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בקורס זה ננתח את ההתנהגות של יחידות מיקרו כלכליות )צרכנים ,יצרנים ועוד  ( ...בסביבה תחרותית.
נתאר את המניעים והמגבלות בפניהם עומדות היחידות ואת דרכי הפעולה בהן בוחרות היחידות .בתורת
הצרכן נחקור את הדרך בה מחליט הפרט מה ומתי לקנות לאור ההכנסה והמחירים .בין הנושאים שננתח
יהיו הבחירה בין עבודה ופנאי ,תצרוכת על פני זמן וקבלת החלטות בתנאי אי וודאות .בתורת היצרן ננתח
את הדרך בה מחליטה הפירמה איך לייצר ומה לייצר לאור האפשרויות הטכנולוגיות והמחירים של גורמי
הייצור והמוצרים .נחפש כיצד נקבעת הדרך הזולה ביותר לייצר )איך( ומהי רמת הייצור הרווחית ביותר
)מה( .טכניקות הניתוח המרכזיות יהיו באמצעות הצגה גראפית ,מקסימיזאציה תחת אילוצים והעדפה
נגלית.
סדר הנושאים
• תורת הצרכן
 oהעדפות ,פונקציות תועלת
 oהתנהגות תחרותית ,פונקציות הביקוש הרגילות )המרשליאניות(
 oפיצויים וניכויים ,פונקציות הביקוש המפוצות )ההיקסיאניות ,הסלוצקיאניות(
 oהעדפה נגלית ,מדדי מחירים וכמויות
 oהכנסה במוצרים ,היצע עבודה ,תצרוכת על פני זמן
 oאי וודאות
• תורת היצרן
 oטכנולוגיות ,פונקציות ייצור
 oהתנהגות תחרותית ,מקסום רווחים ,פונקציות ביקוש )לגורמי ייצור( והיצע )של
תפוקות(
 oמינימום הוצאות ,פונקציית ההוצאות ,פונקציות הביקוש המותנות
• תורת הענף
 oהיצע ענפי בטווח הקצר והארוך
 oשיווי משקל תחרותי בטווח הקצר והארוך
 oהתערבות ממשלה ושיפורים טכנולוגיים ברמת הענף
אופן ההוראה
ההרצאות תלווינה במצגות שיופיעו באתר הקורס.
מדי שבוע יינתן תרגיל ,אותו יש להגיש ביום א' בשבוע העוקב .התרגילים מהווים חלק מרכזי בקורס,
והסיכוי לעקוב אחר הקורס ולהצליח בו נמוכים במידה ולא מושקע מאמץ לפתור את התרגילים.
ביום א' יתקיים תרגול פרונטלי בו יעברו על נושאים שעלו בהרצאות ויפתרו את התרגילים.
אתר האינטרנט של הקורס הוא חלק בלתי נפרד מהקורס .באתר יפורסמו המצגות ,חומר עזר ,תרגילים
ופתרונות וכן הודעות לסטודנטים.
קביעת הציון
בחינה סופית – 100%
יתכן ובקורס תתבצע התאמה שיטתית של הציונים בהתאם להנחיות בית הספר לכלכלה )לפרטים יש
לפנות לידיעון(.
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