
 

 
 
 
 
 
 

 3102מאי מועד  –בכלכלה שחזור הבחינה 

 ם, יתלמידים יקר

 מצ"ב שחזור שהוכן ע"י המרצה דני באומן.

 .שהשחזור יעזור לכם לקבל פרספקטיבה לתשובות שעניתם ויםמקו

נשמח לעמוד לרשותכם בקורסים נוספים ומרתונים לכל בחינות הרשות לניירות 

 .ד האוצרערך ומשר

 30-6063535 :לפרטים על קורסים קרובים למקום ממגוריכם אנא צרו קשר בטלפון

 .maya@macademy.co.ilאו במייל: 

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

 www.macademy.co.il לפיננסים:

 ם  לכם הצלחה מלאה בבחינה!מאחלי

 

http://www.macademy.co.il/


 

 
 
 
 
 
 

  שקלים. 033.במשק מסוים קיים שיווי משקל במחיר 0

 הממשלה מעוניינת להטיל מס על כל יחידה מיוצרת ומתלבטת בין שתי חלופות: 

 שקלים על כל יחידה מיוצרת. 03: מס של 0חלופה  

 על כל יחידה מיוצרת. 03% : מס של 2חלופה  

 לפיכך:

 החלופות. 2והצרכנים אדישים בין א. היצרנים 

  .2והצרכנים יעדיפו את חלופה  0ב. היצרנים יעדיפו את חלופה 

 .0ג. היצרנים והצרכנים יעדיפו את חלופה 

 .3ד. היצרנים והצרכנים יעדיפו את חלופה 

 ד׳ לא נכונות. -ה. כל התשובות א׳ 

 

 קיים ייצור מקומי וגם ייצוא. X.בשוק 2

 חלופות: 2הממשלה מעוניינת להגדיל את היצוא ומתלבטת בין   

 חלופה א׳: סובסידיה לכל יחידה מיוצרת.  

  חלופה ב׳: סובסידיה לכל יחידה מיוצאת )פרמיה ליצוא(.  

 ידוע שהגידול ביצוא זהה בשתי החלופות. 

  לפיכך:

 . ב׳(יהיה שווה לגודל הפרמיה )חלופה  א. גודל הסובסידיה )חלופה א׳(

 . יהיה גדול מגודל הפרמיה )חלופה ב׳( ב. גודל הסובסידיה )חלופה א׳(

 ג. גודל הסובסידיה )חלופה א׳( יהיה נמוך מגודל הפרמיה חלופה ב׳(.

 ד. הוצאות הממשלה בחלופה א׳ יהיו גדולות מהוצאות הממשלה בחלופה ב׳.

 ד׳ נכונות. ה. תשובות ב׳ ו 

 



 

 
 
 
 
 
 

 .Xנתונים לגבי המחיר והכמות המבוקשת ממוצר להלן    . 0

  , 4     , 7   , 03   , 06  , 23  , 03         מחיר          

  , 023 , 033 , 03    , 53  , 43  , 23        כמות          

 לפיכך ניתן להסיק כי:          

 .0 -נגמישות הביקוש קטנה  06 -ל 03א. כל עוד מחיר המוצר הוא בין 

 .0 -גמישות הביקוש קטנה מ 4 -ל 01ב. כל עוד מחיר המוצר הוא בין 

 .0 -גמישות הביקוש שווה ל 06 -ל 03ג. כל עוד מחיר המוצר הוא בין 

 .0 -גמישות הביקוש גדולה נ 4 -ל  03ד. כל עוד מחיר המוצר הוא בין 

 ד׳ לא נכונות. -ה. כל התשובות א׳ 

 שקלים ליחידה. 433קיים יבוא ובמצב המוצא קיים גם מכס בגודל  X. בשוק 4

לפיכך ניתן להסיק  שקלים לכל יחידה מיובאת. 533-שקלים ל 433 -הממשלה החליטה להגדיל את גודל המכס מ    

 ש:

 א. הכנסות הממשלה יגדלו בוודאות.

 הכנסות הממשלה יגדלו. 0-ב. רק אם גמישות הביקוש קטנה מ 

  גמישות הביקוש יחידתית הכנסות הממשלה יקטנו.ג. אם 

 ייתכן שהכנסות הממשלה יגדלו. 0-ד. גם אם גמישות הביקוש קטנה מ

 ד׳ לא נכונות. -ה. כל התשובות א׳ 

 . במשק מסוים שלוש חברות: חברת החיטה חברת הקמח וחברת הלחם.6

  מה מהבאים לא נכלל החישוב התוצר הלאומי:

 א. הערך המוסף של חברת הקמח.

 ב. התפוקה של שלושת הפירמות.

 ג. הקמח שהצרכנים הפרטיים רכשו מחברת הקמח.

 ד. המכירות של חברת הלחם.

 ד׳ לא נכונות. -ה כל התשובות א׳ 



 

 
 
 
 
 
 

ניתן לייצא בננות לחו״ל. . בננות נמכרות בתנאי תחרות משוכללת. ידוע שלא ניתן לשמור את הבננות במלאי ובנוסף לא 5

טון בננות. לאור סקר שערכה מועצת הבננות, אם יצרני הבננות יקטינו את כמות  63יצרני הבננות ייצרו בשנה שעברה 

 פיכך:ל שקלים. 473,333 -שקלים ל 423,333 -טון הפדיון שלהם יגדל מ 26 -הבננות ל

 טון וישמידו את שאר היבול. 26 -א. יצרני הבננות יקטינו את הכמות המיוצרת על ידם ל

 טון. 26ב. לא ניתן לדעת אם כדאי ליצרני הבננות להקטין את הכמות המיוצרת על ידם ל 

 טון בננות. 01ג. יצרני הבננות ימשיכו לייצר 

 ד. הפדיון של יצרני הבננות לא חשוב אלא הרווח, ולכן צריך לבדוק מהי גמישות 

  הביקוש של הצרכנים.    

