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 גה ולאקדמיה לפיננסים כל הזכויות שמורות לירון אמי ©

 

 שאלות "חמות" לתרגול הבחינה בכלכלה -האקדמיה לפיננסים מציגה 
 

 ם, יתלמידים יקר

לשאלות שיתכן  דומותשאלות חמות  32 כםלקראת הבחינה הקרובה בכלכלה, אנו חושפים בפני

 וישאלו בבחינה.

 . ה באקדמיה לפיננסיםל, מרצה לכלכבמיוחד עבורכם ע"י ירון אמיגה אלות הוכנושה

ם לכל בחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, נשמח לעמוד לרשותכם בקורסים נוספים ומרתוני

 .)ת"א, חיפה, ירושלים, ב"ש(  בכל הארץ

או במייל:  32-6093535 :לפרטים על קורסים קרובים למקום ממגוריכם אנא צרו קשר בטלפון

maya@macademy.co.il. 

 של האקדמיה לפיננסים:על כל הקורסים שלנו באתר האינטרנט שלנו לקבל מידע ניתן 

www.macademy.co.il 

 

 מאחלים  לכם הצלחה מלאה בבחינה!

 

 

 

http://www.macademy.co.il/
http://www.macademy.co.il/
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 שאלות "חמות" לתרגול הבחינה בכלכלה

 לשאלות בסוף הקובץתשובות 

לסחור . כעת ניתן Yיחידות של  3בנקודת הייצור הינה  Xהנח כי עקומת התמורה הינה עקומה קמורה וידוע כי העלות האלטרנטיבית השולית ליחידת ייצור  .0

 . מכאן ש:Y אחת לשלוש יחידות Xבמחיר של יחידת עם משק שכן ללא מגבלה של ייצוא או ייבוא. 

 .Xלייצר אך ורק  למשק יהיה כדאי .א

 .Yלמשק יהיה כדאי לייצר אך ורק  .ב

 .Yולהגדיל את ייצור  Xלמשק יהיה כדאי להקטין את ייצור  .ג

 המשק ימשיך לייצר את אותה נקודת ייצור. .ד

 .Xולהקטין את ייצור  Xלמשק יהיה כדאי להגדיל את ייצור  .ה

 

 3עובד לא מקצועי מסוגל לייצר וכל  Yיחידות של  8או  Xיחידות של  4סוגל לייצר במשק יש שני סוגי  עובדים מקצועיים ולא מקצועיים. כל עובד מקצועי מ .3

עובדים לא מקצועיים. כמו כן ידוע כי המשק יכול לסחור ללא מגבלת ייצוא  033-עובדים מקצועיים ו 033כי במשק . ידוע Yשל יחידות  4או  Xשל  יחידות

 מכאן ש:. Yחידת שווה לי Xעם משק שכן במחיר של יחידת  Yאו X של 

 המשק ייצר כמויות חיוביות משני המוצרים. .א

 .Yהמשק ייצר אך ורק יחידות של  .ב

 .Yמקצועיים ייצרו אך ורק יחידות של לא ו Xמקצועיים ייצרו אך ורק יחידות של  .ג

 .Xהמשק ייצר אך ורק יחידות של  .ד

 כל התשובות לעיל אינן נכונות. .ה

 

 היצור ליום כפונקציה של מס' העובדים:מפעל מייצר מכנסים וחולצות.  להלן נתוני  .2

 מכנסים חולצות עובדים

0 33 33 

3 43 28 

2 63 63 

4 60 63 

 

 למכנס. מכאן ש:₪  03 -לחולצה ו₪   03ידוע שהיצרן מקבל 

 עובדים. 4המפעל יעסיק בסך הכל ₪  033אם השכר שנקבע ליום עבודה הוא  .א

 צות שהמפעל ייצר יהיה גבוה ממספר המכנסים שייצר ביום עבודה.מספר החול₪  033אם השכר שנקבע ליום עבודה הוא  .ב

