שם הקורס:

כלכלת מידע – Information Economics

מספר הקורס:

209.6615

שם המרצה:

פרופ' דפנה רבן

מועד ההרצאה:

ימי ג'21:00-18:00 ,

שעות הקבלה:

בתיאום מראש בזום

דוא"ל:

draban@univ.haifa.ac.il

כיתת כחל
תקופה  ,3תשפ"א
תיאור הקורס:
מידע הפך בשנים האחרונות להיות קטר כלכלי בכל המיגזרים במשק .קורס זה יעסוק בניתוח קשרי הגומלין
בין מידע ,טכנולוגיה ואדם כדי להבין תהליכים להם אנו עדים ,כגון צמיחה מהירה של חברות ,יצירת מונופולים
בסביבה תחרותית ,מתווכים מסוגים חדשים .באמצעות הבנה של עקרונות יסודיים של מידע כמוצר פרטי או
ציבורי נפתח יכולת לנתח את הפעילות העסקית סביב מידע ונתוודע למיגוון של מודלים עסקיים .בסיום
הקורס יציעו הסטודנטים יוזמות ליישום הידע הנלמד באירגוניהם.
מטרות לימודיות:
 .1השוואה בין יסודות כלכלה מסורתית לבין כלכלת המידע.
 .2פיתוח מסגרת להבנת קשרי הגומלין מידע-טכנולוגיה-אנשים-כלכלה.
 .3היכרות עם מיגוון מודלים עסקיים בעולם הדיגיטלי.
 .4ייזום פרוייקט המיישם את העקרונות שנלמדו.

שיטת הלימוד:
קריאת חומר רקע לפני השעור ,למידה פעילה בכיתה ,הרצאות ,פרוייקט יישומי.
דרישות הקורס:


נוכחות חובה והשתתפות פעילה בכל ההרצאות ובתרגילי הכיתה .נוכחות חובה לפי תקנון בית
הספר למנהל עסקים .כאשר מדובר בשיעור בזום ,זה אומר מצלמות פתוחות בזמן השיעור (מי
שלא עומד בתקנון נכשל בקורס).



קריאת החומר הנדרש ,הגשת  3תרגילים ועבודה מסכמת – ראו אופן חישוב הציון בעמוד האחרון.

אוניברסיטת חיפה ,בית הספר למנהל עסקים ,הר כרמל ,חיפה  3498838פקס04 8249194 :
אתרmanagement.haifa.ac.il :
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נושא
מבוא לכלכלת הנתונים
והמידע
טרנספורמציה דיגיטלית
מידע כמוצר פיזי ודיגיטלי
מבנה עלויות ותרומתן
תכונות של מידע כמוצר

לקריאה – כל המקורות זמינים במוודל

ההיסטוריה של מחר ,פרק  /11יובל נח הררי
https://www.youtube.com/watch?v=pdhAu6Jwc0E
OR
Digital Economics / Avi Goldfarb & Catherine
Tucker

הגשת תרגיל 1

מוצרים פרטיים וציבוריים
תנאים לקיומו של שוק ,כשל
שוק
עולם החינמיות
מבנים ארגוניים :היררכיה,
רשת
משוב חיובי ,זנב ארוך

מונופוליזציה בצבעי הסוואה – עמ' / 1-16דפנה רבן
ואיריס סורוקר

Making “Freemium” Work / Vineet Kumar
הגשת תרגיל 2

יום הבחירות – אין לימודים – זמן טוב לצפות בשיעור בנושא המחרה – חשוב לעבודת הגמר
הגשת תרגיל 3

החצנות
פלטפורמות
חלטורות

Pipelines, Platforms, and the New Rules of
Strategy/ Marshall W. Van Alstyne, Geoffrey G.
Parker,and Sangeet Paul Choudary
1. Business Model Canvas explained by Alex
Osterwalder – Youtube video
2. What is a business model? HBR2015 /
Andrea Ovans

מודל עסקי :הגדרה
מודלים עסקיים בעולם
המידע
מפגש משוב לקבוצות עבודת הגמר – כל קבוצה תציג בפני צוות ההוראה את הפרוייקט
שלה עפ"י הנחיות שיחולקו בהמשך
הגשת עבודת הגמר

באתר הקורס במוודל מוגשים לכם חומרי הקריאה שבטבלה ועוד רבים נוספים וכן סרטונים –
להנאתכם 

אוניברסיטת חיפה ,בית הספר למנהל עסקים ,הר כרמל ,חיפה  3498838פקס04 8249194 :
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אופן חישוב הציון:
משימות בית אישיות:

 20%תרגיל מספר ( 1ציון אישי)
 10%תרגיל מספר ( 2ציון אישי)
 20%תרגיל מספר ( 3ציון אישי)

עבודה מסכמת בצוותים של עד :4

 10%למפגש המשוב  30% +לעבודה הכתובה (ציון קבוצתי).

השתתפות:

 - 10%חובת השתתפות ב 6-מתוך  7שעורים .מעבר לכך יינתן ציון
נכשל בקורס.

סטודנטים יקרים,
אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם
ושבגינה אתם זקוקים להתאמות ,אנא פנו לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות
ולקויות למידה:
דוא"ל  LDA@univ.haifa.ac.ilטל04-8249265 :
לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב ,יש לפנות ליה"ל:
דוא"ל  mhait@univ.haifa.ac.ilטל04-8249022 :
סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס,
מוזמנים לפנות אליי בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.

If you have a disability that may affect your studies and for which you may require
accommodations,
please contact the Accessibility and Learning Disabilities Department at the Dean of
Students office
e-mail: LDA@univ.haifa.ac.il Phone number: 04-98249265
Students that have accommodation letters and need academic adjustments are invited
to approach me in the acceptance hours or by email as early in the semester as
possible.
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