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  נקודות) 06שאלות פתוחות ( - חלק א'

 נק') 03( תחרות משוכללת וכשלי שוקמיקרו:  .1

  

  

  

��במשק הישראלי שלושה יצרני חומול ולכל יצרן פונקציית עלויות זהה:  � 1
�

�
�� � 30� � 8  

�הביקוש המצרפי לחומול בישראל נתון בפונקצייה:  � 40 � 0.75�.  

הציגו פועל בתנאי תחרות משוכללת, לגור למלחר בינלאומיו בהנחה ששוק החומול הישראלי .1

במשק? מהם עודף היצרן,  /נצרכתבמשק, מהי הכמות המיוצרת בגרף וחשבו את מחיר החומול

 - האם יצרני החומול ימשיכו לייצר חומול בכווח הארוך עודף הצרכן והרווחה החברתית?

 נק') 8( הציגו חישוב

הישראלים אוכלים כריכים עם נקניק, ובתנאי שבכריך מורחים קודם כל חומול. כלכלני בנק  .2

היא בין היתר תוצאה של ההודעה של ארגון המתוארת בכתבה ישראל כוענים שהירידה 

עובדים בכלל) הינם מחוללי לרכן, ברמת הליכון של הבריאות העולמי כי נקניק (ובשרים מ

ליגריות. הלבירו את כענת כלכלני בנק ישראל באופן מילולי וגרפי (הן של שוק החומול והן של 

 אין צורך בחישובנק')  6שוק הנקניק). (

כמות ממצאים קשים מאוד לגבי  וצגוהבתוכנית "עושות חשבון" בערוץ המלחרי דווח  .3

 ,לאור הממצאים מהתכניבכלל ובפרכ בחומול.  ללכים המוכנים בישראלב החיידקים שנמצאו

חשבו במשרד הבריאות ומצאו כי צרכני החומול מדביקים את אלה שאינם צורכים חומול 

11- בחלק מהחיידקים והדבר גורם נזק בריאותי המעלה את הוצאות בריאות ב
�

�
שקלים  

חשבו והציגו בגרף את הביקוש החברתי לחומול ואת הרווחה החברתית ליחידתחומול נמכרת. 

 נק') 8(לאור נתונים אלה 

. המליצו על 4שתציעו להם תכנית לפתרון כשל השוק מלעיף  ה אליכם ובקשמשרד הבריאות פנ .4

התערבות, הלבירו במילים את היתרונות שלה והציגו גרף וחישוב מתאימים. חשבו את הרווחה 

  נק')  8ר ההתערבות. (החברתית לאח
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  למפרכ

  מבוא לכלכלה להנדלת תעשייה וניהול  שם הקורל: 

  142.1.3141  מלפר הקורל:

  א'מועד:     'בלמלכר:     6201שנה:  

  שעות 3  משך הבחינה:

 צדדי- דפי נולחאות דו 2מחשבון,   חומר עזר: 
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 נק') 30המודל הקיינסיאני במשק פתוח (מאקרו: 
  של הליש"כ מול היורו. להלן נתוני המשק: שע"ח ניידבמשק בבריכניה נהוג 

�  צריכה פרכית � 100 � 0.8�  

�  צריכה ציבורית � 2000 

T  מילים � 0.25Y 

I  השקעות במשק � 1250 � 5000� 

�  ריבית במשק � 0.05 

TR  צדדיות נכו אל המשקהעברות חד  � 200 

��  תנועות הון נכו אל המשק � 50 � 2000�� � ��  

  יבוא
IM � 100 � 0.1Y � 50

"��

�
 

  יצוא
X � 300 � 50

"��

�
 

��  ריבית בעולם � 0.025 

��  מחירים בעולם � 1 

$�  תוצר תעלוקה מלאה � 8000 

 -Pכאשר המשק מלוגל ללפק את הביקושים ו P=1כמו כן נתון כי המחירים במשק מתנהגים לפי מודל קיינל, כלומר 

  כאשר המשק אינו מלוגל ללפק את הביקושים. 1>

 

