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 2023ינואר 

 למנהל עסקים בחינת פטור
 במנהל עסקיםר מועמדים לתכנית התואר השני עבו

 

 כלכלהבמיקרו ו/או  במתמטיקה קודם ידע בדרישת לעמודלתוכנית מנהל עסקים  המועמדים על

 ולוודא כי יש להם את הכלים הכמותיים להם יזדקקו בהמשך לימודיהם.ומקרו כלכלה 

  :באחת משלוש הדרכים הבאות קודם ידע להוכיח ניתן

 על סמך לימודים קודמים: .1

 ,חקלאית כלכלה ,כלכלה ,מדויקים מדעים: הבאים מהחוגים באחד "בוגר" תואר בעל

 הנ"ל. מהחוגים באחד חטיבה בוגר או חשבונאות

 ובתנאי בניהול חטיבה שסיים מי או ם"עסקי מנהל/בניהול "בוגר" תואר בעל

 במוסד לעיל כמפורט הקודם הידע לדרישות ובהיקפו בתוכנו זהה קורס שלמד

 לימודיו. סיום מיום שנים 5 מ יותר עברו ולא בישראל גבוהה להשכלה מוכר

 במסגרת הקודם הידע במסגרת הנדרשים הנושאים את המקיף קורס שלמד מי

 ציון והשיג בישראל גבוהה להשכלה במוסד שני או ראשון לתואר לימודיו

  לפטור ובקשתו ,הקורס סיום מיום שנים 8 מ יותר עברו שלא ובלבדר" עוב"

 ההוראה. ועדת י"ע אושרה 

 )במידה וצריך להיבחן במתמטיקה( בהנדסה B.Sc תואר בעל

 
 :(2בנספח  ם)נושאי הבחינה ובחינה לדוגמא מצורפי על סמך עמידה בהצלחה בבחינת פטור .2

דרך פתיחת פנייה במידה והנך מעוניין להיבחן בבחינת פטור יש להודיע על כך לרכזת 
 .MYMTAל

שעות, עם שם משתמש וסיסמא למערכת ה"מידע נט"  24מייל, תוך לאחר הודעה זו, תקבל 

 במערכת זו עלייך ולהירשם ולשלם עבור בחינת הפטור שנדרשת בה.

 א:עלייך להיכנס למערכת המידע נט בניתוב הב

הרשמה לבחינות   נט-כניסה מערכת המידע  נט-מידע  סטודנטים  אתר המכללה

 רישום לבחינת פטור.  מיוחדות

 . כאן לקישור לחץ 

 .יש להזין את שם המשתמש והסיסמא שנשלחו אלייך במייל נפרד(

 

 :במתמטיקה  הבחינה ךלהלן תארי

 שעה יום תאריך
 16:00 שלישייום  10/10/2023

 

 להלן תאריך הבחינה בכלכלה :

 שעה יום תאריך
 16:00 יום חמישי 21/09/2023
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 לפחות(. 60תנאי לעמידה בהצלחה בבחינת הפטור: קבלת ציון עובר )ציון 
כלכלה )מיקרו + מאקרו ( יהיה עליך להירשם לקורס הכנה משולב במידה ולא עברת את הבחינה, 

 מטה(. 3)מידע מפורט בסעיף  ומתמטיקה
 ₪. 105התשלום עבור היבחנות בכל מועד בחינה הוא 

 
 בבחינה זו ניתן להשתמש במחשבון במהלך הבחינה.

 .לבחינת פטור בכלכלה מצורף בקובץ  –דף נוסחאות 
 ם.ידו צדדי דפים 2דף נוסחאות לבחינת פטור במתמטיקה ניתן להכין עצמאית 

 יודגש כי ההכנה לבחינה הינה באחריות המועמד בלבד והאקדמית אינה מקיימת קורס הכנה
 .לבחינה

 
 ימים לפני הבחינה** 5** יש להירשם לבחינת הפטור לפחות 

עד לחמישה  MYMTA ל  דרך פתיחת פניה  סטודנט שלא יגיע לבחינה מתבקש להודיע על כך
ימים לפני מועד הבחינה ולציין את המועד האחר בו הוא מעוניין להיבחן, התשלום יועבר 

 למועד החדש בו יבחר הסטודנט להיבחן. 

=< להקיש שם  כאןנט, לקישור לחץ -למידע סלהיכנ פתיחת פנייה מתבצעת באופן הבא:
<< לבחור פניה חדשה  MYMTA -משתמש וסיסמא =< לאחר הכניסה למערכת יש להיכנס ל 

לאחר בחירת הנושא, יש לכתוב  =< לבחור את נושא הפניה מתוך הרשימה שמופיעה לכם =<
ניתן לצרף  על כפתור "בצע" המופיע בתחתית. ה ע"י לחיצהאת המלל הרצוי ולשלוח את הפני

נוספים.  במקרה הצורך ניתן לצרף קבצים ," כפתור "בחר קובץקובץ לפניה ע"י לחיצה על 
יישלח אליכם שובר לתשלום עבור הקורס. את התשלום יש  לאחר פתיחת הפניה וסיום הטיפול

 לבצע בבנק הדואר.

( לא יינתן החזר גחן במועד חליפי בשנת לימודים זו )תשפ"במידה והסטודנט לא מעונין להיב
 כספי ולא יהיה ניתן להעביר את התשלום לשנה הבאה. 

 כאןבאתר : לקישור לחץ כל המידע אודות בחינת הפטור ניתן למצוא 
 
)סילבוס  על סמך עמידה בהצלחה בקורס הכנה משולב כלכלה )מיקרו + מאקרו ( ומתמטיקה .3

 :(1מצורף בנספח 
באופן מקוון באמצעות ויילמד  שבועות 4למשך  גהקורס יינתן בתחילת סמסטר א' תשפ"

  . הזום
 . 15.10.23 – 05.11.23תאריכי הקורס 

 17:00 – 21:00ימי ראשון בין השעות 
 

 העבודה המסכמת בקורס תינתן בשבוע האחרון של הסמסטר, מועד מדויק תקבלו מהמרצה.
 ₪  970מחיר הקורס: 

 פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים.
 בדרישות הקורס.על מנת לעבור את הקורס יש לעמוד בהצלחה 

 
 דגשים חשובים:

כל הקורסים אליהם רשום בסמסטר א'  –סטודנט שלא עמד בהצלחה בלימודי השלמה  .1
וב', למעט לימודי ההשלמה, יבוטלו והוא יחויב בגין מקדמה ועלות לימודי ההשלמה 

 בלבד. 
מקדמה לשנה העוקבת ולהגיש מועמדות להעביר את תשלום ההסטודנט בנוסף, יוכל 

 בשנית במרכז ייעוץ ורישום. 
 )מלבד דמי הרישום(. הקורסהחזר מלא של שכ"ל ששולם עבור  17.09.23ביטול עד 

  50%תשלום של  18.09.23-14.10.23 -ביטול מ
 תשלום מלא. - 15.10.23 -ביטול מ

https://mtamn.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx
https://mtamn.mta.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/management_and_economy/Pages/Godxq.aspx
https://www.mta.ac.il/he-il/AcademicUnitsSite/management_and_economy/Pages/Godxq.aspx
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עמד בדרישות ידע קודם אין אפשרות להפריד בקורס בין כלכלה ומתמטיקה. מי שלא  .2
חייב ללמוד את הקורס  השיג ציון עובר באחת מבחינות הפטור,או לא במתמטיקה 

 .המשלב את שני הנושאים ולעמוד במטלת הסיום במלואה
 

 22.10.2023הרישום לקורס ההשלמה יתאפשר עד לתאריך  .3
 

באותו אופן    MYMTAע"י פתיחת פנייה ל במידה הצורך, ניתן לפנות עם שאלות/בקשות 
 שהוזכר לעיל.