 מספר החולצות שהמפעל ייצר יהיה שווה למספר המכנסים שייצר ביום עבודה.₪  033אם השכר שנקבע ליום עבודה הוא  .ג

 עובדים. 8ליום עבודה המפעל יעסיק ₪  03אם השכר שנקבע במשק הוא   .ד

 את אותו מספר עובדים בייצור חולצות ובייצור מכנסים.פעל יעסיק המ₪  333-שווה לאם השכר שנקבע במשק  .ה
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 (.5להלן טבלת ההוצאות המשתנות הממוצעות בש"ח של פירמה בשוק תחרותי: )הנח כי לפירמה הוצאות קבועות בסך  .4

 7 5 6 4 2 3 0 תפוקה

הוצאה משתנה 

 ממוצעת

03 8 7 5 5 7 8 

 

 .תיחידות בלבד כי בתפוקה זו ההוצאות השוליות הן מינימאליו 4כדאי לפירמה להציע ₪,  8אם מחיר המוצר  .א

 יחידות כי המשתנות הממוצעות בשתי התפוקות אותו דבר. 6יחידות ויתכן שתציע  4יתכן שהפירמה תציע ₪,  7אם מחיר המוצר  .ב

 יחידות. 5הפירמה תציע ₪  8אם מחיר המוצר  .ג

 יחידות. 7ייצור   יחידות לבין 3הפירמה אדישה בין ייצור  ₪  8אם המחיר  .ד

 תפסיק לייצר בטווח הארוך.יחידות ו 6יצר בטווח הקצר הפירמה תי₪  7אם המחיר הוא  .ה

 

. מכאן שהעלות AVC=33יחידות תפוקה  6, וביצור של AVC=05יחידות תפוקה:  4ידועים נתונים חלקים על עלויות הייצור של פירמה מסוימת: בייצור של  .6

 -קה החמישית שווה ל( ליצור יחידת התפוMCהשולית )

 4 .א

 3 .ב

 25 .ג

 033 .ד

 לא ניתן לחשב מכיוון שחסרים נתונים נוספים. .ה

 

 Xעלה ואילו מחירו של מוצר  Yחלו לאחרונה השינויים הבאים: הכנסת הצרכנים ירדה, מחירו של מוצר  B -ו Aבמשק בו מייצרים וצורכים שני מוצרים  .5

 הבאות יכולה להביא למצב זה: והכמות הנצרכת ממנו נשאר ללא שינוי. אילו מבין הטענות

 הם מוצרים תחליפיים. Y-ו Xהוא מוצר ניטרלי ומוצרים  Xמוצר  .א

 הם מוצרים תחליפיים. Y-ו Xהוא מוצר נחות ומוצרים  Xמוצר  .ב

 הם מוצרים משלימים. Y-ו Xהוא מוצר נורמלי ומוצרים  Xמוצר  .ג

 הם מוצרים תחליפים. Y-ו Xהוא מוצר נורמלי ומוצרים  Xמוצר  .ד

 הם מוצרים משלימים. Y-ו Xהוא מוצר ניטראלי ומוצרים  X מוצר .ה

 

 משלימים עבור צרכנים מסוג ב' בלבד. מכאן ש:  X -ו Yידוע שמוצרים  Y -ו Xבמשק שני סוגי צרכנים א' ו ב' הצורכים את מוצר  .7

 יגדל. Xיעלה הביקוש המצרפי למוצר  Yאם מחיר מוצר  .א

 יגדל. Yקוש המצרפי למוצר הבי Xאם חל שיפור טכנולוגי בייצור מוצר  .ב

 יעלה. Yגדל אזי בהכרח שהביקוש המצרפי למוצר  Xאם הביקוש המצרפי של מוצר  .ג

 יקטן. Yהביקוש המצרפי למוצר  Xאם חל שיפור טכנולוגי בייצור מוצר  .ד

 אין תשובה נכונה. .ה
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בהכנסות הצרכנים, וכן נתון כי גמישות הביקוש ביחס  033%הינו שוק תחרותי בו עקומות הביקוש וההיצע רגילות. נתון כי חלה עליה של  Aשוק מוצר  .8

