 

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

 אורון, מארק ועופר הקדמה  1
 :"מבוא לכלכלה מיקרו" 

 .11-16עמ'  1.1: 1פרק 
 .233-234 עמ' :4פרק 
 .235-236עמ'  15.1-3: 15פרק 

 

 אורון, מארק ועופר קומת תמורהע 2-3
 :"מבוא לכלכלה מיקרו" 

 עמ' עד סוף הפרק 1.2: 1פרק 
16-44. 

 .45-52עמ'  2פרק 

 

פונקצית ייצור: תפוקה  4
ממוצעת תפוקה שולית, 

הקצאת גורמי ייצור, 
שוק מתוכנן מול שוק 

 תחרותי

 אורון, מארק ועופר
 :"מבוא לכלכלה מיקרו" 

 .79-89עמ'  5.1-5.5: 5פרק 
 .201-209עמ'  12.1-12.3: 12פרק 

 

פונקצית הוצאות  5-6
 ועקומת היצע

 אורון, מארק ועופר
 :"מבוא לכלכלה מיקרו" 

 .105-142עמ'  כולל נספחים 8פרק 
 

 

פונקצית ביקוש  7-8
 וגמישות ביקוש

 אורון, מארק ועופר
 :"מבוא לכלכלה מיקרו" 

 .143-162עמ'  9פרק 
 .163-179עמ'  10.1-8: 10פרק 

 

שיווי משקל בשוק  9
 המוצר

 אורון, מארק ועופר
 :"מבוא לכלכלה מיקרו" 

 .182-182עמ'  10.11: 10פרק 
 185-200.עמ'  11פרק 

 

התערבות ממשלתית  10-12
בשווקים תחרותיים: 

מיסים וסובסידיות 
 מחיר מקסימום 

 מחיר מינימום
פתיחת המשק לסחר 

 חוץ.

 אורון, מארק ועופר
 :יקרו""מבוא לכלכלה מ 

 .253-286עמ'  15פרק 

 

  :דרישות קדםג. 

 אין , נדרש ידע בסיסי במתימטיקה. 
 

 חובות / דרישות / מטלות:ד. 

 .מן התרגילים 70%פתרון התרגילים הגשה חובה ל
 בחינה.

 

 :מרכיבי הציון הסופיה. 

 הגשת תרגילי החובה
 . 100% +בחינה

 !60ציון עובר בקורס 
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 :. ביבליוגרפיהו

( "מבוא לכלכלה מיקרו" הוצאת 1995אורון י, מארק נ, עופר ג ) ות מן הספר:כל הקריא
 עמיחי

 (296345)שמור לפי אור.מב 
 

 ספרים נוספים מומלצים:

 ( "מיקרו כלכלה בגובה העיניים" הוצאת עמיחי2002באומן, ד )
 שמור לפי באו.מי )516276(

 
 חוברת התרגילים מופצת על גבי אתר האינטרנט.

 

 :שם הקורס באנגלית .ז

Introduction to Microeconomics.  

 