 
 
 

 סילבוס קורס ההשלמה – 1נספח 
 

 השלמה מתמטיקה ומבוא לכלכלה שם הקורס בעברית

  שם הקורס באנגלית

 שנת 

 תשפ"ג סמסטר א'

 MBAתואר: שני    

 

 )השלמה( קורס חובה

 שם המרצה

 גורקובמיכאל 

 טלפון לפרסום 

 

 מייל

michaelg@mta.ac.il 

 

 

 

 פרטי הקורס

הקורס יתמקד בהצגה של מודלים כלכליים תוך מתן דגש לתרגול שיטות מתמטיות  תקציר בעברית

 הדרושות לפתרון המודלים הכלכליים.

 

  תקציר באנגלית

This course will introduce economic models while concentrating on the 

mathematical (and numerical) methods required for the solution of the 

economic models 

 

 דרישות קדם

 

 אין

 מטרות/יעדי הקורס

 

לתרגל שיטות פתרון נומריות ואנליטיים  כלים להקנות היא הקורס מטרת

 פתרון מודלים כלכליים.הדרושות לצורך 

mailto:berdugob@post.bgu.ac.il
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אור תמציתי של ית

 הקורס

 

 עקומת התמורה )עלויות אלטרנטיביות( .1

 עקומת התמורה )יתרון יחסי ומוחלט( .2

 הביקוש, פונקציית הביקוש ותכונותיה .3

 ערך הזמן של הכסף .4

 

 הרצאה פרונטלית ופתרון תרגילים בבית. שיטת ההוראה

דרישות 

 הקורס/מטלות

 הגשת תרגילים שבועיים

 הרכב הציון 

 

 ציון ממוצע של כלל התרגילים

 נוכחות

 

 חובה.  

 

 

 תכנית הקורס 

 רשימת קריאה תוכן נושא מס' נושא

 עקומת התמורה, הוצאות אלטרנטיביות 1

מצגות עם החומר הרלוונטי 

יוצגו בשיעור ויועלו לאתר 

 הקורס

2. 
. יחסימוחלט ויתרון יתרון   - עקומת התמורה

 מסחר בינלאומי ,כלכליתצמיחה , התמחות

מצגות עם החומר הרלוונטי 

יוצגו בשיעור ויועלו לאתר 

 הקורס

3 

 פונקצית הביקוש למוצר, עקומת הביקוש,

גמישות המחיר, גמישות ההכנסה, גמישות 

 צולבת, ביקוש מצרפי

מצגות עם החומר הרלוונטי 

יוצגו בשיעור ויועלו לאתר 

 הקורס

 חישובי ערך הזמן של הכסף 4

מצגות עם החומר הרלוונטי 

יוצגו בשיעור ויועלו לאתר 

 הקורס

 

 

 ספר לתרגול

 (.2009, הוצאת דיונון )מהדורה שנייה   כלכלה למנהל עסקים, מיקרו כלכלהעידו איזדורפר, 
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 ובחינה לדוגמא במתמטיקה נושאי הלימוד לבחינת הפטור - 2נספח 
 

 מבוא כללי: -פונקציות במשתנה אחד  

 
ממשיים, הגדרה ותכונות בסיסיות ותאור גרפי  של פונקציה במשתנה אחד,  מספרים

 ערך מוחלט, חישוב סכומים. תפונקצייפונקציות מערכיות ולוגריתמיות ,

 גבולות:

גבול מהצורה  מושג הגבול, גבול באינסוף, גבולות אינסופיים,
0
, גבולות עם שורשיים, 0

 אריתמטיקה של גבולות וחישובי גבולות מסוגים שונים., משפט אוילר

 רציפות:
 רציפות, תכונות של פונקציות רציפות,תכונות של פונקציות אלמנטאריות.

 נגזרות:
הגדרת הנגזרת ובדיקת נקודות אי גזירות  כללי גזירה,  גזירת פונקציה מורכבת, גזירת 

 פונקציה הפוכה, גזירה לוגריתמית, נגזרות מסדרים גבוהים, כלל לופיטל לגבולות.

 יישומים:
משיק לגרף פונקציה, תחומי עליה וירידה של פונקציה, נקודות קיצון מקומיות 

נות, מציאת מספר נקודות חיתוך בין גרפים, תחומי קמירות, ומוחלטות, הוכחת אי שוויו
קעירות ונקודות פיתול, אסימפטוטות אנכיות ומשופעות, חקירה מלאה של פונקציה כולל 

 שרטוט הגרף.
 שימושים כלכלים:

פונקציות שוליות ומשמעותן הכלכלית, פונקצית ביקוש, פונקצית עלות, פונקצית הכנסה 
 י הנגזרת הראשונה והשנייה של פונקציות כלכליות.ופונקצית רווח. שימוש

 פונקציות רבות משתנים:

, תחום הגדרה, קווי גובה, רציפות, נגזרות חלקיות מסדר ראשון ושני 2Rהמרחב
והמשמעות הגרפית שלהן. נקודות קיצון מקומיות ומשפט כופלי לגרנז' ושימושים 

 כלכליים.
  

 ומקורות נוספים  רשות:רשימת קריאה 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי, מהדורה ב',  ד"ר יהודה אשכנזי, ד"ר יעקב ארז,   .1

 הוצאת עמיחי. 

סגל עוזי, נוימן חזי, הוצאת האונ'  -חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול .2
 ,הפתוחה

 1993- 1996.   

 תרגילים, בעיות ופתרונות, טלי שטיין וחזי ניימון, הוצאת דיונון. -חשבון דיפרנציאלי  .3

כרך ראשון, הווארד אנטון, הוצאת  -חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי  א'           .4
 האוניברסיטה    

 הפתוחה.             
כרך ראשון, הווארד אנטון, הוצאת  -חשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי  ב'  .5

 האוניברסיטה 
 הפתוחה.             

