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 26/06/19תאריך עדכון: 

 מבוא לכלכלה מיקרו

93-400-09 

 פרופ' יוסי מעלם

 הרצאה סוג הקורס:

 שש" 1:  היקף שעות'                        א:     סמסטר:         תש"פ             שנת לימודים

 יימסר דואר אלקטרוני:

 בתיאום מראשקבלה: -שעות

 . (Moodle)באמצעות מערכת "למידה"   אתר הקורס באינטרנט: 

 * הסבר יינתן בתחילת הקורס!

 

 א. מטרות הקורס: 

 רקע כללי: 

הכלכלית של פרטים כמשפחות או  התנהגות, החוקר את הכלכלהכלכלה היא תחום של תורת ה-מיקרו

  מוצר.של  שוקפירמות  וקבלת ההחלטות שלהם, ואת הדרך שבה התנהגות זו מכתיבה את התנהגות ה

 

 מטרות הקורס: 

-יסוד, עקרונות התיאוריה הכלכלית ויסודות של שיטת הניתוח הכלכלי בתחומי המיקרו-להקנות מושגי

 ים הכלכליים.לקשר בין סוגיות מיקרו כלכליות אקטואליות שעל סדר היום הציבורי למודל כלכלה.

 
 תוכן הקורס:ב. 

המחסור, עקומת תמורה ועלות תופעת כלכלה: מיקרו הקורס עוסק במונחי יסוד וכלי ניתוח בסיסיים ב

אלטרנטיבית, צמיחה כלכלית, פונקציית ייצור והקצאת מקורות, יתרון יחסי וסחר חוץ, מנגנון השוק 

מונופול, השפעות , התערבות ממשלה ,בשוק תחרותי התחרותי, היצע וביקוש, גמישות, שיווי משקל

 הכנסות.חלוקת חיצוניות, ואי שוויון ב

 

 בתום הקורס הסטודנט: -תוצרי למידה 

 יסוד בכלכלה.היבין את מושגי  .1

 .יכיר את עקומות הביקוש וההיצע .2

 ידע לנתח התנהגות של שווקים בעלי מאפיינים של תחרות משוכללת. .3

 .הממשלתית יבין את חשיבות ההתערבות .4

 יכיר באופן כללי מבנה שווקים שונים מאלו של תחרות משוכללת. .5

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%95%D7%A7_(%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94)
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)כל הפרקים הם מספר קריאת החובה של  תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים

 :הקורס(

מס' 

 השיעור

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור

  1פרק  מבוא 1

  1פרק  עקומת תמורה 2

  2פרק  עקומת תמורה וצמיחה 3

פונקציית ייצור והקצאת  4

 מקורות

  5פרק 

  3פרק  יתרון יחסי וסחר חוץ 5

  6פרק  מנגנון השוק התחרותי 6

  8פרק  היצע 7

  9פרק  ביקוש 8

  10פרק  גמישות 9

  11פרק  שיווי משקל תחרותי 10

  15פרק  מיסים וסובסידיות 11

מחיר  –התערבות ממשלה  12

 מינימום ומקסימום

  15פרק 

מונופול, השפעות חיצוניות  13

 ואי שוויון בחלוקת הכנסות

  17-ו 16פרקים 

 

 ג. דרישות קדם:

 .אין 

 

 ד. חובות/דרישות/ מטלות:

 .נוכחות בשיעורים 

 הכנת תרגילים במהלך הקורס. 

  מהציון הסופי בקורס 100%הבחינה בסוף הסמסטר מהווה ציון. 

 

 ה. מרכיבי הציון הסופי:

 מהציון הסופי בקורס. 100%בחינה  

 !60ציון עובר בקורס 
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 ו. ביבליוגרפיה:

 :קריאת חובה

מהדורה שנייה  .קרו כלכלה, עמיחיאמ -עופר, מבוא לכלכלה  אמירהיצחק נילי מארק, אורון, 
 מורחבת.

 קריאת רשות:

 .1982מבוא לכלכלה מיקרו, האוניברסיטה הפתוחה, רוזנברג, יעקב וגדעון יניב, 
 
 

 ז. שם הקורס באנגלית:

 Introduction to Microeconomics. 

 

 

 


