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תנאי קדם
קדם:
 - 9012מיקרו כלכלה :1הצרכן היצרן בתחרות משוכללת או  - 9683מיקרו כלכלה  :1הצרכן
והיצרן בתחרות משוכללת
 - 9018מיקרו כלכלה  : 2הצרכן והיצרן בתחרות משוכללת או  - 3059מיקרו כלכלה 2
 - 9019מיקרו כלכלה  :3הצרכן והיצרן בתחרות משוכללת או  - 3060מיקרו כלכלה 3
 - 9020מאקרו כלכלה  1או  - 3057מאקרו כלכלה 1
 - 9021מאקרו כלכלה  2או  - 3058מאקרו כלכלה 2
 - 9022מבוא לאקונומטריקה

במידה ולמדת את אחד מהקורסים הרשומים מטה ,בעלי תוכן זהה ,לא תוכל להירשם
לקורס סמינר במדיניות כלכלית ): (9078
 - 9038כתיבת ניירות מדיניות  -סמינר בכלכלה ישומית

נושאי הקורס
המטרה של קורס זה היא להקנות לתלמידים את הכישורים לחבר בין לימודי הכלכלה האקדמיים
ליישומים אמפיריים בנושאי מדיניות כלכלית-חברתית .סדרת המפגשים תשלב בין "התורה" ל"מעשה"
באמצעות דיון אקדמי ובחינה ביקורתית )לאו דווקא שלילית( של המדיניות המוצעת .בכל אחד מן הנושאים
הנסקרים יוצג מסמך מדיניות עכשווי .חלק מן המסמכים יכלול המלצות של וועדות בנושאי חברה-וכלכלה.
התלמידים יידרשו להעריך את המדיניות המוצעת לאור המטרות הנדרשות להשגה .בנוסף להשתתפות
הפרטנית ,התלמידים יוקצו לקבוצות דיון והערכה .כל אחת מן הקבוצות ) 2-3תלמידים( תידרש להציג בדיון
של כ 30-דקות התדיינות מנומקת של המדיניות המוצעת .ההתמקדות צריכה להיות במדיניות המוצעת תוך
שימוש מירבי בחומרי הלימוד בקורסים שנלמדו בכלכלה בשנים הקודמות.

דיון מדיניות
.1כל שבוע יוקדש לדיון בהיבט אחר של המדיניות הכלכלית בישראל .במרבית הפגישות יציגו מרצים
חיצוניים דוחות של ועדות שעמדו בראשן או היו משתתפים מרכזיים בהם.
.2המפגש השבועי יתחלק לשני חלקים:
◦חלקו הראשון של השיעור יוקדש למצגות תלמידים על דו"חות המדיניות בנושא כלכלי )ראו
רשימת נושאים בהמשך(.
◦חלקו השני של השיעור :הרצאת אורח  +שאלה לסטודנטים בנושא ההרצאה.
.3התלמידים יחולקו על-ידי המרצים באופן אקראי לקבוצות של  2-3תלמידים ויכינו מצגת לדיון בדו"ח
שנקבע להם .בכל מפגש יציגו שתי קבוצות שני דו"חות שונים .להכנת המצגות ,הקבוצות נדרשות
לקבוע פגישת התייעצות עם המרצה המנחה ,לפי הרשימה בהמשך .את הפגישה עם המנחה יש לתאם
מראש מול עוזר ההוראה.
את המצגת יש להכין על פי ההנחיות הבאות:
.1על כל קבוצה להכין מצגת של  30דקות ולהתכונן להציג אותה בפני הכיתה ולענות על שאלות .המצגת
תהיה באורך של כ 15 -שקפים.
.2המצגת תציג את עיקרי הדו"ח ותדון בשאלה :מדוע נדרשת התערבות ממשלתית בתחום הנדון .האם
הסיבה היא כשל שוק )אם כן מהו( ,האם קיימת מטרה כלכלית/חברתית )לדוגמה ,הפחתת החוב
הממשלתי ,צמצום אי השוויון(.
.3בנוסף לאמור לעיל המצגת תכלול אחד או יותר מהנקודות הבאות:
•התייחסות למודל כלכלי תיאורטי הרלוונטי ,שנלמד בשנה א' או ב' או ממקורות נוספים ,לניתוח

הסוגיות שבהן עוסק הדו"ח.
•דיון בממצאים אמפיריים רלוונטיים מישראל או מהעולם ,כולל שימושים ושיטות אקונומטריות
שנלמדו.
•השוואה בינלאומית של המדיניות הכלכלית בתחום בין ישראל ומדינות בולטות אחרות.
•התייחסות לשינויים במדיניות מיום כתיבת הדו"ח ועד היום.
.4חשוב להקפיד על בהירות ותמציתיות .הזמן העומד לרשותכם ) 30דקות( הוא קצר ולכן יש להתמקד
אך ורק בנושאים המרכזיים של הדו"ח.
.5בסיום כל מצגת ,יידרשו הסטודנטים לענות על שתי שאלות אמריקאיות .המענה על השאלות יתבצע
דרך המודל.
.6בסיום הרצאת האורח יידרשו הסטודנטים לענות על שאלה אמריקאית באמצעות המודל.
.7הציון למצגת יקבע בהתאם לפרמטרים הבאים :הכנה והשתתפות במפגש המקדים עם המנחה ,איכות
הדיון בדוחות המדיניות ועמידה בדרישות שפורטו לעיל ,עניין ומקוריות של החומרים המשלימים
שהובאו ,איכות ההצגה ,איכות התשובות לשאלות המרצה.