  נק') 10' (חלק א

 ורמת מחירים בשיווי משקלחשבואת: תוצרשיווימשקל, שערהחליפין  .1

 האם המשק באינפלציה, דפלציה או תעלוקה מלאה? הציגו זאת על גרף .2

 האם תקציב הממשלה מאוזן? הלבירו .3

  

  נק') 10( 'חלק ב

  

  

בצעד מפתיע החליכה בריכניה לצאת מהאיחוד האירופי. כתוצאה ישירה של החלכה זו, הוחלכ 

להוריד את דירוג האשראי של המדינה. משמעות הצעד הזה היא כי משקיעים זרים יחששו יותר 

מוכנים המשקיעים הזרים  ,, עבור כל ריבית נתונהלפיכךלקנות אג"ח של ממשלת בריכניה. 

  .לעיף אמה שהשקיעו בליש"כ פחות מ 100 להשקיע בבריכניהלה"כ
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כלכלני משרד האוצר הבריכי הודיעו כי לאור הורדת דירוג האשראי, נדרשת מדיניות  .1

כדי להשיב את רמת תנועות ההון לרמתן בלעיף א'. הלבירו איזה צעד על  מוניכרית

 נק') 6( הבנק  המרכזי לנקוכ וחשבו אותו.

חישוב, אילו השפעות יש לצעד זה על המשק בכללותו, אילו בעיות הלבירו, ללא  .2

 נק') 4( יכולות להיווצר כתוצאה מצעד זה.

  

  נק') 10( 'חלק ג

לאור חולר הוודאות שנוצר בעקבות ההחלכה לצאת מהאיחוד, הממשלה רוצה להציג תכנית 

 היעדים הבאים: כלכלית שתרגיע את האזרחים על ידי השגת

 תעלוקה מלאה.  .א
 יציבות מחירים  .ב
 איזון בתקציב הממשלה  .ג
 ללא שינוי בשער הריבית  .ד

הציעו לממשלה שילוב של מדיניות מוניכרית ופילקלית על מנת לעמוד ביעדים אלה. הלבירו 

  .מהי המדיניות מכל לוג וחשבו שע"ח חדש

  

  לשאלה) 5נק', 03שאלות אמריקאיות ( - חלק ב'

 
התיווך על משכירי הדירות (בעלי הבית) ח"כ לתיו שפיר מציעה להכיל את עלויות  .1

במקום על השוכרים (הלכודנכים). הניחו כי בשוק שכירות הדירות שוררת תחרות 

 משוכללת וכי דמי התיווך קבועים. כתוצאה מכך:

 המחיר לשוכרים יעלה והמחיר למשכירים ירד  .א

 כמות הדירות המושכרות תרד ומחיר השכירות יעלה  .ב

 למשכירים ירד המחיר לשוכרים ירד והמחיר  .ג

 לא יהיה שינוי במחירים ובכמות המבוקשת  .ד
 

 למנו אילו מהמשפכים הבאים נכון: .2

אם מכונות ועובדים הם גורמי ייצור מלייעים, גידול בכמות המכונות מעלה את   .א

 שכר העובדים.

 אם קיימת בשוק אבכלה של מכונות, לימן שהייצור במשק לא יעיל.  .ב

אם הממשלה תחוקק חוק שכר מינימום הגבוה משכר ש"מ, יותר עובדים ירצו    .ג

 לעבוד והתפוקה הכוללת תגדל.

אם המעליקים יתאגדו ויחליכו לשלם שכר נמוך לעובדים המעליקים ירצו   .ד
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 להעליק יותר עובדים והתפוקה במשק תגדל.

 

TCפונקציית ההוצאות של מונופול הינה: .3 � 100 � 5Q  .מונופול נמצא הניחו בנולף כי ה

מעל נקודת האיזון. מה מהמשפכים הבאים נכון לכל פונקציית ביקוש שיורדת משמאל 

  לימין?

