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 :מטרות הקורס

הקורס מהווה קורס מבוא למדע הכלכלה. מטרות הקורס הן להראות לתלמידים את הפשטות של 

רעיונות כלכלים חשובים, ואיך רעיונות אלה יכולים להסביר, לנבא ולשפר את המתרחש בעולם. 

הקורס מתמקד ביסודות הניתוח הכלכלי ויעניק לתלמידים כלים שיעזרו להם לנתח את המציאות 

 ת."  בצורה "כלכלי

 

 : תיאור הקורס

הקורס מתמקד ביסודות הניתוח המיקרו כלכלי. אנחנו נתמקד בשלושת העקרונות המרכזיים של 

הניתוח הכלכלי המודרני. עקרונות אלה הם: אופטימיזציה, שיווי משקל, וניתוח אמפירי. באמצעות 

חברה: אנשים, עקרונות אלה אנחנו ננתח את ההתנהגות החברתית של כל השחקנים המרכזיים ב

 פירמות, וממשלה.

 

תרגילים המהווים חזרה על  6במהלך הסמסטר יחולקו :  חובות הקורס והרכב הציון בקורס

החומר הנלמד בשיעורים. הכנת התרגילים היא חובה והכרחית למעקב אחר החומר הנלמד 

 (.90%הסופי )( ומהציון במבחן 10%)הגשת תרגילים והפנמתו. הציון הסופי של הקורס מורכב מ

 

 60ציון עובר בקורס: 
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 :נושאים נלמדים וקריאת חובה בחלוקה לשיעורים

 

 :לקורס קריאת חובה

Acemoglu, Daron, Laibson, David and John A. List (2015). Microeconomics, 

Pearson. 
 

 Acemoglu, Laibson, and List רשימת הנושאים עוקבת אחרי הפרקים המתאימים של 

 

 The Principles and Practice of Economics  :1שיעור 

 

 בספר. 1פרק קריאת חובה: 

 

 Economic Methods and Economic Questions  :2שיעור 

 
 בספר. 2קריאת חובה: פרק 

 

 : שות להרחבהר תקריא

 

. "הבדלים באיכות ההשכלה בין 2009נעם זוסמן, אורלי פורמן, טום קפלן ודימיטרי רומנוב, 

אוניברסיטאות למכללות: בחינה באמצאות התמורה בשוק העבודה," הלשכה המרכזית 

 .42לסטטיסטיקה, מאמר לדיון מס' 
 

 Optimization: Doing the Best You Can  :3שיעור 

 
 בספר. 3קריאת חובה: פרק 

 

 קריאת רשות להרחבה:

 

- Madrian, Brigitte and Dennis F. Shea, 2001. “The Power of Suggestion: 

Inertia in 401(k) Participation and Savings Behavior,” The Quarterly Journal 

of Economics, 116 (4): 1149-1187. 

  

 - Dahan, Momi, Tehila Kogut and Moshe Shalem, 2011. “Do Economic 

Policymakers Practice What They Preach? The Case of Pension 

Decisions,” The Economic Quarterly, 58 (3-4): 175-198. 
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 Demand, Supply, and Equilibrium  :4שיעור 

 

 בספר. 4קריאת חובה: פרק 

 

 קריאת רשות להרחבה:

 

Sherman, Joshua and Avi Weiss, 2015. “Price Response, Asymmetric 

Information and Competition,” The Economic Journal, 125 (589): 2077-

2115. 

 

Eizenberg, Alon, Saul Lach and Merav Yiftach, 2017. “Retail Prices in a 

City,” Working Paper, The Hebrew University of Jerusalem. 

 
 

 בכיתה 1פתרון תרגיל  :5שיעור 

 

 

 בכיתה 1פתרון תרגיל  :6שיעור 

 

 

 Consumers and Incentives :7שיעור 

 

 בספר. 5קריאת חובה: פרק 

 

 Consumers and Incentives  :8שיעור 

 

 בספר. 5קריאת חובה: פרק 

 

 קריאת רשות להרחבה:

Cohen, Peter, Robert Hahn, Jonathan Hall, Steven Levitt, Robert Metcalfe, 

2016. "Using Big Data to Estimate Consumer Surplus: The Case of Uber," 

NBER WP 22627. 
 

 בכיתה 2פתרון תרגיל  :9שיעור 
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 Sellers and Incentives  :10שיעור 

 

 בספר. 6קריאת חובה: פרק 

 

 Sellers and Incentives  :11שיעור 

 

 בספר. 6קריאת חובה: פרק 

 

 Perfect Competition and the Invisible Hand  :12שיעור 

 

 בספר. 7קריאת חובה: פרק 

 

 Perfect Competition and the Invisible Hand  :13שיעור 

 

 בספר. 7קריאת חובה: פרק 

 

 בכיתה 3רון תרגיל פת :14שיעור 

 

 Trade  :15שיעור 

 

 בספר. 8קריאת חובה: פרק 

 

 Externalities and Public Goods  :16שיעור 

 

 בספר. 9קריאת חובה: פרק 

 

 Externalities and Public Goods  :17שיעור 

 

 בספר. 9קריאת חובה: פרק 

 

 בכיתה 4פתרון תרגיל   :18שיעור 
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 The Government in the Economy: Taxation and Regulation  :19שיעור 

 

 בספר. 10פרק קריאת חובה: 

 

 The Government in the Economy: Taxation and Regulation  :20שיעור 

 

 בספר. 10קריאת חובה: פרק 

 

 קריאת רשות להרחבה:

Jardim, Ekaterina, Mark C. Long, Robert Plotnick, Emma van Inwegen, 

Jacob Vigdor, Hilary Wething, 2017. “Minimum Wage Increases, Wages, 

and Low-Wage Employment: Evidence from Seattle,” NBER WP 23532. 

 
 Monopoly  :21שיעור 

 

 בספר. 12קריאת חובה: פרק 

 

 Game Theory and Strategic Play  :22שיעור 

 

 בספר. 13קריאת חובה: פרק 

 

 קריאת רשות להרחבה:

Chiappori, P., Steven Levitt and Timothy Groseclose, 2002. "Testing Mixed-

Strategy Equilibria When Players are Heterogeneous: The Case of Penalty 

Kicks in Soccer," The American Economic Review, 92 (4): 1138-1151. 
 

 Oligopoly and Monopolistic Competition  :23שיעור 

 

 בספר. 14קריאת חובה: פרק 

 

 5: פתרון תרגיל 24שיעור 

 

 6: פתרון תרגיל 25שיעור 

 

 שיעור חזרה למבחן  :26שיעור 


