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   שנתיקורס
   ומטרותיוקורסתוכן ה

ומגדירים ) defense economics" (כלכלת בטחון"-יחסי הגומלין שבין בטחון לבין כלכלה הם הבסיס ל
לבין עושר ) power(למעשה ההשפעות ההדדיות שבין עצמה . את מרחב הנושאים בהם היא עוסקת

)wealth (דו על סדר יומה של המחשבה הכלכלית המודרנית עוד מראשית דרכה עמ) סוף המאה השמונה
למרות זאת התגבשותה של כלכלת בטחון המחייבת התבוננות מסוג ייחודי מתפתחת מאוחר . )עשרה

.  כלכליים ופוליטיים-תלויה במשתנים לאומיים " כלכלת בטחון" ).מאמצע המאה העשרים ואילך(יחסית 
מנקודת המבט (יה של התחום דורשת עיון במושג הכלכלה הפוליטית ובעמידה על משמעותה הבנה ראו
  .  באשר היא–של ההקצאה הציבורית ) הכוללת

עיל ונעמוד על במהלך השנה נעסוק בהנחת התשתית התיאורטית לדיון בכל אחד ממושגי היסוד דל
על מאפיינים משותפים ומאפיינים במסגרת זו נבקש להצביע . מאפייניה של כלכלת הביטחון בישראל

  .מבדילים שבינה לבין כלכלות ביטחון במדינות מערביות אחרות
 דרישות הקורס

  : יריאת חומר ביבליוגראפק .1
a. ולו כהקריאה צריכה להיעשות לאורכו של הסמסטר .  היא חובהיריאת החומר הביבליוגראפק

 יהווה בסיס -א לדון בכיתה ובין אם  בין אם נ-  יהחומר הביבליוגראפ. ובהתאם להתקדמות ההרצאות
 .  לבחינה המסכמת

b. 30% הסברים ינתנו במהלך סמסטר א. עבודה והצגת רפרט=  מציון הקורס'. 
c. מהווים תנאי לזכאות לגשת לבחינה–הצגת רפרט וקבלת ציון עובר בשניהם , הגשת עבודה .  
  : חינה  מסכמתב .2
a. הסמסטררטים והבהרות באשר למתכונת הבחינה יימסרו במהלךפ . 
b. אין אפשרות להמרת הבחינה במטלה מסכמת אחרת .  
c. 70% –שקלה של הבחינה בציון הקורס מ . 
 . חובה- נוכחות בהרצאות  .3
a. היעדרות לא סבירה תשלול זכאות לבחינה. 
b. תשלול זכאות לבחינה–אי הצגת הרפרט או קבלת נכשל באחד משניהם , אי הגשת העבודה . 

  
 בהצלחה

  
  נושאים עיקריים לדיון 
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  פוליטיים-הגדרתם של מושגי יסוד כלכליים ומשמעותם במונחים חברתיים
 כלכלי-יעילות כלכלית ושווי משקל מאקרו .1
a. יחסיותו של מושג היעילות הכלכלית ומשמעותה 
b. משאבים חיוניים להתנהלותה של כלכלת שוק חופשי 
c. תנאים של תחרות לא משוכללתיעילות כלכלית ב 
d. בחירה כלכלית ותכנון, עלויות 
e. מוצרים ציבוריים ועלויות חיצוניות לשוק כלכלי 
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  השלכותיה הפוליטיות, משמעותה הכלכלית: מדיניות מאקרו כלכלית  
 המערכת הקלאסית .1
 סמהפכתו של קיינ .2
 ביקורתם של מצדדי הגישה המוניטארית .3
 הגישה הקלאסית החדשה .4
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p.p. 54-74 
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Skidelsky, R. (1992) Jhon Maynard Keynes, London: Papermac, p.p.593-610 
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  )330.156092KEY(JOH) ) 1147685 בספריה לאנגלית 2005' מהד



  3

Hartley, K., Sandler, T. (2007) Handbook of Defense Economics, Volume 1: Defense in a 
Globalized World, Oxford: North-Holland Press, Ch.2-3 
338.47355 HAN (303207) 
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