ממשלה שמעוניינת למקלם את הרווחה צריכה לקבוע מחיר מקלימום שזהה   .א

 למחיר התחרותי

כל אחת מהפירמות תרווחנה בתנאי תחרות אם תיכנל לשוק פירמה נולפת   .ב

 לפני כנילת פירמה נולפת מחצית מרווח המונופול שהיה

 במקרה זה אין לממשלה דרך להגדיל את הרווחה בשוק.  .ג

 0- אם הממשלה תוריד את מחיר המקלימום למחיר התחרותי הרווחה תרד ל  .ד

  

 נתון כי:  .4

Pהיא:  Xפונקציית ההיצע למוצר  � A ∙ � .  

Pופונקציית הביקוש היא:  � C � B ∙ Q.  

הממשלה הניחו כי שתי הפונקציות אינן קשיחות לחלוכין ואינן גמישות לחלוכין. 

השאלה  את המחיר של ש"מ לפני המל. ∗+- . נלמן בTבלך   Xמכילה מל על כל יחידת 

 דנה בהתחלקות נכל המל בין היצרן לצרכן. 

∗+המחיר לצרכן יהיה גבוה מ:   B>Aאם   .א �
-

�
 

∗+ המחיר ליצרן יהיה נמוך מ A>Bאם   .ב �
-

�
 

∗+המחיר לצרכן יהיה נמוך מ:   B>Aאם   .ג �
-

�
 

 ∗+התחלקות נכל המל אינה תלויה בגמישות הפונקציות אלא ב  .ד

  

 

אבכיחים  2אגוזים או  20ביער מתגוררים לנאי ודוב. הלנאי יכול ביום עבודה לקכוף  .5

ם אגוזים. (הניחו כי אפשר לקכוף ג 10אבכיחים או  4והדוב יכול לקכוף ביום עבודה 

חלק מהפרי בחלק היחלי של הזמן) כיום נוהגים הלנאי והדוב לבלות מחצית מיומם 

באילוף אגוזים ומחצית מיומם באילוף אבכיחים. אם יחליכו הלנאי והדוב ללחור 

 ביניהם יוכלו

 מבלי לפגוע במלפר האגוזים הנצרכים. 1- להגדיל את לך האבכיחים שיאכלו ב  .א

 לפגוע במלפר האבכיחים הנצרכים.מבלי  7.5להגדיל את לך האגוזים ב  .ב

 את מלפר האגוזים. 8להגדיל בחצי את לך האבכיחים ובו זמנית להגדיל ב  .ג

 תשובות א+ב נכונות  .ד
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. הגרף מתאר את מדד ג'יני לפי הכנסות ברוטו (הגרף הכחול), לפי התבוננו על הגרף שלפניכם .6

הכנסות נטו (הקו הירוק) ואת תרומת התערבות הממשלה לירידה במדד ג'יני (הקו האדום 

 סמנו את הטענה הנכונה:בסקאלה הימנית). 

  

 2002היה פחות שוויון בהכנלות ברוכו מאשר בשנת  2014ב  .א

 2002ר פרוגרליבית מאשר בשנת מדיניות הממשלה הייתה יות2014ב  .ב

בזכות מדיניות ממשלה פרוגרליבית לאורך השנים ניתן לראות ירידה משמעותית   .ג

 באי השוויון בהכנלות נכו

למרות שמדיניות הממשלה נעשתה פחות פרוגרליבית לאורך השנים, אי השוויון   .ד

 נשאר פחות או יותר יציב.

  

  

 מושג)נק' לכל  2נקודות,  10(מושגים  - חלק ג'

משפכים לכל היותר בכל מושג) 2הלבירו בקצרה על המושגים הבאים (  
 

- מכס  

 

- עוני יחסי  

 

- מונופול טבעי  

 

- שוק מט"ח  
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- השקעה  
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  מלפר נבחן:_________________________

  

 דף ריכוז תשובות לשאלות מחלק ב'

 ד'  ג'  ב'  א'  1

 ד'  ג'  ב'  א'  2

 ד'  ג'  ב'  א'  3

 ד'  ג'  ב'  א'  4

 ד'  ג'  ב'  א'  5

 ד'  ג'  ב'  א'  6

 ד'  ג'  ב'  א'  7
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 :הבחינה מבנה