 
 וכיו"ב. Fundamental Calculus, Calculusבנוסף, קיימים ספרים באנגלית תחת הכותרת: 
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 )מתמטיקה( לדוגמא בחינה

 
 נקודות( 50א, )  חלק

 
 

 נקודות( 30שאלה א )
 

 :הבאה הפונקציה נתונה
 

𝑓(𝑥) = (𝑙𝑛𝑥)2 − 2𝑙𝑛𝑥 
 
 

 :הבאים הסעיפים פי על הפונקציה את חקרו
 
 .הגדרה תחום .א
 
 .מקומיות קיצון ונקודות ירידה /עליה תחומי .ב
 
 .פיתול ונקודות קעירות /קמירות תחומי .ג
 
 .אסימפטוטות .ד
 
 .הצירים עם חיתוך נקודות .ה
 
 .הגרף שרטוט .ו
 
 

 נקודת( 20(שאלה ב 
 

ש"ח ויחידת 𝑥  -נמכר ב Aמוצר  יחידת כאשר כי . ידועBו  Aמוצרים  שני מייצר מסחרי מונופול
 Bמוצר 

,𝐷𝐵(𝑥ש"ח יהיו הביקושים   yנמכר ב  𝑦) = 80 + 6𝑥 − 7𝑦 − ,𝐷𝐴(𝑥 ו 𝑦) = 70 − 5𝑥 − 4𝑦 
 ש"ח 40היא  Bש"ח ויחידה  30היא  Aיחידה  ייצור שעלות ידוע בנוסף
   

 12 -ב Aמוצר  ש"ח יחידת 10 –ב  Aמוצר  יחידת כרגע ומוכר מייצר המפעל .1
 תוך מצאו₪  , 

 ,המוצרים אחד מחיר את ליקר לחברה כדאי האם השולי ברווח שימוש
 מוצר. באיזה כן ואם

 
 אלו ? בתנאים המקסימאלי הרווח מהו .2
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 נקודות( 50חלק ב', )
 הסימונים הנכונה )אחת בלבד( בדף התשובה את לסמן יש

 תיבדק ולא בלבד כטיוטה משמשת המחברת
 

 
 1מספר  שאלה

limהפונקציה:  גבול
𝑥→0↓

(1 − √𝑥)
2/𝑥

 הוא:  

1. 0 
2.  

3. 𝑒−3 

4. 𝑒3 

5. 1 

 2שאלה מספר 
 

𝑓(𝑥)הפונקציה  נתונה = √𝑥²
𝑥

 , אזי  

1. 𝑓′(𝑥) = √𝑥2 
𝑥

 ·  
2

𝑥
 

 

2. 𝑓′(𝑥) = √𝑥 
𝑥

·
𝑙𝑛𝑥

𝑥
 

 

3. 𝑓′(𝑥) = 2 · 𝑥
2

𝑥
−2 · (1 − 𝑙𝑛𝑥) 

 
4. 𝑓′(𝑥) = 𝑥2/𝑥 · (2 − 2𝑙𝑛𝑥) 

 

5. 𝑓′(𝑥) = 2 · 𝑥
2

𝑥
−2 · 𝑙𝑛𝑥 

 
 

 3שאלה מספר 

,𝑓(𝑥הפונקציה  נתונה 𝑦) =
𝑥+𝑦

𝑥−𝑦
𝑓𝑥𝑦של  הערך אזי     

"  הוא  (2,1)

1 .1 
2 .0 
3 .6- 
4 .2 
5 .3- 

4 
 4שאלה מספר 

𝑓(𝑥)פונקציה  של ההגדרה תחום =
ln (𝑥2+2𝑥+12)

√𝑥2−𝑥−20
 הוא  

 𝑥אף  .1

2. 𝑥 ≠ ±1 

3. 𝑥 > 0 

 𝑥כל  .4

5. 𝑥 < 𝑥 או 4− > 5 
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 5שאלה מספר 

𝑦לפונקציה  המשיק הישר = √𝑙𝑛𝑥   בנקודה𝑥 = 𝑒 
,𝑒)עובר גם בנקודה  .1 1)  

 
𝑦מקביל לישר  .2 + 𝑒𝑥 = 1 

 
𝑦מקביל לישר  .3 + 𝑥 = 1 

 
 (2,0)עובר גם בנקודה  .4

 
 אינו קיים .5

 
 

 6שאלה מס'
,𝑓(𝑥לפונקציה  𝑦) = 2𝑥 + 4𝑦 − 𝑥2 − 𝑦² 

 נקודת מקסימום אחת. .1
 נקודת מינימום אחת. .2
 אחת. אוכף ונקודת אחת מינימום נקודת .3
 אחת. אוכף ונקודת אחת מקסימום נקודת .4
 קיצון. אין .5
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 פתרון
 

 שאלה א 

                                                          xlnxlnxf 2
2
 

 
 

 0xתחום הגדרה. .א

 מקומיות.תחומי עליה/ ירידה ונקודות קיצון  .ב

נגזור  
x

xln
xf

22 
  נשווה  0

22





x

xln
xf  נקבלex  

exעליה:    ירידהex 0  קיצון 1,emin. 

 תחומי קמירות/ קעירות ונקודות פיתול. .ג

נגזור שוב   2

24

x

xln
xf


  נשווה  0

24
2 




x

xln
xf  2נקבלex  

20קמירות  ex   2קעורהex  פיתול , 02 ,e 

 אסימפטוטות. .ד

אנכית נבדוק      





xlnxln

x

limxlnxln

x

lim 2

0

2
2

0
 0xלכן  

אופקית נבדוק     













xlnxln
x
limxlnxln

x
lim 22

2

 אין 

 נקודות חיתוך עם הצירים. .ה

ונקבל  0yנקח   02  




 xlnxln  לכן

21 e,x  

 שרטוט הגרף. .ו
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 שאלה ב

 

    א. פונקצית רווח

     

     

xyxyyx

yyxxyx

y)y,x(Dx)y,x(Dy,x BA

202401075

407680304570

4030

22 





 

 

  נגזור 
 

  2401410

201010





yxy,x

yxy,x

y

x




       

1210נציב   y,x  ונקבל
 

  1721210

01210





,

,

y

x




 .Bלכן כדאי להעלות מחיר מוצר  

ב. נמצא קיצון נפתור מערכת 
 

  02401410

0201010





yxy,x

yxy,x

y

x




5553ונקבל    y,x 

 

אפיון    01001410  ו-   010  y,xxx .לכן מקסימום 

 
 

  1שאלה מספר
 

 1תשובה: 
 

 2שאלה מספר 
 

 3תשובה: 
 

 3שאלה מספר 
 

 3תשובה: 
 

 4שאלה מספר 
 

 5תשובה: 
 

  5שאלה מספר 
 

 1תשובה: 
  

  6שאלה מספר 
 

 1תשובה: 
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 ובחינה לדוגמא בכלכלה נושאים לבחינת פטור – 2נספח 

 
 נושאי הבחינה

 
 קריאות  נושא מס. 

