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 01/07/19 תאריך עדכון:

 

 כלכלת ישראל

93-455-02 

 אסנת ישראליד"ר 

 הרצאה סוג הקורס:

 ש"ש 1.5:  היקף שעות                       א':     סמסטר             תש"פ:         שנת לימודים

 Israeli.osnat@gmail.com דואר אלקטרוני:

 .9:00-10:00יום ו', קבלה: -שעות

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

 

 

 :ותוצרי למידה 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 

 תינתן סקירה וניתוח של התהליכים, הכוחות והגורמים שפעלו בנושא הנידון.נושא 
 בסיום הקורס, הסטודנטים יהיו מסוגלים:

להבין ולהשתמש במושגי היסוד בכלכלה כגון תקציב ממשלה, מאזן תשלומים, אינפלציה 
 ושערי חליפין.

 רכזיים בה. ולנתח את האירועים המ להכיר את ההיסטוריה הכלכלית של מדינת ישראל
 להבין את המדיניות המוניטרית בישראל.

לנתח את המטרות העיקריות של הממשלה ואת ביטויים בתקציב הממשלה, בהוצאותיה 
 ממיסים. יהובהכנסות

 לנתח את פעילות הממשלה בשוק העבודה ובתחום הטיפול באי השוויון ובעוני במשק.
 

 

 ב. תוכן הקורס:

ישראלי: צמיחת המשק הישראלי בתקופות השונות; סקירה כללית של המשק הנתחיל ב
בעיות משקיות יים כמו רמת החיים וקצב הצמיחה; השוואה בין לאומית של משתנים מרכז

בהמשך נתמקד בנושאים המקרו כלכליים הבאים: אינפלציה  מרכזיות בתקופות השונות.
,ונפרט ת ושוק ההון,  ומדיניות מוניטרית, שוק העבודה, הסקטור הציבורי והמדיניות הפיסקלי

 בתחומים אלו. את מדיניות הממשלה

  מהלך השיעורים:
הסטודנטים יתנסו בחיפוש מושגים ונתונים  , וכן שיעור שבוהרצאה פרונטלית+ מצגות

 באתרים ברשת.
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 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

הקדמה, הצמיחה בישראל  1

 והשוואה בינ"ל

 בנק ישראל, דו"ח בנק

 .1-20, עמ' 2018ישראל 

 

סקירת ההיסטוריה  2-5

הכלכלית של ישראל, 

1948-1984 

המשק י. בן פורת, י. 

 .7-26עמ'  הישראלי,

 

ד. פטינקין, המשק 

הישראלי בעשור הראשון, 

 .72-41עמ' 

 

הכרת מושגים ומציאת  6

 נתונים באתרי האינטרנט

  

סקירת ההיסטוריה  7-10

הכלכלית של ישראל, 

 ד ימינוע 1985

ממעורבות בן בסט, א. 

ממשלתית לכלכלת שוק 

-1985המשק הישראלי 

 . 48-1עמ'   ,1998

 

מצב  ב. בנט וג. ברנד, 

עמ' , על-המשק: מבט

17-48 

 

דו"ח בנק בנק ישראל, 

, 2-12, עמ' 2018ישראל 

22-32. 

 

 

אינפלציה ומדיניות  11-12

 מוניטרית

דו"ח בנק  בנק ישראל,

-62, עמ' 2018ישראל 

81. 

 

נ. זוסמן ונ. לויתן,, 

התהליך הדיסאינפלציוני 

 , בישראל בעשור החולף

 .425 -382עמ' 
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שוק העבודה והשכר  13-14

 בישראל

קמחי,  א.ו ד. בן דוד

האתגרים האסטרטגיים 

העיקריים של ישראל 

חברתי  -בתחום הכלכלי

, ומוקדים מרכזיים לטיפול

 .15-1עמ' 

 

וי. ריינגוורץ,  י. מזר

באות הילדים השפעת קצ

על היצע העבודה: עדויות 

 ,2000-מתחילת שנות ה

  .28-1עמ' 

 

שוק  ה. פוקס וא. וייס,

עמ' על, -העבודה: מבט

71-86 . 

 

 

הסקטור הציבורי  15-16

 והמדיניות הפיסקלית

 חלוקת ד. בן דוד,

 תמונת -התקציב

 של הלאומיות העדיפויות

 .40-1, עמ' ישראל

 

, יעדים או ברנדרע. 

תפקידם של  צעדים?

יעדי הגירעון וההוצאה 

במאמצי הקונסולידציה 

 הפיסקלית של ישראל

  .25-1עמ'  ,1985-2007
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 השכר התפתחותמזר, י. 