 :חלקים 2 בבחינה

 )שאלה כל עבור 30. (פתוחות שאלות 2 :נקודות60 : א חלק

 )שאלה כל עבור 5. (אמריקאיות שאלות 8 :נקודות 40 :ב חלק

 .לצידה מופיע שאלה כל משקל

 

 :הנחיות

  כל אחת במחברת נפרדת.  לכתוב יש הפתוחות שאלותה 2ל תשובותיכם אתא,  בחלקשימו לב, 

 הנוסחא של מלאה הצגה ,כלומר. מלא חישוב כולל התשובות את לנמק בשאלות הפתוחות יש

 .עצמה במחברת להוסיפו נא בתרשים תשובתכם את ללוות צורך ישבה. אם  שהוצבו והערכים

בסוף שאלון  ד לכךהמיוע התשובות דףב לסמן יש האמריקאיות לשאלות תשובותיכם אתבחלק ב, 

 אחת תשובה לבחור עליכם .ייבדקו לא בדף הבחינה ליד השאלה עצמה שיסומנו . תשובותהבחינה

 .השאלה לפסילת יביא אחת ממשבצת ביותר סימון .אותה ולסמן שאלה לכל בלבד

 .השאלון בסוף מצורפים טיוטה דפי

 

  !בהצלחה

  

 13.2.2017: תאריך הבחינה

 עודד רביד : שם המרצה

 מבוא לכלכלה ללא כלכלנים : שם הקורס

 14213141 :מספר הקורס

 א:  מועד'   א:  סמסטר   2017:  שנה

 שעות 3 :משך הבחינה

 נוסחאות אחד דו צדדימחשבון + דף :  חומר עזר
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  נק') 60שאלות פתוחות ( –חלק א׳ 

  )נקודות 30(מיקרו  - 1שאלה מס' 

 פועל בתנאים של תחרות משוכללת.  במשק Qשוק 

  P = 0.02Q  : היא Qעקומת ההיצע למוצר 

          P = 400 - 0.02Q :היא Qעקומת הביקוש למוצר 

 פתוחה למסחר בינלאומי. אינו המשקבמצב המוצא 

 

  נק׳) 5( א׳ חלק

   נק׳) 3( המשקל. בשיווי והכמות המחיר את ומצאו במדויק שרטטו .1

p=200 ; Q=10,000  

  נק׳) 2( .במשק הכוללת והרווחה היצרן ועודף הצרכן עודף את חשבו .2

  1,000,000 = צרכן עודף

  1,000,000 = יצרן עודף

  2,000,000 = במשק הכוללת הרווחה

  

  נק׳) 7( ב' חלק

  על כל יחידה מיוצרת. ₪  10הנח כעת כי הממשלה החליטה להטיל מס בגובה של 

 נק׳) 3( .החדש במצב והכמות המחיר את וחשבו בגרף שרטטו .3

=9,750Q  

 ps=195 יצרן: מחיר

 ps=205 צרכן: מחיר

 נק׳) 1( .מהמס הממשלה תקבולי את חשבו .4

 97,500 = מהמס הממשלה תקבולי

 נק׳) 2( הצרכן ועודף היצרן עודף את חשבו .5

  950,625 = יצרן עודף

  950,625 = צרכן עודף

  =97,500950,625+950,6251,998,750+ = החדש במצב רווחה

  

114

אגודת הסטודנטים, בן-גוריון מאגר הסיכומים



  

 

  

 

 

6472908- 08. פקס    6461761- 08. טל  

 miriwiz@bgu.ac.il    84105שבע - באר 653. ד.ת

  

  נק') 1( המשק? של הרווחה הפסד יהיה מה .6

  1,250 = הרווחה הפסד

  