Mankiw אורון 

תופעת המחסור, בעיות היסוד  -הקדמה . 1
מנגנון השוק, בכלכלה, מנגנון ריכוזי מול 

הנחת הרציונאליות, תחרות משוכללת, היד 
הנעלמה, כשלי שוק )מוצר ציבורי,השפעות 

 חיצוניות(
 

1 1.1 ,4 

עקומת התמורה, הוצאות אלטרנטיביות,   . 2
יתרון יחסי, התמחות, מענק, צמיחה 

 כלכלית , מסחר בינלאומי

 

1,2,3 1,2,3 

פונקציות ייצור, תפוקה שולית, הקצאת  . 3
 גורמי ייצור

13 5 

פונקצית הוצאות, טווח קצר וארוך,  . 4
 פונקצית רווח

13 8 

היצע הפירמה בטווח קצר וארוך, גמישות  . 5
 ההיצע, היצע מצרפי, עודף היצרן

 4 (73-76,) 
5 (99-106) 

 7 (143-146 ,)14 

8 

פונקצית הביקוש למוצר, עקומת הביקוש,  . 6
גמישות גמישות המחיר, גמישות ההכנסה, 
 צולבת, ביקוש מצרפי, עודף הצרכן

4 ,5 ,7 (137-142) 9 ,10 

 (77-86) 4 שווי משקל תחרותי במשק סגור ופתוח . 7
7 (147-154 ,)9 

11 

התערבות ממשלה: מסים עקיפים,   8
סובסידיות, מחירי מקסימום ומינימום,  

 התערבות בייצוא ובייבוא

6 ,8 15 
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  :כלכלה נושאים במקרו
 קריאות  נ ו ש א 

 אורון

 1פרק  מושגי יסוד .1
 21-ו 2פרקים  חשבונאות לאומית ואינפלציה .2
 3פרק  המודל הקיינסיאני במשק סגור .3
פונקצית הצריכה ופונקצית ההשקעה )כולל קריטריונים  .4

 (PV, NPV,IRR  לבחירת השקעות
 5-ו 4פרקים 

  7-ו 6פרקים  שיווי משקל בשוק הסחורות ומדיניות פיסקאלית  .5
היצע הכסף, מערכת הבנקים ומדיניות מוניטארית, ביקוש  .6

 לכסף ושוק הכסף
 12-ו 9פרקים 

מודל משולב של שוק הכסף ושוק הסחורות, מדיניות  .7
 פיסקאלית  ומדיניות מוניטארית

 14 -ו 13פרקים 

 
 ספרים

1.-. International Student Edition, SouthPrinciples of EconomicsMankiw N. G. 2009.  
Western Cengage Learning ,Fifth Edition 

,  הוצאת עמיחי )מהדורה שניה מיקרו כלכלה -מבוא לכלכלה אורון, נ. מארק וג. עופר,  . י.2
 .מורחבת(

  ,  הוצאת עמיחי.מאקרו כלכלה -לכלכלה מבוא . י. אורון, נ. מארק וא. עופר, 3
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 )כלכלה( לדוגמא בחינה

 
 חלק א'

 1שאלה 
 להלן הכמויות המיוצרות בנקודות שונות על גבי עקומת התמורה )בטונות(:

 הנקודה      א       ב      ג      ד     ה     ו     
 0   30   55    75    90    100פרי           

 75   70   60    45    25      0חיטה         
 טון חיטה 45. סך כל ההוצאות האלטרנטיביות לייצור פרי בנקודה ג' הן 1
 טון חיטה 15. ההוצאה האלטרנטיבית השולית לייצור טון הפרי האחרון בנקודה ג' היא 2
 טון חיטה   0.4. ההוצאה האלטרנטיבית הממוצעת לייצור טון פרי בנקודה ג' הן 3
 טון פרי 2.5. ההוצאה האלטרנטיבית  הממוצעת לייצור טון חיטה בנקודה ג' הן 4
 . כל התשובות האחרות אינן נכונות5
 

   2שאלה 
כאשר המשק מייצר חמאה ומחשבים והוא מייצר ביעילות )נמצא תמיד על עקומות התמורה 

 שלו(:
לגדול מבלי שצריכת המחשבים  כאשר אין שינוי בעקומת התמורה, צריכת החמאה תוכל .1

 תרד
 אם ייווצרו שיפורים טכנולוגיים בייצור חמאה, יתכן וצריכת שני המוצרים תגדל .2
 אם ייווצרו שפורים טכנולוגיים בייצור חמאה, צריכת החמאה תגדל .3
כאשר אין שינוי בעקומת התמורה, אם צריכת החמאה תגדל, יתכן וצריכת המחשבים  .4

 תגדל גם כן
 ת האחרות אינן נכונות. כל התשובו5

 
 3שאלה 

 :Y-ו  Xסמן/י מהי הטענה הנכונה, בהנחה שיש במשק רק שני מוצרים 
בייצור שני המוצרים, לא יתכן   Bיש יתרון מוחלט על פני גורם ייצור   Aאם לגורם ייצור  .1

 Xיש יתרון יחסי בייצור מוצר   Bשלגורם ייצור 
בייצור שני המוצרים, אזי יש לו   Bיש יתרון מוחלט על פני גורם ייצור   Aאם לגורם ייצור  .2

 גם יתרון יחסי בשני המוצרים
, Yיש יתרון מוחלט בייצור   Bולגורם ייצור  Xיש יתרון מוחלט בייצור  Aאם לגורם ייצור  .3

 Yיהיה יתרון יחסי בייצור   Aאזי יתכן ולגורם ייצור
, אזי לא יתכן Xבייצור מוצר   Bי על פני גורם ייצור יש יתרון יחס  Aאם לגורם ייצור  .4

 Yשיהיה לו גם יתרון יחסי בייצור מוצר 
 כל הטענות האחרות אינן נכונות .5

 
  4שאלה 

נמצא בשיווי משקל של תחרות משוכללת. חל שינוי שבעקבותיו בשיווי המשקל  Xשוק למוצר 
דה. איזה מהשינויים הבאים יכול החדש נגרמה עליה במחיר המוצר בעוד כמות שיווי המשקל יר

 היה להסביר את שארע?
 Xעלייה בשכר הפועלים המייצרים את  .1
בשל רפורמה במס ההכנסה ובתנאי שהמוצר הוא נחות  Xעליית הכנסתם של צרכני מוצר  .2

 עבורם
 Xירידה בשכר העבודה של הפועלים המייצרים את מוצר  .3
 Xשיפור טכנולוגי בייצור  .4
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בשל רפורמה במס ההכנסה ובתנאי שהמוצר הוא  Xמוצר  עליית הכנסתם של צרכני .5
 נורמאלי עבורם

 
 

  5שאלה 
( משתווה למחיר המוצר MCצימוקים מיוצרים על ידי יצרן תחרותי בכמות שבה העלות השולית )

 בשוק. אם היצרן יגדיל את היקף היצור:
 רווחיו יקטנו למרות שפדיונו יגדל .1
 פדיונו יגדל ויתכן שרווחיו יגדלו .2
 פדיונו יקטן ורווחיו יקטנו .3
 יתכן שפדיונו לא ישתנה אך רווחיו יקטנו   .4
 כל התשובות האחרות אינן נכונות .5

 
  6שאלה 

 יצרן מייצר שקדים באמצעות גורם ייצור משתנה אחד, עבודה. להלן פונקצית הייצור:
 7 6 5 4 3 2 1 מספר עובדים
 71 67 60 50 37 22 10 תפוקה כוללת