 . ניתן להסיק מכך שכמות שווי משקל:0להכנסה הינה 

 .3תגדל פי  .א

 .3תגדל בפחות מפי  .ב

 .3תגדל ביותר מפי  .ג

 .3בוודאות תגדל אך לא ניתן לדעת האם ביותר או בפחות מפי  .ד

 כל התשובות אינן נכונות. .ה

 

ליחידה על הצרכנים. ₪  0. כמו כן, הממשלה החליטה להטיל מס של 36ובכמות  8ות ונקודת שווי משקל נקבע במחיר הנח כי עקומת ההיצע והביקוש רגיל .9

 מכאן ש:

 ₪. 9-ויהי כעת שווה ל₪  0-המחיר לצרכן יעלה ב .א

 .6-והכמות המבוקשת תרד בפחות מ₪  0-המחיר לצרכן יעלה בפחות מ .ב

 או בפחות הדבר תלוי בגמישות הביקוש.₪  0-לא ניתן לדעת בכמה המחיר לצרכן יעלה בדיוק ב .ג

 ₪. 36-ותקבולי הממשלה יהיו שווים ל₪  0-המחיר לצרכן יעלה בפחות מ .ד

 ₪. 36-ותקבולי הממשלה יהיו נמוכים מ₪  0-המחיר לצרכן יעלה בפחות מ .ה

 

 ליחידה. הוצאות הממשלה יהיו  ₪  3של הממשלה החליטה להעניק סובסידיה  .03

 גבוהות יותר כאשר:

 הביקוש וההיצע גמישות. עקומות .א

 עקומת הביקוש וההיצע קשיחות. .ב

 עקומת הביקוש גמישה ועקומת ההיצע קשיחה. .ג

 עקומת הביקוש קשיחה ועקומת ההיצע גמישה. .ד

 כל התשובות לעיל אינן נכונות. .ה

 

 תר כאשר:. הוצאות הממשלה יהיו גבוהות יו3כדי שהכמות המיוצרת תגדל פי  ליחידהליטה להעניק סובסידיה הממשלה הח .00

 עקומות הביקוש וההיצע גמישות. .א

 עקומת הביקוש וההיצע קשיחות. .ב

 עקומת הביקוש גמישה ועקומת ההיצע קשיחה. .ג

 עקומת הביקוש קשיחה ועקומת ההיצע גמישה. .ד

 כל התשובות לעיל אינן נכונות. .ה

נמכר בשוק  Yאין יבוא ויצוא ומוצר  X. בשוק מוצר םהמקומיי. הנח כי מוצרים אלה הם תחליפיים עבור הצרכנים Y-ו  Xמוצרים:  3במשק צורכים ומייצרים  .03

 גרום ל:קל ביחס למט"ח ישפיחות של ההמקומי ומיוצא לחו"ל.  

 יעלה. Yיעלה והביקוש למוצר  Xבארץ ירד, המחיר של מוצר  Yהמחיר של מוצר  .א

 ירד. Xיעלה והביקוש למוצר  Xבארץ יעלה, המחיר של מוצר  Yהמחיר של מוצר  .ב

 .Xיגדל אך לא ניתן לדעת מה יקרה להוצאה של הצרכנים המקומיים לרכישת מוצר  Yשל יצרני הפדיון  .ג

 יעלה. Xיגדל וההוצאה של הצרכנים לרכישת מוצר  Yהפדיון של יצרני   .ד

 כל התשובות אינן נכונות. .ה
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אפשריות: מתן סובסידיה על כל יחידה מיוצאת או  . ושוקלת שתי63%-מיוצר נמכר בארץ ומיוצא לחו"ל. הממשלה מעוניינת להגדיל את הייצוא ב Yמוצר  .02