  נק׳) 6( ג' חלק

  ליחידה. ₪ 110 הינו Q מוצר של העולמי והמחיר העולם עם למסחר נפתח המשק כעת

  נק') 1( החדש המצב את בגרף והציגו שרטטו  .7

  יח׳) 3( בארץ. היצור והיקף מחו״ל הייבוא היקף את חשבו .8

  9,000 = מחו"ל היבוא היקף

   5,500 = בארץ היצור היקף

  נק׳) 2( היצרן ועודף הצרכן עודף את חשבו .9

  302,500 = יצרן עודף .10

  2,5002,10 = צרכן עודף .11

  2,405,000 = החדש במצב רווחה .12

  

  

  נק׳) 6( ד׳ חלק

 בממשלה הצעה הועלתה המקומיים ליצרנים שנוצרו ההפסדים ובעקבות ג' לסעיף בהמשך

 הטלת לאחר המקומיים היצרנים של שהרווח במטרה מיובאת יחידה כל על מכס להטיל

   ₪. 500,000 יהיה המכס

 את להשיג בכדי להטיל הממשלה שעל מיובאת, ליחידה המכס גובה את חשבו .13

  נק׳) 4( .מטרתה

  31.42 = מיובאת ליחידה המכס גובה

  נק׳) 1( הייבוא? היקף יהיה מה .14

  5,857.9 = היבוא היקף

  נק׳) 1( ?מהמכס הממשלה הכנסות יהיו מה .15

  184,055.218 = מהמכס הממשלה הכנסות
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  נק׳) 6( ה׳ חלק

 ליחידה. ₪ 240 הוא X מוצר של העולמי והמחיר העולם עם למסחר נפתח המשק כי לחילופין הנח

 את לעודד במטרה כי ידוע כן כמו ליחידה. ₪ 20 הן לחו"ל X מוצר של ההובלה הוצאות כי ידוע

   ליחידה. ₪ 30 בסך מיוצאת יחידה כל על פרמיה הממשלה מעניקה היצוא

   נק׳) 4( .בארץ הנצרכת הכמות ואת המחיר את וחשב .16

P=250 

  qd=7,500 : בארץ נצרכת כמות 

 qs=12,500 : בארץ מיוצרת כמות  

  נק׳) 2( הפרמיה. על הממשלה הוצאות סך ואת היצוא היקף את חשבו .17

  5,000 = היצוא היקף

  150,000 = הפרמיה על ממשלה הוצאות סך
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)נק׳ 30(מקרו  - 2שאלה מס' 

  

  של המשק הישראלי:  נתוניםההניחו שאלה 

  )היא ההכנסה הפנויה Ydכאשר C:(   C = 750 + 0.5Yd )(הביקוש לצריכה פרטית 

  )הריבית r-התוצר הלאומי הנקי ו Y כאשרI:(  I = 400 + 0.25Y - 1500r )(הביקוש להשקעה 

   1,000 - שווה ל) G(הצריכה הציבורית 

  . 1000בגובה ) T(הממשלה גובה מס קבוע 

  6,400-שווה ל) Yf(תוצר תעסוקה מלאה 

  )0.1-ב השתמשו בריבית כשבר עשרוני כלומר, חישובב( %10 -שווה ל )r(הריבית במשק 

ושכל עוד לא נאמר אחרת  הממשלה לא משקיעה לאורך כל השאלההמשק סגור, כן הניחו ש-כמו

  .המס במשק הוא קבוע
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  )נק׳ 6(חלק א 

  )נק׳ 2( והציגו בגרף. חשבו את התוצר של שיווי המשקל .1

 y=6,000תוצר ש"מ: 

  )נק׳ 2( . האם המשק נמצא באבטלה?במשק התוצרפער חשבו את  .2

  400 פער התוצר =

  המשק נמצא באבטלה כיוון שהתוצר המיוצר נמוך מתוצר תעסוקה מלאה

  )נק׳ 2(דו״ח מקו״ש ו דו״ח תקציב ממשלה וגיהצ .3

  :דו"ח מקו"ש

  שימושים  מקורות

Y=6,000 C=3,250 

  G=1,000 

  =1,750I 

=  =  

  

  דו"ח תקציב ממשלה:

