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  : תאור הקורס
מהלך ב .ות ניהוליויישומם לסוגיות יתמיקרו כלכלשל התיאוריה היסוד ה יעסוק במושגי הקורס

 –תחרותי השוק מודל ההיצע ו, ביקוש – מיקרו כלכלי ניתוח של בסיסיים מושגיםקורס יוצגו ה
בהנחות היסוד גם נדון . קציב משק הבית ותקציב החברה העסקיתמתוך ת נגזריםם הויוסבר כיצד 

התנהגות צרכנים ב מחקריםשמתבססות על ג גישות אלטרנטיביות יצנו, כלכלימיקרו  המודלשל ה
המודל תוקפו של כמוכן יוצגו מחקרים אמפיריים רלוונטיים שבוחנים את . התנהגותיתכלכלה בו

         .    ותעכשוויות כלכליות סוגיוכן דוגמאות לשימוש במודל לניתוח , המיקרו כלכלי
  

Course description: 
The course will deal with the basic concepts of microeconomic theory and their 
application to the managerial topics. The course will present the main concepts of 
microeconomic analysis - demand, supply and the competitive market model – and 
will demonstrate how they can be derived from the household budget and the firm's 
budget. During the course we will discuss the underlying assumptions of the 
microeconomic model, and alternative approaches which are based on research on 
consumers' behavior and behavioral economics. Relevant empirical research, which 
tests the validity of the micro economic model, will also be presented, alongside with 
several case studies that demonstrate how the model can be used to analyze 
contemporary economic issues.                
        

  
  :הקורסמורחב של תאור 

  
  ת הקורסומטר

ולהציג את קרו כלכלית מיתיאוריה ם בסיסיים במושגי הקנות לסטודנטים היא לקורסמטרת ה
 . וניהוליותסוגיות כלכליות של ניתוח ב וניהולבמם של מושגים אלה וייש

  
 נושאי הקורס

  הגדרות. 1
  ?מהי כלכלה. א
 המודל הכלכלי.  ב

 התנהגות צרכנים. 2
 מגבלת התקציב של הצרכן הבודד.א
 עקומת הביקוש וגמישות הביקוש. ב
 מצרפיתעקומת ביקוש . ג
 ממצאים אמפיריים. ד
 מודלים אלטרנטיביים להתנהגות צרכנים. ה

 התנהגות של יצרנים. 3
 פונקצית הייצור. א
 פונקצית העלות. ב
  יצרן בשוק תחרותי– היצעהעקומת . ג
 ממצאים אמפיריים. ד

  ביקוש והיצע–שוק המוצרים והשירותים . 4
  תחרותיקביעת המחיר בשוק. א
 קרטל וא מונופול וק עםקביעת המחיר בש. ב
 השוואה בין שוק מונופוליסטי לשוק תחרותי. ג
 אסטרטגיות מונופוליסטיות. ד
  שינויים בביקוש ובהיצע. ה

 יישומים אמפיריים של מודל השוק. 5
  2002-2011 שוק המזון בישראל -התייקרות מחירי התשומות . א
  2010- 2005אפיינים של שוק השכר בישראל מ. ב
  2011–2002 שוק התקשורת בישראל –מונופול מפוקח מול שוק תחרותי . ד
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