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שם הקורס :יסודות הכלכלה 286.4400
סמסטר ב' תשע"ו

המרצה:

פרופסור נסים בן דוןד

ימי לימוד :הרצאה  +תרגיל יום ה' 16-20
מטרת הקורס:
להקנות מושגי יסוד במיקרו כלכלה .הקורס מתמקד בהבנת הסביבה הכלכלית מצד הביקוש (צרכנים)
ומצד ההיצע (יצרנים) ,ומציג את עקרונות פעולת מנגנון השוק בתנאי תחרות משוכללת .מוצגת השפעת
פתיחת השוק לסחר בינלאומי והשפעת התערבות הממשלה באמצעות מסים ,סובסידיות ומכסים על
שווקי המוצרים.
נושאי הקורס:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

בעיות יסוד ועקומת התמורה.
צמיחה כלכלית.
תאוריית הביקוש.
פונקציית הייצור.
פונקציית הוצאות ופונקציית וההיצע.
שיווי משקל בשוק תחרותי.
שווקי גורמי הייצור.
התערבות הממשלה.
התחלקות ההכנסות במשק.

ביבליוגרפיה:
 .1מבוא לכלכלה – מיקרו כלכלה ,אורון ,מארק ועופר ,הוצאת עמיחי ,ת"א:








בעיות יסוד ועקומת התמורה ,פרק .1
צמיחה כלכלית ,פרק .2
תאוריית הביקוש ,פרקים .9-10
פונקציית הייצור ,פרק .5
פונקציית הוצאות ופונקציית וההיצע ,פרק .8
שיווי משקל בשוק תחרותי ,פרק 11
שוק גורמי הייצור ,פרקים .12,13
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 שיווי משקל כללי ,פרק .14
 התערבות ממשלה ,פרק .15
 התחלקות ההכנסות במשק ,פרק .16
 .2מבוא לכלכלה – מיקרו – בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה .יחידות .1-6

דרישות הקורס:
 חובה להגיש  75%ממכסת התרגילים .שירות מילואים ,מחלה וכו' אינם פוטרים מהגשת מכסה זו.
תלמיד שלא יעמוד במכסה זו לא יורשה לגשת לבחינה.
 בסוף הסמסטר תיערך בחינה .ציון המעבר ייקבע על פי הבחינה הסופית בלבד.
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