  הוצאות  הכנסות

T=1,000 G=1,000 

Bd=0  

=  =  

  

  )נק׳ 10(חלק ב 

הניחו ששר האוצר לא עושה כל שינוי נוסף פרט לזה : (בהתייחס לכותרת שבתחילת השאלה

  ): הוא קבועבמשק ושהמס  שמתואר

  )נק׳ 2(? לצמיחת התוצר הלאומי אמורה להובילכיצד פעולת שר האוצר ללא חישוב הסבירו  .1

הורדת המיסים של שר האוצר תגדיל את ההכנסה הפנויה של הפרטים ובעקבות כך הביקוש 

  .לצריכה פרטית יגדל ואיתו סך הביקושים במשק כך שבש"מ משקל התוצר יגדל
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  )נק׳ 1? (מרחיבה או מצמצמת- האם פעולה זו היא מדיניות פיסקלית או מוניטרית ו .2

  מדיניות פיסקלית מרחיבה

חשבו בכמה על שר האוצר להקטין את המיסים על מנת להביא את המשק לש״מ בתעסוקה  .3

  )נק׳ 4( מלאה

   )t=800( 200-על שר האוצר להקטין את המיסים ב

  )נק׳ 1. (הציגו דו״ח מקורות ושימושים חדש .4

  :ש"מקו ח"דו

  שימושים  מקורות

004Y=6, 505C=3, 

  G=1,000 

  508I=1, 

=  =  

  

  )נק׳ 1. (דו״ח תקציב ממשלה חדש וגיהצ .5

  :ממשלה תקציב ח"דו

  הוצאות  הכנסות

800T= G=1,000 

200Bd=  

=  =  

  

  )׳נק 1? (בכמה ישתנה הגירעון בתקציב הממשלה .6

  200-הגירעון בתקציב הממשלה יגדל ב

  

  )נק׳ 6(חלק ג 

 כחלון האוצרהול תקציב ממשלתי לא אחראי ייעצו לשר על ניבעקבות ביקורת , בנתוני חלק א

בתקציב הממשלה ע״י שינוי  ללא שינוי בגירעוןבתעסוקה מלאה  להביא את המשק לשיווי משקל

  ).ללא שינוי בריביתהציבורית ( מקביל בצריכהב

  )נק׳ 4(. הציבורית כדי להשיג מטרה זו בצריכההשינוי הדרוש חשבו את  .7
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  )t=1,200( 200- ב) ואת המיסים g=1,200( 200-יש להגדיל את הצריכה הציבורית ב

  

  )נק׳ 1(הציגו דו״ח מקו״ש מלא  .8

  :ש"מקו ח"דו

  שימושים  מקורות

004Y=6, 503C=3, 

  002G=1, 

  508I=1, 

=  =  

  

  נק׳) 1הציגו דו״ח תקציב ממשלה מלא ( .9

  :ממשלה תקציב ח"דו

  הוצאות  הכנסות

1,000T= G=1,000 

0Bd=  

=  =  

  

  )נק׳ 8(חלק ד 

לעבור  שר האוצר החליטובמקביל  %1- בעלאת הריבית הודיעה על ההנגידה ', חלק א בנתוני

  . ממדיניות של מס קבוע למדיניות של מס יחסי

 לשיווי המשק את להביא כדי הדרוש חסיהי המס אחוז מה החדש, ריבית בשער החדש, במצב .10

   )נק' 4( מאוזן? יהיה ממשלהה תקציבשו מלאה בתעסוקה משקל

  t=0.192=19.2% הדרוש: היחסי המס אחוז

G=ty=1230 

   נק׳) 1( והנגידה? האוצר שר של המשולבת המדיניות מוגדרת איך .11

 הכל בסך מצמצמת. מוניטרית היא הנגידה מדיניות מרחיבה, פיסקלית היא האוצר מדיניות

  .מרחיבה המדיניות
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 אם ג׳יני מדד ישתנה כיצד במשק? יוןווהשי אי על ישפיע יחסי מסל קבוע ממס המעבר כיצד .12