 מכאן:₪.  13ושכר העבודה ₪  1הוא  מחיר  ק"ג שקדים
ק"ג שקדים, אך לא ניתן לדעת האם כדאי לו להישאר  50כדאי ליצרן לייצר בטווח הקצר  .1

 ענף בטווח הארוך 
 הרווח שווה לאפס ₪,  2 -אם העלות הקבועה שווה ל .2
 לא כדאי ליצרן לייצר כלל  .3
 בטווח הקצר כדאי ליצרן לייצר אך לא כדאי בטווח הארוך .4
 כל התשובות האחרות אינן נכונות   .5

 
  7שאלה 

 מחלקות מסוג ב'. 3-מחלקות מסוג א' ו 2במפעל המייצר שבבים קיימות 
 פונקציות הייצור של כל סוג של מחלקה הן: 

 
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 מס' הפועלים במחלקה

 
 425 420 412 400 360 310 250 180 100 תפוקה כוללת במחלקה א'

 
 540 540 530 510 470 410 340 250 150  150 במחלקה ב'תפוקת כוללת 

 
 

 פועלים. מכאן ש: 14במפעל מועסקים 
יש יותר מאפשרות אחת של שיבוץ פועלים בין המחלקות ולכן לא ניתן לקבוע מה תהיה  .1

 התפוקה השולית של מחלקות ב' ללא מידע נוסף
 שבבים 40התפוקה השולית של מחלקות מסוג א' היא  .2
 שבבים 90השולית של הפועלים היא התפוקה  .3
 שבבים 410התפוקה השולית של מחלקות מסוג ב' היא  .4
 כל התשובות האחרות אינן נכונות .5

 
 8שאלה 
נמכרת. כתוצאה  Xש"ח לכל יחידת  10מיוצר בשוק תחרותי. הממשלה הטילה מס בגובה  Xמוצר 

 מכך
 חיר ליצרןש"ח בין המחיר לצרכן לבין המ 10. בהכרח ייווצר פער בגובה 1
 ש"ח 10. המחיר לצרכן יעלה והמחיר ליצרן ירד, אך הפער ביניהם לא יהיה בהכרח 2
 ש"ח 10. המחיר לצרכן יעלה ב 3
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 יגדלוX , יתכן שרווחי היצרנים  בענף X. אם יעלה המחיר  לצרכן של 4
 . כל התשובות האחרות אינן נכונות5

 9שאלה 
יהיה נמוך ממחיר שווי המשקל הקיים, יכולה אם הממשלה מעוניינת שמחיר עגבניות בשוק 

 הממשלה:
 . להטיל מכסות ייצור בין יצרני העגבניות1
 . לקנות את עודף הכמות המוצעת על הכמות המבוקשת בשוק במחיר חדש זה2
 . לא לעשות דבר פרט להודעה על המחיר שאותו היא רוצה לקיים3
 בשוק במחיר חדש זה  . למכור את עודף הכמות המבוקשת על הכמות המוצעת4
 . כל התשובות האחרות אינן נכונות5
 

 10שאלה 

100מיוצר בתנאי תחרות משוכללת. עקומת הביקוש היא:  Xמוצר  2XP X  עקומת ההיצע .

25היא:  0.5XP X  השוק מצוי בשיווי משקל. כעת ניתנת האפשרות לייבא כל כמות של .X 

 ש"ח ליחידה. כתוצאה מכך: 30במחיר העולמי של 
 יחידות 20הייצור המקומי יקטן ב  .1
 יחידות 20הכמות המיובאת שווה  .2
 בתנאים אלו לא יתקיים ייבוא כלל .3
 יחידות 10הצריכה המקומית תגדל ב  .4
 כל התשובות האחרות אינן נכונות .5

 
  -מבוא למקרו כלכלה -חלק ב

 ק א' וייתכן שחלק מהשאלות יהיו שאלות בחירהמשקל של חלק זה נמוך מהמשקל של חל
 1שאלה 

משק מייצר חלב וגלידות. החלב נמכר למפעלי הגלידה ולצרכנים פרטיים וחלקו נשאר במלאי 
בקירור. מפעלי הגלידה ייצרו גלידות שחלק מהן נמכר לצרכנים פרטיים וחלקן נשאר במלאי. 

 אסורבמפעל הגלידה נשאר גם מלאי של חלב. כאשר מחשבים את התוצר הלאומי של המשק, 
 לסכם את: 

 ר לצרכנים הפרטיים ואת הגלידות שנמכרו לצרכנים הפרטייםהחלב שנמכ .1
 הגידול במלאי החלב אצל יצרני החלב והגידול במלאי החלב אצל יצרני הגלידה .2
 סך מכירות החלב על ידי יצרני החלב וסך מכירת הגלידה על ידי מפעלי הגלידה  .3
 החלב שנמכר לצרכנים הפרטיים ואת החלב שנשאר במלאי אצל יצרני החלב .4
 כל התשובות האחרות אינן נכונות .5

 2שאלה 
 3-מיליארד. ב 580היה  2007ובשנת ₪ מיליארד  500היה התוצר במחירים שוטפים  2004בשנת 

. מכאן ששיעור הצמיחה הראלי השנתי 1%שנים אלו היה שיעור האינפלציה השנתי הממוצע 
 שנים היה בקירוב: 3הממוצע לאותן 

1. 4% 
2.  1.3% 
3. 3.3% 
4. 2.3% 

 האחרות אינן נכונות כל התשובות .5
 3שאלה 

 . מכאן:8%( של IRRלפני חברה עומדת תכנית השקעה, שלה שיעור תשואה פנימי )
 התוכנית אינה כדאית 5%בשער ריבית של  .1
 הערך הנוכחי הנקי של התוכנית שלילי 6%בשער ריבית של  .2
 התוכנית כדאית 12%בשער ריבית של  .3
 הערך הנוכחי הנקי של התוכנית שלילי  9%בשער ריבית של  .4
 כל התשובות האחרות אינן נכונות .5
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 4שאלה 
ידוע שהנטייה השולית לצרוך של משפחת שפיר קטנה עם הגידול בהכנסתה הפנויה של המשפחה. 

 75 -וכתוצאה מכך היא הגדילה את הצריכה ב₪  100 -בשנה האחרונה עלתה הכנסת המשפחה ב
 מכאן ש:₪.  100צפויה הכנסתה לעלות בעוד  השנה₪. 