 . מכאן ש:63%-מתן סובסידיה על כל יחידה מיוצרת. הנח שבכל חלופה שתיבחר הייצוא אכן יגדל ב

 יהיו אדישים בין החלופות. םהצרכנים והיצרנים המקומיי .א

 היצרנים יהיו אדישים בין החלופות והצרכנים יעדיפו את חלופת הסובסידיה לייצור. .ב

 יהיו אדישים. םיעדיפו את חלופת הסובסידיה לייצוא והצרכנים המקומיי םהיצרנים המקומיי .ג

 יעדיפו את חלופת הסובסידיה לייצור. םוהצרכנים המקומיי םהיצרנים המקומיי .ד

 .היצרנים המקומיים יעדיפו את חלופת הסובסידיה לייצוא ואילו הצרכנים המקומיים יעדיפו את חלופת הסובסידיה לייצור .ה

 

ותוצר הלאומי  833וצריכה ציבורית  0333, עודף היבוא 633בחשבונאות לאומית של משק פתוח ידועים הנתונים הבאים: ההשקעה הגולמית של המשק  .04

 מכאן ש:  033, תשלומי העברה 333, מס חברות 433, מס הכנסה  3, רווחים לא מחולקים 033, פחת 4333הגולמי 

 . 2233סה הפנויה וההכנ 0533ההשקעה הנקייה במשק  .א

 .2633וההכנסה הפנויה  233הגרעון בתקציב הממשלה  .ב

 .0533וההשקעה הנקייה במשק  733חיסכון משקי בית  .ג

 .3833והצריכה הפרטית  2633ההכנסה הפנויה שווה  .ד

 כל התשובות לעיל אינן נכונות .ה

 

. Bגבוהה מזו של משפחות מסוג  Aהשולית לצרוך של משפחות מסוג . ידוע כי הנטייה תבעלות פונקצית צריכה ליניארי B-ו Aבמשק שני סוגי משפחות,  .06

 :? מכאןAולהעביר את אותם הכנסות ממיסים למשפחות מסוג  Bהממשלה החליטה להטיל מיסים על משפחות מסוג 

 הצריכה המצרפית במשק תגדל. .א

 הצריכה המצרפית במשק תישאר ללא שינוי. .ב

 הצריכה המצרפית במשק תקטן. .ג

 ה יקרה לצריכה המצרפית במשק מכיוון שהדבר תלוי בגודל האוטונומי של הצריכה.לא ניתן לדעת מ .ד

 כל התשובות אינן נכונות. .ה

 

ותוצר  0633ותוצר שווי המשקל הינו  3.3והנטייה השולית להשקיע  3.5במשק סגור עם שער ריבית קבוע. ידועים הנתונים הבאים: הנטייה השולית לצרוך  .05

מעוניינת להביא את המשק לתוצר תעסוקה מלאה ללא שינוי במחירים. מה מבין הבאים  עליה לבצע כי להשיג את . הממשלה 3333תעסוקה מלאה 

 המטרה?

 במימון מכירת אג"ח לציבור. 633-להגדיל את הצריכה הציבורית ב .א

 במימון מיסים בגודל זהה. 033-להגדיל את הצריכה הציבורית ב .ב

 ירת אג"ח לציבור.במימון מכ 363-להגדיל את תשלומי העברה ב .ג

 במימון הטלת מיסים בגודל זהה. 055.55-להגדיל את תשלומי העברה ב .ד

 במימון מיסים בגודל זהה. 363-להגדיל את הצריכה הציבורית ב .ה
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 במשק סגור ונמצא באבטלה  הממשלה החליטה להגדיל את הצריכה הציבורית במימון מלווה מהבנק המרכזי. כתוצאה מכך: .07

 ית יעלה והשקעה תקטן.תוצר יעלה, שער ריב .א

 תוצר יעלה, שער ריבית ירד וצריכה פרטית תעלה. .ב

 התוצר ושער הריבית יישארו ללא שינוי. .ג

 לדעת מה קרה לרמת ההשקעה. התוצר יעלה אך לא ניתן יהי .ד

 תוצר יעלה ושער הריבית יישאר ללא שינוי. .ה

 

