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המחלקה לניהול

אוניברסיטת בן גוריון בנגב
בית הספר לניהול ע"ש גילפורד גלייזר
המחלקה לניהול
תשס"ט
סמסטר א'
שם הקורס :מבוא לכלכלה א )מיקרו(
שם המרצים :ד"ר ירון אמזלג )מרכז הקורס( ,ד"ר ניר דגן ,גב' צחית סימון-תובל
דואר אלקטרוניamzalegy@bgu.ac.il, simont@bgu.ac.il, nir@nirdagan.com :
מטרת הקורס :הקניית מושגי יסוד וכלי ניתוח בסיסיים בכלכלה.
בתחום המיקרו יושם דגש על בחינת ההתנהגות והשיקולים של יחידות כלכליות קטנות וקשרי הגומלין
הפונקציונליים בין היחידות הכלכליות בתוך המערכת הכלכלית .בתוך כך ייושמו עקרונות הניתוח השולי,
ניתוח עקומות הביקוש וההיצע וההתכנסות לשיווי משקל .ברמת הענף ,יוצגו צורות שונות של ארגון הענף
החל מתחרות משוכללת ועד לדואופול ומונופול ,כמו כן יוצגו דרכי ההתערבות של הממשלה בשוק המוצר
והשפעתן על כל אחד מהגורמים בשוק ועל שיווי המשקל .
שיטת הלימוד :הקורס כולל שיעור ותרגול פרונטלי .
נושאי הקורס :

נושא

פרקים נבחרים

פרקים נבחרים

)מתוך :אורון(

)מתוך(Baumol :

.1

מבוא ,תופעת המחסור ועקומת התמורה

1-3

2-3

.2

פונקצית ייצור והיצע הפירמה

5,8

4,7

.3

התנהגות הצרכן ועקומת הביקוש

9-10

4-6

.4

ביקוש והיצע ענפיים ושיווי משקל בשוק

14

9-10

.5

שוק גורמי ייצור – שוק העבודה

12

15

.6

שווקים לא תחרותיים – מונופול ,דואופול

17

11-12

.7

התערבות ממשלתית – מיסים ,מכסים וסובסידיות

15

18-20

.8

יתרונות וחסרונות של שוק תחרותי – כשלי שוק

13

הערה  :לידיעתכם סדר לימוד הנושאים והדרישות עשויים להיות שונים במעט בין המרצים.

הבחינה הסופית תהיה זהה לכל הקבוצות!!!

דרישות הקורס:
•חלה חובת הגשת  75%מהתרגילים במועד .על כל סטודנט להגיש את התרגילים בנפרד.
•קיימת אפשרות לבוחן מגן ) (30%במהלך הסימסטר )תינתן הודעה במהלך השיעורים הראשונים(.
•הציון יקבע  100%על פי בחינה בסוף הסמסטר )עמידה בחובת הגשת התרגילים מהווה תנאי מקדים
לגשת לבחינה(.

ביבליוגרפיה:
•יצחק אורון ,נילי מארק וגליה עופר ,מבוא לכלכלה  -מיקרו כלכלה ,עמיחי ,תל-אביב1995 ,
•אוניברסיטה פתוחה ,מבוא לכלכלה מיקרו ,יחידות .1-6

• Baumol W., and Blinder, A., Economics : Principles and Policy (7th edition), Dryden Press,
Orlando, 1998.

• McAfee R. P, Introduction to Economic Analysis, http://www.introecon.com , 2006.

חומר עזר )תירגול( לקורס :
• חוברת תרגילים מבוא לכלכלה א' )מאתר הקורס(.
• ספר השאלות הגדול )מיקרו כלכלה( – בעריכת יאיר זימון ודפנה פפר.

