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אוניברסיטת חיפה – הפקולטה לניהול
החוג למנהל עסקים
תכנית ה  MBAעם התמחות בניהול ספנות ונמלים – כיתת ברקנית
תקופה מס' 1

שם הקורס :כלכלה ניהולית

9/3/2017 - 12/5/2017

מספר הקורס209.7805 :

שם המרצה :רו"ח יצחק לב
שעות קבלה :בתיאום מראש.
דואר אלקטרוניmail4d@walla.co.il :

מטרות הקורס:
הקורס כלכלה ניהולית מקנה ללומדים יסודות בתורת הכלכלה תוך הצגת עקרונות החשיבה הכלכלית
בתחומי ה"מיקרו כלכלה " והתחום הרחב יותר הנקרא "מאקרו כלכלה" .הקורס מספק כלים ישומיים
לחשיבה כלכלית וקבלת החלטות של מנהלים .הלימוד יאפשר פיתוח יכולות אנליטיות לניתוח ושיפור
ביצועים .הקורס דן בהבנת התנהגות הצרכנים והיצרנים ומציג את פעולת מנגנון השוק .בשוק יוצגו מושגי
יסוד במאקרו כלכלה תוך התייחסות למעורבותה של הממשלה.

המטרות המתוכננות להשגה בתום הקורס:
הבנה של מושגי היסוד במיקרו ובמאקרו כלכלה ,וכן הבנה של עקרונות החשיבה הכלכלית .כמו כן הבנת
הסביבה הכלכלית מצד ההיצע  ,מצד הביקוש וכן הבנת עקרונות פעולת מנגנון השוק .הבנת העקרונות
הכלכליים תעניק לסטודנטים כלים אנליטיים שיסייעו בקבלת החלטות ושיפור ביצועים.

האופי המתודולוגי של הקורס:


תקציר הרצאה (מדי שבוע יופיע תקציר עדכני של השיעור באתר הקורס  .התקצירים יועלו לפני
ההרצאות ויש להגיע איתם להרצאה)



פתרון תרגילים המופיעים באתר הקורס .לאחר הגשת התרגילים יועלה לאתר הקורס פתרון מלא
של התרגיל.
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דרישות הקורס:


חובת הגשת תרגילים מדי שבוע  .את התרגילים יש להגיש מודפסים עד תחילת ההרצאה
.



המבחן הסופי יערך בחומר סגור עם אפשרות להכניס שני דפי נוסחאות בלבד בגודל A4
(ארבעה עמודים) ומחשבון מדעי פשוט.



נוכחות – בהתאם לתקנון ביה"ס הנוכחות בכיתה הינה חובה ויתקיים רישום נוכחות בכל
שיעור .כל היעדרות תפחית אוטומטית מהציון היחסי הניתן לנוכחות .היעדרות מעל שתי
הרצאות תגרור מניעת יכולת לגשת לבחינה .אישור היעדרות חריג מחייב פנייה לוועדת
חריגים של בית הספר לניהול דרך המזכירות.



על היעדרויות או איחורים צפויים מראש  ,על התלמיד להודיע בכתב למרכזת התכנית
ומרצה הקורס.



השתתפות פעילה – הקורס מעודד השתתפות פעילה בשיעור והעלאת שאלות,

מבנה הציון:


הרכב הציון הסופי בקורס :מבחן סופי , 85% :תרגילי בית ,10% :נוכחות והשתתפות
פעילה בשיעורים .5%

ספר הלימוד:
1. Case, K.E. and R.C. Fair, Economics , Prentice Hall 10th 2012 or 8th edition 2007

ספרי רשות:
 .2אורון יצחק  ,מארק נילי וגליה עופר – מבוא לכלכלה מיקרו כלכלה הוצאת עמיחי ת"א 1998 ,
 .3אורון יצחק  ,מארק נילי וגליה עופר – מבוא לכלכלה מאקרו כלכלה הוצאת עמיחי ת"א 2001 ,
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תוכן הקורס על פי נושאים ולוח זמנים:

מפגש
מס'
1

פרקי קריאה מספר
הלימוד
פרקים 1-2

תרגיל 1

2

התרחבות כלכלית  ,שיפור טכנולוגי  ,פונקציית הייצור

פרקים 7-8

תרגיל 2

3

הוצאות היצרן ניתוח צד ההיצע ,הגדרות טווח קצר
וארוך ,שיקולי היצרן ,עלויות ייצור ורווחים  ,הביקוש
לגורמי יצור

פרקים 8-9

תרגיל 3

4

התנהגות הצרכנים  ,תועלת  ,עקומות אדישות,
הגורמים המשפיעים על הביקוש  ,עקומת הביקוש
ניתוח הביקוש  ,גמישות הביקוש  ,הוצאות הצרכנים ,
עקומת אנגל ,
ניתוח שוק (היצע וביקוש) ,שווי משקל בשוק המוצר
ובשווקי גורמי היצור .כיצד נקבעים מחירי השוק של
המוצרים
מבוא למאקרו כלכלה ,מושגי יסוד ומדדים מאקרו
כלכליים של המשק  ,חשבונאות לאומית ,תוצר והכנסה
לאומית
מבוא למודל הקינסיאני  ,פער אינפלציוני  ,פער
דפלציוני  ,אבטלה ומדיניות פיסקאלית של הממשלה

פרקים 5-6

תרגיל 4

5
6
7
8

נושא
הקדמה ,מהי כלכלה ניהולית  ,הבחנה בין מיקרו
כלכלה למאקרו כלכלה ,תופעת המחסור ,השאלות
המרכזיות בכלכלה ,עלויות אלטרנטיביות  ,עקומת
התמורה

מטלות

תרגיל 5
פרקים 5-6
פרקים 3-4

תרגיל 6

פרקים 20-21

תרגיל 7

פרקים 22-24

תרגיל 8

בהצלחה,
רו"ח יצחק לב
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