 גדל קל וכתוצאה מכך,שכדי למנוע תיסוף של ה  חוץ נאלץ לקנות מטבע. לאחרונה הבנק המרכזי 33%במערכת הבנקאות ידוע כי יחס הרזרבה הינו  .08

 על פעולה איזו₪. מליון  חצי של בסך בידיו מחזיק שהוא המזומן כמות את הציבור הגדיל זמן באותו כי ידוע בנוסף₪. מליון  0של  בסכום הכסף בסיס

 ?תשתנה לא ת אמצעי התשלום במשקכמו הללו השינויים כל בעקבות כי מעוניין הוא אם לבצע, ישראל בנק

 ₪.  אלף 533 של בסכום ממשלתיות חוב איגרות לציבור למכור .א

 ₪. אלף  633של  בסכום ממשלתיות חוב איגרות הציבור מן לקנות .ב

 ₪. מיליון  של בסכום ממשלתיות חוב איגרות לציבור למכור .ג

  ₪.אלף  533של  בסכום ממשלתיות חוב איגרות הציבור מן לקנות .ד

 ₪. אלף  033של  בסכום ממשלתיות חוב איגרות לציבור למכור .ה

 

הבנק המרכזי ₪.  033-. הציבור הגדיל את כמות המזומן שבידיו ב3.3במערכת הבנקאות של משק ידוע ש: יחס הרזרבה המינימאלי כנגד פיקדונות הוא  .09

 . מכאן שבסך הכל:Xמעוניין שכמות הכסף לא תשתנה ולכן קנה אג"ח מהציבור בסכום 

 והרזרבה תישאר ללא שינוי.₪  033נק המרכזי קנה אג"ח בסכום של הב .א

 ₪. 33-והרזרבה תקטן ב₪  83הבנק המרכזי קנה אג"ח בסכום של  .ב

 ₪. 63-והרזרבה תקטן ב₪  63הבנק המרכזי קנה אג"ח בסכום של  .ג

 ₪. 83-והרזרבה תקטן ב₪  83הבנק המרכזי קנה אג"ח בסכום של  .ד

 כל התשובות אינן נכונות. .ה

 

 הבאות: הפעולות 3338 בשנת נרשמו "השלום" משק של התשלומים במאזן .33

 .שנים 6-ל ספקים באשראי ובחציו מיידי בתשלום בחציו שמומן דולר, מיליארד 3.5 בסך גלם וחומרי השקעה מוצרי יבוא -

 משק  של לפיקדונות הועבר רהאח וחציו ב"ארה -מ קרב מטוסי רכישת למימון שימש מהמענק דולר. חצי מיליארד 0.3ארה"ב  -מ מענק נתקבל -

 .בוושינגטון "השלום"

 03%  של ריבית נושאת והיא שנים 03 של  לתקופה היא ההלוואה בלונדון. מבנק דולר מיליארד 0  בסך הלוואה נתקבלה 0.0.3338 בתאריך -

 .דצמברב 20-ה בשנ מידי משולמת הריבית .לשנה

 .מיידי באופן נתקבלה התמורה .דולר מיליון 833 -ב הסתכם" "השלום משק של והשירותים המוצרים יצוא -

 ?נכונה הבאות מהטענות איזו ,זה מידע סמך על .התשלומים במאזן העסקאות כל היו אלה עסקאות

 מיליארד דולר. 0-דולר ויתרות מטבע החוץ גדלו ב דמיליאר 0.2בסך  גירעון בחשבון השוטף קיים .א

 מיליון דולר. 433-ר ויתרות מטבע החוץ גדלו במיליארד דול 0.2בחשבון השוטף קיים גרעון של  .ב

 מיליארד דולר. 0.5-מיליון דולר ויתרות מטבע החוץ גדלו ב 733בחשבון השוטף קיים גרעון בסך  .ג