   נק') 3( )מספרי בחישוב צורך אין( ירוהסב ?בכלל

 יחסי מס של מדיניות שיוויון. אי מגדילה כלומר רגרסיבית, מדיניות הינה קבוע מס של מדיניות

 למדיניות רגרסיבית ממדיניות במעבר לכן השיוויון. אי על ואינה נייטרלית מדיניות היא

  יקטן. ג'יני מדד יצטמצם השיוויון שאי כיוון יצטמצם. השיוויון אי נייטרלית
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  )נק׳ 5כל שאלה  -נק׳  40(שאלות רב ברירה  -  בחלק 

 1שאלה 

עובדים  500עובדים. ידוע כי במצב המוצא  1,000באמצעות  Y-ו Xמוצרים  2משק מייצר ביעילות 

וכתוצאה   Xכעת חל שיפור טכנולוגי ביצור מוצר .  Yוצר עובדים יצרו את מ 500- ו Xייצרו את מוצר 

 ביחס למצב המוצא. מכאן ניתן להסיק: Xמכך כל עובד יכול כעת לייצר כמות כפולה של 

כפי שהוא ייצר במצב המוצא אז כעת  Xאם המשק רוצה להמשיך לייצר את אותה הכמות של   .א 

 עובדים. 500-יועסקו פחות מ Yבענף 

במצב המוצא אז כעת כפי שהוא ייצר  Yאם המשק רוצה להמשיך לייצר את אותה הכמות של   .ב 

 עובדים. 500-יועסקו פחות מ Xבענף 

 Yוגם יותר יחידות  Xהמשק בהכרח ייצר יותר יחידות   .ג 

  כל התשובות האחרות אינן נכונות.  .ד 

  

  2 שאלה

 ₪ 80 של במחיר אביב בתל בשוק נמכרות העגבניות בלבד. עגבניות מגדלים בקיבוץ

 החודשית הייצור תפונקציי להלן ב'. מסוג חלקות 10-ו א' מסוג חלקות 10 בקיבוץ לק"ג.

 חלקה: בכל עגבניות לייצור

  

לקיבוץ  חברים. כמו כן ידוע שכל חבר קיבוץ יכול לעבוד גם במפעל מחוץ 62ידוע שבקיבוץ ישנם 

לחודש. הקיבוץ לא משלם שכר לחברים וכל ההכנסות (כולל הכנסות משכר של ₪  5,200ולהרוויח 

החברים שעובדים מחוץ לקיבוץ) מועברות לקופה משותפת. אם ידוע שהקיבוץ מקצה את החברים 

 בצורה יעילה ניתן להסיק כי:
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מחוץ לקיבוץ) תהיה ההכנסה הכוללת של הקיבוץ (כולל ההכנסות של החברים שעובדים   .א 

494,400 .₪ 

 חברי קיבוץ יעבדו במפעל מחוץ לקיבוץ. 12  .ב 

אז ההכנסה הכוללת של חברי הקיבוץ ₪  4,600 -אם שכר העבודה במפעל מחוץ לקיבוץ ירד ל  .ג 

 ₪. 489,200-תרד ל

 נכונות. ג')-ו ב' (א', התשובות כל  .ד 

  

  3שאלה 

חלה ירידה ". רגילות"וההיצע למוצר  עקומות הביקוש, שוק השוקולד פועל בתנאי תחרות משוכללת

 :מכאן שבשווי המשקל החדש. חל שיפור טכנולוגי בייצור השוקולד ובמקבילבהכנסות הצרכנים 

 .יעלה המוצר ומחיר תעלה הנמכרת הכמות אז נורמלי מוצר היא שוקולד אם  .א 

   .תעלה הנמכרת והכמות ישתנה לא המוצר מחיר אז ,נייטרלי מוצר הוא שוקולד אם  .ב 

 .יעלה לגלידה הביקוש אז ,נורמלי מוצר הוא ושוקולד לשוקולד תחליפי מוצר איה גלידה אם  .ג 

 .נכונה לא תשובה אף  .ד 

  