 ₪ 75-צריכתה של המשפחה תגדל בפחות מ .1
 ₪ 75-צריכתה של המשפחה תגדל ביותר מ .2
 ₪ 25החיסכון האישי של המשפחה יגדל ב .3
 ₪ 25החיסכון האישי של המשפחה יקטן ביותר מ .4
 כל התשובות האחרות אינן נכונות .5

 5שאלה 
 שער הריבית קבוע. ידועים הנתונים הבאים : הנח משק סגור המצוי בשפל כלכלי ובו

dC = 280 + 0.8Y 

I = 200 
G = 100 
T = 100 

במימון ע"י מכירת אג"ח ₪ מיליון  50הממשלה החליטה על הגדלת הצריכה הציבורית בסכום של 
 לציבור. כתוצאה מכך:

  300 -התוצר יגדל ב .1
  200 -ההכנסה הפרטית הפנויה תגדל ב .2
 כל התשובות האחרות אינן נכונות   .3
  250 -הצריכה הפרטית תגדל ב .4
 50 -הגרעון בתקציב הממשלה יגדל ב .5

 6שאלה 
. שער  2,500ותוצר של שיווי משקל הוא  2,860במשק מסוים התוצר של תעסוקה מלאה הוא 
 . מכאן:3הריבית במשק קבוע. המכפיל הקינסיאני הינו 

לסגור את הפער יש להעלות את הוצאות המשק נמצא בפער דיפלציוני, וכדי  .1
 120הממשלה במימון ע"י מלווה מהציבור  ב 

 120המשק נמצא בפער דינפלציוני, וכדי לסגור את הפער יש להוריד מיסים ב .2

המשק נמצא בפער דיפלציוני, וכדי לסגור את הפער יש להעלות את הוצאות  .3
  360הממשלה במימון ע"י מלווה מהציבור ב 

 120ער אינפלציוני, וכדי לסגור את הפער יש להוריד מיסים בפחות מ המשק נמצא בפ .4

 כל התשובות האחרות אינן נכונות .5
 7שאלה 

להלן המאזן של מערכת הבנקים המסחריים. ידוע כי הבנקים שומרים על יחס הרזרבה. במצב 
 ש"ח במזומן. 15,000המוצא החזיק הציבור בידיו 

 התחייבויות  )ש"ח(              נכסים )ש"ח(                       
----------------------                               --------------------------- 

 40,000פיקדונות  עו"ש                               10,000רזרבות עו"ש   
                            30,000הלוואות          

 
)את הסכום הנ"ל הוא ₪  1000טעמו ומושך מתוך פקדונות העו"ש סכום של עתה משנה הציבור את 

 מחזיק מעתה כמזומן בידיו(. מכאן ש:

 ₪ 4,000ההלוואות יקטנו ב  .1

 ₪ 4,000רזרבות העו"ש יקטנו ב  .2

 ₪ 1,000פיקדונות העו"ש יקטנו ב  .3

 ₪ 4,000המזומן בידי הציבור יגדלו ב .4

 ₪ 3,000כמות הכסף תקטן ב  .5
 

 8שאלה 
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 הטענה הנכונה: סמן את
 כאשר הממשלה מקטינה הוצאותיה, התוצר של שווי משקל גדל ושער הריבית יורד  .1
כאשר הבנק המרכזי מוריד את יחס הרזרבה, שער הריבית יורד והתוצר של שיווי משקל  .2

 גדל
כאשר הבנק המרכזי מעלה את יחס הרזרבה, שער הריבית עולה והתוצר של שיווי משקל  .3

 גדל
 כאשר הממשלה מגדילה הוצאותיה, התוצר של שווי משקל גדל ושער הריבית יורד  .4
 כל התשובות האחרות אינן נכונות .5

 
 9שאלה 

 על הביקוש המצרפי: בכוונים הפוכיםבאיזה מהצרופים הבאים שתי הפעולות משפיעות 
 העלאת יחס הרזרבה על ידי הבנק המרכזי, הקטנת הוצאות הממשלה .1
 ת תשלומי העברהגידול היצוא, הגדל .2
 הגדלת כמות הכסף, הגדלת המיסים .3
 הגדלת הוצאות הממשלה, הקטנת המיסים .4
 כל התשובות האחרות אינן נכונות .5

 
 10שאלה 

 ₪()כל הנתונים במיליארדי  1לוח מס' 
 

  dC=300+0.6Y 

 I=300+0.35N-25r  מקרא:
C  צריכה פרטית :         SMכמות הכסף : G=400 
Gצריכה ציבורית : N        תוצר : X=300 
I השקעות :        FNתוצר תעסוקה מלאה : M=100+0.3N 
rריבית באחוזים : T       מסים : T=(-500)+0.25N 

Mיבוא : X       10 : יצואr-=200+0.1NDM 

DMהביקוש לכסף:       dY400= : הכנסה פנויהSM 
  = 3000 FN 

 משולב בשוקי הסחורות והכסף:,  בשיווי משקל 1על פי נתוני לוח מס' 
 מיליארד ש"ח 2,666.67, והתוצר הוא 6.67%שער הריבית הוא  .1
 מיליארד ש"ח 2,667.67, והתוצר הוא 8%שער בריבית הוא  .2
 מיליארד ש"ח 2,900, והתוצר הוא 6.67%שער הריבית הוא  .3
 מיליארד ש"ח 3,000, והתוצר הוא 8.67%שער הריבית הוא  .4

 נכונות כל התשובות האחרות אינן .5
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 לדוגמא פתרון בחינה
 

 חלק א'

 1שאלה 
 להלן הכמויות המיוצרות בנקודות שונות על גבי עקומת התמורה )בטונות(:

 הנקודה      א       ב      ג      ד     ה     ו     
 0   30   55    75    90    100פרי           

 75   70   60    45    25      0חיטה         
 טון חיטה 45. סך כל ההוצאות האלטרנטיביות לייצור פרי בנקודה ג' הן 1
 טון חיטה 15. ההוצאה האלטרנטיבית השולית לייצור טון הפרי האחרון בנקודה ג' היא 2
  טון חיטה  0.4ההוצאה האלטרנטיבית הממוצעת לייצור טון פרי בנקודה ג' הן . 3
 טון פרי 2.5ת לייצור טון חיטה בנקודה ג' הן . ההוצאה האלטרנטיבית  הממוצע4
 . כל התשובות האחרות אינן נכונות5

   2שאלה 
כאשר המשק מייצר חמאה ומחשבים והוא מייצר ביעילות )נמצא תמיד על עקומות התמורה 

 שלו(:
 כאשר אין שינוי בעקומת התמורה, צריכת החמאה תוכל לגדול מבלי שצריכת המחשבים תרד .1
 שיפורים טכנולוגיים בייצור חמאה, יתכן וצריכת שני המוצרים תגדלאם ייווצרו  .2
 אם ייווצרו שפורים טכנולוגיים בייצור חמאה, צריכת החמאה תגדל .3
כאשר אין שינוי בעקומת התמורה, אם צריכת החמאה תגדל, יתכן וצריכת המחשבים תגדל  .4

 גם כן
 כל התשובות האחרות אינן נכונות .5

 3שאלה 
 :Y-ו  Xסמן/י מהי הטענה הנכונה, בהנחה שיש במשק רק שני מוצרים 

בייצור שני המוצרים, לא יתכן   Bיש יתרון מוחלט על פני גורם ייצור   Aאם לגורם ייצור  .1
 Xיש יתרון יחסי בייצור מוצר   Bשלגורם ייצור 

רים, אזי יש לו גם בייצור שני המוצ  Bיש יתרון מוחלט על פני גורם ייצור   Aאם לגורם ייצור  .2
 יתרון יחסי בשני המוצרים

