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התכנית לכלכלנים חברתיים - אוניברסיטת תל אביב

כשלי שוק ומוצרים

ד״ר נילי מארק

שני הרעיונות הכלכליים 
הגדולים של המאה ה-20 

ומאבקם על תפקיד המדינה

מר מיקי פלדמר מיקי פלד

כלל ההוצאה
וגודל המדינה

מר מיקי פלד

מבוא לאי שיוויון

ד״ר ורדה שיפר

מבוא להפרטה

15/12/1724/12/1731/12/17

מאספקה למימון
ומהפוליטי למקצועי: 

ההיסטוריה של תפקיד 
המדינה במשק הישראלי 

 ד"ר רונן מנדלקרן

בעיות מבניות
בכלכלת ישראל

מר מיקי פלד 

מיומנויות מקצועיות 2 -
ניתוח מדיניות

מר אביעד נבו

"Fight the boss, or make 
yourself a more attractive
employee? Is legislation, 
unionization or human 
capital the best answer
to economic inequality"

 פרופ' גורדון לייפר

חינוך ואי שיוויון

מר רמי הוד

בריאות
 ואי שיוויון

פרופ' רוני גמזו

סוגיות במדינת רווחה

מר גיא פדה

מצגות מטלת ביניים

מר מיכאל זץ 
מר מיקי פלד

מר יובל כרם - גילה 

מיומנויות מקצועיות 1 - 
ניהול זמן  ומשימות + 

מידענות

מר מיכאל זץ
גב' אפרת אלימלך

משותף לשתי הכיתות

משותף לשתי הכיתות

10/12/17 910111213

לקיחת אחריות
ופרו אקטיביות

שיפור עצמימצויינות אישית
 ולמידה מטעויות

אתיקה

מר מיקי פלד

סדנא מקורות אי שיוויון

קבלת ביקורתקבלת החלטות
חשיבה מערכתית

תקשורת בינאישית
עמידה מול קהל + 

שעה עבודה על
מטלת ביניים

עבודה על
 מטלת הביניים

קונפליקטים
 ופערים בתקשורת

קונפליקטים
 וניגודי אינטרסים
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סמסטר א'

19

השקת פרקטיקום:
 הקמת צוותים- 

מיומנויות 
מקצועיות 3 -
 סטוריבורדינג
מר עידו ברקן

משותף לשתי הכיתות

ד״ר רם פישמן

מבוא לחשיבה 
על כלכלה במאה ה-21

כלכלה במאה ה-21: 
המשבר הפיננסי 

והמשבר של הדיסציפלינה

מר יובל כרם - גילהמר מיקי פלד

 כלכלה במאה ה-21: מיומנויות 4 - אקסל
תיקצוב מגדרי

כלכלה במאה ה-21: 
מעמד הביניים הישראלי

TBD ד"ר יעל חסון

TBD

עובדים על הפרקטיקום

מצגות אמצע

 מר אייל ידוובמשותף לשתי הכיתות

כלכלה במאה ה-21:
 סוגיות בממשל תאגידי

29/4/186/5/18 2526

שיעור ארגז כלים

סוגיות בביטוח סוציאלי:
 יתרונות ובעיות

תפקיד הכלכלן
 בשירות הציבורי

TBD בשתי הכיתות
 פרופ' דניאל גוטליב

מר מיכאל זץ

13/5/1818/5/18
סדנת הכנה

 לשירות הציבורי

273/6/1810/6/18 27/5/18 283031 29
שיעור סיכוםשיעור ארגז כלים

מר מיכאל זץ
 ומר מיקי פלד

מר מיכאל זץ

מצגות סיום

מר מיכאל זץ
 ומר מיקי פלד

סמסטר ב'

סמסטר א'