 4שאלה 

 ית ההוצאות של יצרן בודד נתונה בטבלה הבאה: ינתון ענף הפועל בתחרות משוכללת. פונקצ

 

 :מכאן נובע ש₪.  42בשוק הוא  Xוכי המחיר ליחידת ₪,  50כמו כן ידוע כי העלות הקבועה היא 

 יחידות. 6א.  כדאי ליצרן לייצר בטווח הקצר 

 יחידות בטווח הקצר וכן בטווח הארוך. 5ב.  כדאי לייצרן לייצר 

 ש"ח ולכן כדאי לו להפסיק לייצר בטווח הארוך. 10ג.  הפסד היצרן בטווח הארוך הוא 

  כלל.ד.  לייצרן הפסד בטווח הקצר ולכן לא כדאי לו לייצר 
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  5שאלה 

בעקבות משאל העם וההחלטה של  התייחסו לשיווי משקל חלקי בשוק המט"ח בבריטניה:

ודאות לגבי העתיד הכלכלי של -) נוצרה אי Brexitבריטניה לפרוש מהאיחוד האירופי (

בריטניה ולכן משקיעים זרים משכו את השקעותיהם הפיננסיות מבריטניה.  במקביל לכך 

 המכס. כתוצאה מכך בבריטניה:הממשלה העלתה את 

 יהיה ייסוף בשער המטבע המקומי (לירה סטרלינג).  .א 

 יהיה פיחות בשער המטבע המקומי (לירה סטרלינג).  .ב 

 ייתכן ששער החליפין לא ישתנה.  .ג 

  .המקומי המטבע שער על השפעה כל תהיה לא  .ד 

  

  6שאלה 

 ):ח"במיליוני ש(בשנה שעברה נמדדו במשק הגדלים הבאים 

 250 -ציבוריתצריכה 

 200 -  מס הכנסה 

 50 - דמי אבטלה

 50 -  עודף יבוא

 1,000 -תוצר לאומי נקי 

 200 -  חיסכון אישי

 100 -  חיסכון עסקי

 50 -השקעה ציבורית 

  לא היו מסים נוספים.

  מכאן ניתן להסיק כי בשנה שעברה (במיליוני ש"ח):

 50והגירעון בתקציב הממשלה  550הצריכה הפרטית היא   .א 

 100והגירעון בתקציב הממשלה  500הצריכה הפרטית היא   .ב 

 150והגירעון בתקציב הממשלה  550הצריכה הפרטית היא   .ג 

 500הצריכה הפרטית היא   .ד 
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 150והגירעון בתקציב הממשלה 
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  7שאלה 

 כלכלן מתחיל ביצע בדיקה לגבי תכנית השקעה ומצא שהערך הנוכחי הנקי של התכנית חיובי.

 החישובים, הורה לו לבצע את התיקונים הבאים:כלכלן בכיר, שעבר על 

 I. ש"ח שבחישוב המקורי מתקבל בשנה הראשונה, יתקבל בפועל בשנה  5000בסך  תקבול

 השנייה.

II. ש"ח שבחישוב המקורי משולם בשנה השנייה, ישולם בפועל בשנה  5000בסך  תשלום

  הראשונה. 

 לאור התיקונים ניתן להסיק כי,

 כדאית.תכנית ההשקעה   .א 

 תכנית ההשקעה אינה כדאית.  .ב 

 לא ניתן לקבוע אם התכנית כדאית או לא.  .ג 

 .לא ניתן לענות ללא ידיעת הריבית במשק  .ד 

  

  8שאלה 

  

. מה ניתן 2014ו 200בגרף מתואר היחס בין השכר החציוני והשכר הממוצע במשק בין שנתת 

 ?2000בהשוואה לשנת  2014להסיק שקרה במשק הנ״ל בשנת 

 ירד. מדד ג׳יני  .א 

 מספר משקי הבית הנמצאים מתחת לקו העוני ירד.  .ב 

 משקל המיסים הישירים עלה ביחס למשקל המיסים העקיפים.  .ג 
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