, אזי Yיש יתרון מוחלט בייצור   Bולגורם ייצור  Xיש יתרון מוחלט בייצור  Aאם לגורם ייצור  .3
 Yיהיה יתרון יחסי בייצור   Aיתכן ולגורם ייצור

יה , אזי לא יתכן שיהXבייצור מוצר   Bיש יתרון יחסי על פני גורם ייצור   Aאם לגורם ייצור  .4
 Yלו גם יתרון יחסי בייצור מוצר 

 כל הטענות האחרות אינן נכונות .5
  4שאלה 

נמצא בשיווי משקל של תחרות משוכללת. חל שינוי שבעקבותיו בשיווי המשקל  Xשוק למוצר 
החדש נגרמה עליה במחיר המוצר בעוד כמות שיווי המשקל ירדה. איזה מהשינויים הבאים יכול 

 היה להסביר את שארע?
 Xעלייה בשכר הפועלים המייצרים את  .1
בשל רפורמה במס ההכנסה ובתנאי שהמוצר הוא נחות  Xעליית הכנסתם של צרכני מוצר  .2

 עבורם
 Xירידה בשכר העבודה של הפועלים המייצרים את מוצר  .3
 Xשיפור טכנולוגי בייצור  .4
רמאלי בשל רפורמה במס ההכנסה ובתנאי שהמוצר הוא נו Xעליית הכנסתם של צרכני מוצר  .5

 עבורם
 
 
 
 

  5שאלה 
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( משתווה למחיר המוצר MCצימוקים מיוצרים על ידי יצרן תחרותי בכמות שבה העלות השולית )
 בשוק. אם היצרן יגדיל את היקף היצור:

 רווחיו יקטנו למרות שפדיונו יגדל .1
 פדיונו יגדל ויתכן שרווחיו יגדלו .2
 פדיונו יקטן ורווחיו יקטנו .3
 רווחיו יקטנו   יתכן שפדיונו לא ישתנה אך .4
 כל התשובות האחרות אינן נכונות .5

  6שאלה 
 יצרן מייצר שקדים באמצעות גורם ייצור משתנה אחד, עבודה. להלן פונקצית הייצור:

 7 6 5 4 3 2 1 מספר עובדים
 71 67 60 50 37 22 10 תפוקה כוללת

 מכאן:₪.  13ושכר העבודה ₪  1מחיר  ק"ג שקדים הוא 
ק"ג שקדים, אך לא ניתן לדעת האם כדאי לו להישאר ענף  50כדאי ליצרן לייצר בטווח הקצר  .1

 בטווח הארוך 
 הרווח שווה לאפס ₪,  2 -אם העלות הקבועה שווה ל .2
 לא כדאי ליצרן לייצר כלל  .3
 בטווח הקצר כדאי ליצרן לייצר אך לא כדאי בטווח הארוך .4
 כל התשובות האחרות אינן נכונות   .5

  7שאלה 
 מחלקות מסוג ב'. 3-מחלקות מסוג א' ו 2במפעל המייצר שבבים קיימות 

 פונקציות הייצור של כל סוג של מחלקה הן: 
 

 9 8 7 6 5 4 3 2 1 מס' הפועלים במחלקה
 

 425 420 412 400 360 310 250 180 100 תפוקה כוללת במחלקה א'
 

 540 540 530 510 470 410 340 250 150  150 תפוקת כוללת במחלקה ב'
 

 פועלים. מכאן ש: 14במפעל מועסקים 
יש יותר מאפשרות אחת של שיבוץ פועלים בין המחלקות ולכן לא ניתן לקבוע מה תהיה  .1

 התפוקה השולית של מחלקות ב' ללא מידע נוסף
 שבבים 40התפוקה השולית של מחלקות מסוג א' היא  .2
 שבבים 90התפוקה השולית של הפועלים היא  .3
 שבבים 410השולית של מחלקות מסוג ב' היא התפוקה  .4
 כל התשובות האחרות אינן נכונות .5

 8שאלה 
נמכרת. כתוצאה  Xש"ח לכל יחידת  10מיוצר בשוק תחרותי. הממשלה הטילה מס בגובה  Xמוצר 

 מכך
 ש"ח בין המחיר לצרכן לבין המחיר ליצרן 10בהכרח ייווצר פער בגובה . 1
 ש"ח 10ליצרן ירד, אך הפער ביניהם לא יהיה בהכרח . המחיר לצרכן יעלה והמחיר 2
 ש"ח 10. המחיר לצרכן יעלה ב 3
 יגדלוX , יתכן שרווחי היצרנים  בענף X. אם יעלה המחיר  לצרכן של 4
 . כל התשובות האחרות אינן נכונות5
 
 
 
 
 
 

 9שאלה 
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הקיים, יכולה אם הממשלה מעוניינת שמחיר עגבניות בשוק יהיה נמוך ממחיר שווי המשקל 
 הממשלה:

 . להטיל מכסות ייצור בין יצרני העגבניות1
 . לקנות את עודף הכמות המוצעת על הכמות המבוקשת בשוק במחיר חדש זה2
 . לא לעשות דבר פרט להודעה על המחיר שאותו היא רוצה לקיים3
  למכור את עודף הכמות המבוקשת על הכמות המוצעת בשוק במחיר חדש זה. 4
 תשובות האחרות אינן נכונות. כל ה5
 

 10שאלה 

100מיוצר בתנאי תחרות משוכללת. עקומת הביקוש היא:  Xמוצר  2XP X  עקומת ההיצע .

25היא:  0.5XP X  השוק מצוי בשיווי משקל. כעת ניתנת האפשרות לייבא כל כמות של .X 

 ש"ח ליחידה. כתוצאה מכך: 30במחיר העולמי של 
 יחידות 20הייצור המקומי יקטן ב  .1
 יחידות 20הכמות המיובאת שווה  .2
 בתנאים אלו לא יתקיים ייבוא כלל .3
 יחידות 10הצריכה המקומית תגדל ב  .4
 תכל התשובות האחרות אינן נכונו .5
 

 מבוא למקרו כלכלה -חלק ב
 

 1שאלה 
משק מייצר חלב וגלידות. החלב נמכר למפעלי הגלידה ולצרכנים פרטיים וחלקו נשאר במלאי 
בקירור. מפעלי הגלידה ייצרו גלידות שחלק מהן נמכר לצרכנים פרטיים וחלקן נשאר במלאי. 

