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

א .מטרות הסמינר ותוצרי למידה:
הסמינר יעסוק בסיבות להיווצרות משברים כלכליים גלובליים ,טיפול בהם על ידי קובעי המדיניות,
וכן השוואה בין משברים .הסמינר מאפשר לסטודנט לפתח שיטת חשיבה ביקורתית ,השוואה
וסקירה של מחקרים שונים בספרות ,איסוף נתונים ועיבודם והצגת המסקנות במסגרת של עבודה
מחקרית.

ב .תוכן הסמינר:
הסמינר יתמקד במשברים כלכליים גלובליים ,בסיבות להיווצרותם ,התפתחותם והשפעתם על
הכלכלה המקומית והגלובלית .בסמינר נציג ,בין היתר ,את אופי המשברים – משבר אשראי ,פיננסי,
ריאלי או פיסקלי וכן את הקשרים ביניהם .המשברים של העשורים האחרונים כוללים את משבר
הסאב-פריים (שתחילתו ב ) 2007-2008-ונגזרותיו ,בין היתר משבר החובות באירופה (עד היום),
משבר ההייטק בתחילת שנות ה ,2000-משבר מדינות דרום מזרח אסיה ב 1997-וכן משברי המדינות
המתפתחות של שנות ה.80-

מהלך השיעורים:
במחצית הראשונה של הקורס יוצגו מושגי יסוד הקשורים לנושא הסמינריון .נדון בקצרה
בהתפתחות המשברים בעשורים האחרונים באופן כללי ,ובהמשך יוצג הסבר כיצד לכתוב את
הסמינריון .בחלק זה של הקורס יצטרך כל סטודנט לבחור את נושא הסמינריון ולערוך כבר בשלב
זה סקירת ספרות לגבי הנושא הנבחר .בחלקו השני של הקורס יצטרך כל סטודנט להכין מצגת
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 לסקור את הספרות בנושא שבחר ולהעלות שאלת,ולהציגה בכיתה שתכלול את נושא העבודה
 בה יעמיק את המחקר ויפתח, בנוסף למצגת הנ"ל על כל תלמיד לכתוב עבודה אישית סופית.מחקר
. עבודה אישית זו תוגש בסיום הקורס.אותו כעבודה עצמאית

: דרישות קדם.ג
אין

: חובות הסמינר.ד
כתיבת עבודה אישית סופית
. נוכחות בכל מפגשי הסמינריון היא חובה- הערה
תיבדק נוכחות והתאמה לרשימת המשתתפים של המרצה
סטודנט שלא מופיע ברשימת המשתתפים לא יוכל ללמוד בקבוצה הסמינריון ללא אישור ממזכירות
.המדור

: מרכיבי הציון הסופי.ה
. מהציון הסופי100% :כתיבת עבודה אישית סופית

!60 ציון עובר
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