מטרות הקורס
המטרה העיקרית של קורס זה היא להקנות לתלמידים את הכישורים לחבר בין לימודי הכלכלה האקדמיים
ליישומים אמפיריים בנושאי מדיניות כלכלית-חברתית.

מבנה ציון הקורס
מטלות ודרישות
 .1נוכחות והשתתפות חובה .בקורס חובת נוכחות .נוכחות ב 10 -ויותר )מתוך  (13שיעורים תחשב לנוכחות
מלאה ותזכה ב 10 -נקודות בציון הסופי .נוכחות של פחות מ 10 -שיעורים תביא להפחתה בציון הסופי )נקודה
אחת עבור כל החסרה( .למען הסר ספק ,נוכחות היא הגעה לשני חלקי השיעור באותו היום .סטודנטים אשר
יגיעו רק לחלק מסוים ,נוכחותם לא תירשם.
 .2הצגת דו"ח במצגת בקבוצות .על הקבוצה המציגה להיפגש עם המרצה המנחה לקבלת הנחיות למצגת )ראו
רשימת המנחים לפי נושאים בטבלה שבהמשך( .מפגשי הכנה אלו הם חובה ויתקיימו בתיאום מראש עם עוזר
ההוראה .חובה להגיע לפגישת ההכנה עם טיוטה של המצגת ולאחר קריאת הדו"ח.
 .4דוא"ל ליצירת קשר עם המרצים:
פרופ' צביקה אקשטיין )באמצעות ליטל ארז(:
ד"ר נדין בודו -טרגטנברג:
ד"ר אורן לוינטל:

lital.erez@idc.ac.il
nadineb@idc.ac.il

oren.levintal@idc.ac.il

rshalem@idc.ac.il

ד"ר רועי שלם:

 .5הגשת הצעת עבודה לנייר מדיניות בנושא מוגדר .עבודה זו תעשה בזוגות על פי בחירתכם:
• - 22/10/2021העברת הזוגות באופן מסודר וברור )לא ניתן לעשות שינויים לאחר מכן(.
• - 5/11/2021הגשת שאלת המדיניות  +חצי עמוד של תיאור מהות שאלת המדיניות.
• – 7/12/2021הגשת מטלה בקורס אוריינות אקדמית  -סקירת ספרות בהתבסס על  3מאמרים ,עד 1.5
עמודים.
• - 31/12/2021הגשת מטלה בקורס אוריינות אקדמית – טיוטת הצעה לנייר מדיניות.
• - 14/1/2022הגשת ההצעה למרצים )לאחר התיקונים של המרצה לאוריינות אקדמית(.

 .6מבחן סופי :המבחן יתקיים על כל הנושאים שהוצגו בכיתה ובהרצאות האורחים .על כל סטודנט לבחור 4
נושאים עליהם יענה על שאלה פתוחה ושאלה אמריקאית )סה"כ  4שאלות פתוחות ו 4-שאלות אמריקאיות(.
בנוסף ,על כל סטודנט לענות על  2שאלות אמריקאיות בנושא כלכלת ישראל )סה"כ 10 -שאלות 4 .שאלות
פתוחות ו 6-שאלות אמריקאיות( .ניתן להביא למבחן עד  10דפים של סיכומים כתובים משני צידי הדף )סה"כ
 20עמודים כתובים(.

מבנה ציון הקורס
 10%נוכחות;  25%מצגות;  25%הצעת עבודה של מחקר יישומי על נושא במדיניות כלכלית;  40%מבחן.
הציון הסופי ומרכיביו יפורסמו לאחר בחינת מועד א'.

פרטי עוזר הוראה
עוזרת הוראה :צופית נטר  ntzufit@gmail.comמס' נייד לשליחת הודעות וואטסאפ בלבד:
054-7677057

רשימת קריאה
רשימת הנושאים ,המרצים האורחים והמנחים
תאריך

שם המרצה

נושא ההרצאה

1

11/10/21

פרופ' צביקה אקשטיין

הרצאת פתיחה

2

18/10/21

ד"ר נדין בודו-טרכטנברג

מדיניות מוניטרית

מנחה

נדין

3

25/10/21

דרור שטרום

תחרות בשווקים פיננסים

נדין

4

1/11/21

ד"ר שלומי פריזט

תחרות באינטרנט

רועי

5

8/11/21

TBA

חינוך

צביקה

6

15/11/21

פרופ' אבי בן בסט

תקציב הביטחון ושירות צבאי

אורן

7

22/11/21

אודי אדירי

גז ומשאבים

אורן

8

29/11/21

פרופ' יורם שיפטן

תחבורה

רועי

9

06/12/21

פרופ' צביקה אקשטיין

תעסוקה

צביקה

10

13/12/21

ד"ר מריאן תחאוכו

שילוב החברה הערבית

צביקה

11

20/12/21

TBA

תקציב ומדיניות פיסקלית

אורן

12

27/12/21

ד"ר עדי ברנדר

פנסיה

נדין

13

03/01/22

נעה היימן

בריאות

רועי