 אסורבמפעל הגלידה נשאר גם מלאי של חלב. כאשר מחשבים את התוצר הלאומי של המשק, 
 לסכם את: 

 
 כר לצרכנים הפרטיים ואת הגלידות שנמכרו לצרכנים הפרטייםהחלב שנמ .1
 הגידול במלאי החלב אצל יצרני החלב והגידול במלאי החלב אצל יצרני הגלידה .2
 סך מכירות החלב על ידי יצרני החלב וסך מכירת הגלידה על ידי מפעלי הגלידה .3
 החלב שנמכר לצרכנים הפרטיים ואת החלב שנשאר במלאי אצל יצרני החלב .4
 כל התשובות האחרות אינן נכונות .5

 
 2שאלה 
 3-מיליארד. ב 580היה  2007ובשנת ₪ מיליארד  500היה התוצר במחירים שוטפים  2004בשנת 

. מכאן ששיעור הצמיחה הראלי השנתי 1%שנים אלו היה שיעור האינפלציה השנתי הממוצע 
 שנים היה בקירוב: 3הממוצע לאותן 

1. %4 
2. 1.3% 
3. 3.3% 
4. 2.3% 

 האחרות אינן נכונות כל התשובות .5
 3שאלה 

 . מכאן:8%( של IRRלפני חברה עומדת תכנית השקעה, שלה שיעור תשואה פנימי )
 התוכנית אינה כדאית 5%בשער ריבית של  .1
 הערך הנוכחי הנקי של התוכנית שלילי 6%בשער ריבית של  .2
 התוכנית כדאית 12%בשער ריבית של  .3
  כנית שליליהערך הנוכחי הנקי של התו 9%בשער ריבית של  .4
 כל התשובות האחרות אינן נכונות .5
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 4שאלה 

ידוע שהנטייה השולית לצרוך של משפחת שפיר קטנה עם הגידול בהכנסתה הפנויה של המשפחה. 
 75 -וכתוצאה מכך היא הגדילה את הצריכה ב₪  100 -בשנה האחרונה עלתה הכנסת המשפחה ב

 ש:מכאן ₪.  100השנה צפויה הכנסתה לעלות בעוד ₪. 
 ₪ 75-צריכתה של המשפחה תגדל בפחות מ .1
 ₪ 75-צריכתה של המשפחה תגדל ביותר מ .2
 ₪ 25החיסכון האישי של המשפחה יגדל ב .3
 ₪ 25החיסכון האישי של המשפחה יקטן ביותר מ .4
 כל התשובות האחרות אינן נכונות .5
 

 5שאלה 
 הבאים :הנח משק סגור המצוי בשפל כלכלי ובו שער הריבית קבוע. ידועים הנתונים 

dC = 280 + 0.8Y 

I = 200 
G = 100 
T = 100 

במימון ע"י מכירת אג"ח ₪ מיליון  50הממשלה החליטה על הגדלת הצריכה הציבורית בסכום של 
 לציבור. כתוצאה מכך:

 
  300 -התוצר יגדל ב .1
  200 -ההכנסה הפרטית הפנויה תגדל ב .2
 כל התשובות האחרות אינן נכונות   .3
  250 -הצריכה הפרטית תגדל ב .4
 50 -הגרעון בתקציב הממשלה יגדל ב .5
 

 6שאלה 
. שער  2,500ותוצר של שיווי משקל הוא  2,860במשק מסוים התוצר של תעסוקה מלאה הוא 
 . מכאן:3הריבית במשק קבוע. המכפיל הקינסיאני הינו 

המשק נמצא בפער דיפלציוני, וכדי לסגור את הפער יש להעלות את הוצאות הממשלה  .1
 120מלווה מהציבור  ב  במימון ע"י

 120המשק נמצא בפער דינפלציוני, וכדי לסגור את הפער יש להוריד מיסים ב .2
המשק נמצא בפער דיפלציוני, וכדי לסגור את הפער יש להעלות את הוצאות הממשלה  .3

  360במימון ע"י מלווה מהציבור ב 
 120פחות מ המשק נמצא בפער אינפלציוני, וכדי לסגור את הפער יש להוריד מיסים ב .4
 כל התשובות האחרות אינן נכונות .5

 7שאלה 
להלן המאזן של מערכת הבנקים המסחריים. ידוע כי הבנקים שומרים על יחס הרזרבה. במצב 

 ש"ח במזומן. 15,000המוצא החזיק הציבור בידיו 
 נכסים )ש"ח(                                     התחייבויות  )ש"ח(

----------------------                               --------------------------- 
 40,000פיקדונות  עו"ש                               10,000רזרבות עו"ש   
                            30,000הלוואות          

 
סכום הנ"ל )את ה₪  1000עתה משנה הציבור את טעמו ומושך מתוך פיקדונות העו"ש סכום של 

 הוא מחזיק מעתה כמזומן בידיו(. מכאן ש:

 ₪ 4,000ההלוואות יקטנו ב  .1

 ₪ 4,000רזרבות העו"ש יקטנו ב  .2

 ₪ 1,000פיקדונות העו"ש יקטנו ב  .3

 ₪ 4,000המזומן בידי הציבור יגדלו ב .4
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 ₪ 3,000כמות הכסף תקטן ב  .5
 

 8שאלה 
 סמן את הטענה הנכונה:

 כאשר הממשלה מקטינה הוצאותיה, התוצר של שווי משקל גדל ושער הריבית יורד  .1

 כאשר הבנק המרכזי מוריד את יחס הרזרבה, שער הריבית יורד והתוצר של שיווי משקל גדל .2

 כאשר הבנק המרכזי מעלה את יחס הרזרבה, שער הריבית עולה והתוצר של שיווי משקל גדל .3

 התוצר של שווי משקל גדל ושער הריבית יורד כאשר הממשלה מגדילה הוצאותיה,  .4

 כל התשובות האחרות אינן נכונות .5
 

 9שאלה 
 על הביקוש המצרפי: בכוונים הפוכיםבאיזה מהצרופים הבאים שתי הפעולות משפיעות 

 העלאת יחס הרזרבה על ידי הבנק המרכזי, הקטנת הוצאות הממשלה .1

 גידול היצוא, הגדלת תשלומי העברה .2

 הכסף, הגדלת המיסיםהגדלת כמות  .3

 הגדלת הוצאות הממשלה, הקטנת המיסים .4

 כל התשובות האחרות אינן נכונות .5
 10שאלה 

 ₪()כל הנתונים במיליארדי  1לוח מס' 
 

  dC=300+0.6Y 

 I=300+0.35N-25r  מקרא:
C  צריכה פרטית :         SMכמות הכסף : G=400 
Gצריכה ציבורית : N        תוצר : X=300 
I השקעות :        FNתוצר תעסוקה מלאה : M=100+0.3N 
rריבית באחוזים : T       מסים : T=(-500)+0.25N 

Mיבוא : X       10 : יצואr-=200+0.1NDM 

DMהביקוש לכסף:       dY400= : הכנסה פנויהSM 
  = 3000 FN 

 והכסף:,  בשיווי משקל משולב בשוקי הסחורות 1על פי נתוני לוח מס' 

 מיליארד ש"ח 2,666.67, והתוצר הוא 6.67%שער הריבית הוא  .1

 מיליארד ש"ח 2,667.67, והתוצר הוא 8%שער בריבית הוא  .2

 מיליארד ש"ח 2,900, והתוצר הוא 6.67%שער הריבית הוא  .3

 ₪מיליארד  3,000, והתוצר הוא 8.67%שער הריבית הוא  .4

 כל התשובות האחרות .5
 
 
 

 בברכה,                                                                                                                                     
 נור חאג'                                                                                                                                   

 ת מכינותאיאחר                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 