 מיליארד דולר. 0.7-מיליון דולר ויתרות מטבע החוץ גדלו ב 533בחשבון השוטף קיים גרעון בסך  .ד

 מיליון דולר. 733-מיליארד דולר ויתרות מטבע החוץ גדלו ב 0.8בחשבון סחורות ושירותים קיים גירעון בסך  .ה
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כתוצאה מכך יש  כתוצאה מציפיות לירידה בשיעור האינפלציה הבנק המרכזי הפחית את הריבית המקומית.ישראל היא משק פתוח בשווי משקל באבטלה.  .30

 לצפות ל:

 ירידת הריבית העולמית.ירידה בתוצר ו .א

 .פיחות של השקל וירידה בתוצר .ב

 וירידה בתוצר. ירידה ברווחיות היצואנים .ג

 .ועלייה ברווחיות היצואנים בהשקעה במשקעלייה  .ד

 פגיעה ביבואנים וירידה בהשקעה במשק. .ה

 

. ובמקביל הציבור החליט להקטין את כמות 3.3-ל 3.0-את יחס הרזרבה מ 63%-במערכת הבנקאות של משק חלו השינויים הבאים: הבנק המרכזי הגדיל ב .33

 מערכן במצב המוצא. כתוצאה מכך: 3ך שהרזרבות גדלו פי המזומן כ

 כמות הכסף תישאר ללא שינוי וסכום ההלוואות של הבנקים לציבור לא ישתנה. .א

 כמות הכסף תקטן וסכום ההלוואות של הבנקים לציבור לא ישתנה. .ב

 כמות הכסף תקטן וסכום ההלוואות של הבנקים לציבור יקטן. .ג

 ות של הבנקים לציבור לא ישתנה.כמות הכסף תגדל וסכום ההלווא .ד

 כמות הכסף תגדל וסכום ההלוואות של הבנקים לציבור יגדל. .ה

 

 הנח משק פתוח נמצא באבטלה. לאחרונה החלו משקיעים זרים למשוך את ההשקעות שביצעו במדינה. מצב זה יוביל ל: .32

 פיחות בשע"ח ועלייה בתוצר של המשק. .א

 תיסוף בשע"ח ועלייה בתוצר של המשק. .ב

 בשער הריבית המקומי. ת בשע"ח וירידהפיחו .ג

 ירידה בתוצר של המשק ועלייה בשער הריבית העולמי. .ד

 עלייה בתוצר של המשק ועלייה בשער הריבית העולמי. .ה

 
 

 מקווים שהצלחתם!!!
 

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או עניין נוסף.

 

 

 

 

 

 

 האקדמיה לפיננסים

 32-6093535טלפון: 

 , תל אביב35רח' סעדיה גאון כתובת: 

 maya@macademy.co.il: מייל

 WWW.MACADEMY.CO.ILטרנט: אתר אינ

 www.facebook.com/migdalacademyפייסבוק : 

 

 

 

 

 רשימת סניפי האקדמיה לפיננסים: 
 35: רח' סעדיה גאון תל אביב-סניף ראשי 

 2' ביאליק רח: סניף חיפה

 9' שמאי רח: סניף ירושלים

 גבמכללת ספיר בנ: סניף דרום

http://www.macademy.co.il/
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 פתרון שאלות חמות

 ה' .0

 ב' .3

 ג' .2

 ה' .4

 ג' .6

 ד' .5

 ב' .7

 ב' .8

 ה' .9

 א' .03

 ב' .00

 ד' .03

 ד' .02

 ג' .04

 א' .06

 ה' .05

 ד' .07

 א' .08

 ב' .09

 א' .33

 ד' .30

 ג' .33

 א' .32
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 עוד באקדמיה לפיננסים:

 הספרים שלנו:

 

 
 

 

 לבחינה באתיקה:ייחודית ערכת לימוד 

 !הערכה בשבילךזו  ?ע"עבור את הבחינה באתיקה ודיני נילה רוצ

 