והקשרים  הציבורי במגזר

 במגזר השכר לבין בינו

 . 1-35הפרטי, עמ' 

 

אנדבלד, מ., ד. גוטליב,  ועוני בישראלאי שוויון  17-18

א. הלר ול. כראדי, 

(, ממדי העוני 2018)

והפערים החברתיים, 

-7, עמ' 2017דו"ח שנתי 

37 ,41-43. 

 

ד. בן דוד וא. קמחי, 

האתגרים האסטרטגיים 

העיקריים של ישראל 

חברתי  -בתחום הכלכלי

ומוקדים מרכזיים לטיפול, 

 . 15-1עמ' 

 

בנק ישראל, דו"ח בנק 

-182עמ'  ,2018ישראל 

187. 

 

   סיכום וחזרה 19

 

  :דרישות קדםג. 

 אין

 חובות / דרישות / מטלות:ד. 

 .בקורס זה יש חובת נוכחות

 בחינה.

 כל החומר הנלמד בכיתה וכן החומר המופיע במצגות. :לבחינהמר מחייב חו
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 :מרכיבי הציון הסופיה. 

 מהציון. 100%בחינה סופית שמשקלה 

 .60 :בקורס ציון עובר

 

 

 :. ביבליוגרפיהו

 קריאות חובה

תוך: בן בסט, א. )עורך(, מ. מסלול המכשולים לכלכלת שוק בישראל( 2001בן בסט, א. ). 1

(. עם עובד 48-1עמ' )  ,1985-1998ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק המשק הישראלי 

 והמכון למחקר כלכלי בישראל על שם מוריס פאלק.

 תל אביב: עם עובד.(. 7-26)עמ' , חבלי צמיחה -ישראליהמשק ה( 1989. בן פורת, י. )2

 

 קריאות רשות

ממדי העוני והפערים החברתיים, (, 2018כראדי, )הלר ול.  א.גוטליב, ,  ד.אנדבלד, מ., . 3

 , מנהל המחקר והתכנון, המוסד לביטוח לאומי.2017דו"ח שנתי 

. מתוך: בן ישראל של ומיותהלא העדיפויות תמונת -התקציב חלוקת( 2009. בן דוד, ד. )4

(. מרכז 40-1עמ' ) ,2009  ומדיניות כלכלה ,חברה – המדינה מצב ח"דודוד, ד. )עורך(, 

 טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.

האתגרים האסטרטגיים העיקריים של ישראל בתחום ( 2017קמחי, ) א.ובן דוד, ד., . 5

 מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי.(. 15-1 עמ') ,חברתי ומוקדים מרכזיים לטיפול -הכלכלי

. מתוך: וייס, א. )עורך(, דו"ח מצב על-מצב המשק: מבט( 2018ברנד, )בנטל, ב. וג. . 6

. מרכז טאוב לחקר המדיניות (17-48, )עמ' 2018חברה, כלכלה ומדיניות -המדינה

 החברתית בישראל.

 ישראל. . ירושלים: בנק2018דו"ח בנק ישראל ( 2019. בנק ישראל )7

יעדים או צעדים? תפקידם של יעדי הגירעון וההוצאה במאמצי (. 2009ברנדר, ע. ). 8

הרבעון הישראלי למיסים  .(25-1עמ' ) ,1985-2007הקונסולידציה הפיסקלית של ישראל 

 .129, ל"ג 

תוך: בן .  מהתהליך הדיסאינפלציוני בישראל בעשור החולף( 2001)ונ. לויתן, זוסמן, נ., . 9

 , 1985-1998ט, א. )עורך(, ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק המשק הישראלי בס

 עם עובד והמכון למחקר כלכלי בישראל על שם מוריס פאלק. (.425 -382עמ' )

 במגזר השכר לבין והקשרים בינו הציבורי במגזר השכר התפתחות( 2014) ,. מזר, י.10

 .2014.03  ןלדיו מאמרים סדרת(. בנק ישראל 1-35עמ' )הפרטי. 
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השפעת קצבאות הילדים על היצע העבודה: עדויות ( 2018) וי. ריינגוורץ,. מזר, י. 11

 2018.07בנק ישראל סדרת מאמרים לדיון  .(28-1עמ' ) ,2000-מתחילת שנות ה

מתוך: וייס, א. )עורך(, דו"ח מצב  על.-שוק העבודה: מבט( 2018) וא. וייס,פוקס, ה., . 12

. מרכז טאוב לחקר המדיניות (71-86, )עמ' 2018לה ומדיניות חברה, כלכ-המדינה

 החברתית בישראל.

(. ירושלים: מרכז 72-41עמ' ) ,המשק הישראלי בעשור הראשון(. 1965פטינקין, ד. ). 13

 פאלק למחקר כלכלי בישראל.

 :שם הקורס באנגלית .ז

Israeli Economy. 