 ד׳ לא נכונות. -שובות א׳ כל הת ה 

 

 3.0מיליארד. ידוע כי הנטיה השולית לצרוך במשק זה היא  0במשק מסוים הממשלה הקטינה את הצריכה הציבורית ב  . 7

. לפיכך מה יקרה לגרעון של 26%. עוד ידוע שבמשק קיים מס יחסי של 3.0 -והנטיה השולית להשקיע שווה ל

 ה.הממשל

 מיליארד. 0.0 -מיליארד והגירעון יגדל ב 01א. התוצר יקטן ב 

 מיליארד. 2 -מיליארד והגירעון יגדל ב 6ב. התוצר יקטן ב 

 מיליארד. 2.6 -מיליארד הגירעון יגדל ב 03ג. התוצר יקטן ב 

 מיליארד. 0 -מיליארד הגירעון יקטן ב 6ד. התוצר יקטן ב 

 ד׳ לא נכונות. -כל התשובות א׳  ה 

 

 . להלן נתונים לגבי משק מגדל: 0

 .2333 -תוצר שיווי המשקל שווה ל

 .2533 -תוצר תעסוקה מלאה שווה ל

 .3.76 -הנטיה השולית לצרוך שווה ל

 .3 -הנטיה השולית להשקיע שווה ל



 

 
 
 
 
 
 

 לפיכך, בתוצר של תעסוקה מלאה:

 .233א. קיים פער דפלציוני של 

 .001דפלציוני של ב. קיים פער 

 .063ג. קיים פער אינפלציוני של 

 ד. המשק בתעסוקה מלאה ולכן לא קיים פער דפלציוני או אינפלציוני.

 ד׳ לא נכונות. -כל התשובות א׳  ה 

 לפיכך:  מליון שקלים. 6. בנק ישראל פדה אג״ח מהציבור בסך 23%. במשק מסוים יחס הרזרבה הוא 6

מליון שקלים אלא אם כן הציבור שומר על יחס קבוע בין פיקדונות העו״ש  30 -הכסף תגדל ב א. כמות

 מליון שקלים. 30 -למזון שבידיו ואז כמות הכסף תגדל בפחות מ

מליון שקלים אלא אם כן הציבור שומר על יחס קבוע בין פיקדונות העו״ש למזומן שבידיו ואז כמות  26 -ב. כמות הכסף תגדל ב

 מליון שקלים. 6 -תגדל ביותר מהכסף 

למזומן שבידיו ואז  מליון שקלים אלא אם כן הציבור שומר על יחס קבוע בין פיקדונות העו״ש  6 -ג. בסיס הכסף יגדל ב

 מליון שקלים. 6 -כמות הכסף תגדל בפחות מ

 מליון שקלים. 6 -מליון שקלים ובסיס הכסף יגדל ב 26 -ד. ההלוואות לציבור יגדלו ב

 ד׳ לא נכונות. -כל התשובות א׳  ה 

  )במיליוני שקלים(.  2302. להל״ן נתוני החשבונאות הלאומית במשק מגדל בשנת 03

, 0033, ההשקעה הנקיה במשק היתה 633, הגירעון בתקציב הממשלה היה 233הרווחים שלא חולקו היו 

 .433, עודף היבוא היה 2333ההכנסה הפנויה היתה 

 לא היו במשק מיסים עקיפים או סובסידיות.

  לפיכך ניתן להסיק ש:

 .0633והצריכה הפרטית היתה  2733א. התוצר הלאומי היה 

 .0233והצריכה הפרטית היתה  0033ב.התוצר הלאומי היה 

 .0333והצריכה הפרטית היתה  2233התוצר הלאומי היה  ג.

  .הצריכה הפרטית.ד. לא ניתן לדעת מהו התוצר הלאומי ומהי 

 ד׳ לא נכונות. -כל התשובות א׳  ה 



 

 
 
 
 
 
 

כך שניתן לייצר עוד  X. במשק בחינות הרשות עקומת התמורה קמורה. ידוע כי במשק חל שיפור טכנולוגי בייצור 00

 לכל כמות גורני ייצור. Xממוצר  03%

 לפיכך:      

 Xמבמצב המוצא העלות האלטרנטיבית השולית לייצור מוצר  Yויותר יחידות  Xא. אם המשק ייצר יותר יחידות 

 תגדל.

 תקטן. Xכמו במצב המוצא העלות האלטרנטיבית השולית לייצור מוצר  Xב. אם המשק ייצר את אותה כמות 

 תגדל. Xכמו במצב המוצא העלות האלטרנטיבית השולית לייצור מוצר  Yג. אם המשק ייצר את אותה כמות 

 לא תשתנה. Xכמו במצב המוצא העלות האלטרנטיבית השולית לייצור מוצר  X. אם המשק ייצר את אותה כמות ד

 ד׳ לא נכונות. -כל התשובות א׳  ה 

 

 פועל בתנאי תחרות משוכללת. X.יצרן המייצר את מוצר 02

הביקוש למוצר גדל כך  ובמקביל  03% -התייקרו בלאחרונה חלו שני שינוים: עלויות הייצור המשתנות של היצרן      

  . לפיכך:03%שמחיר המכירה התייקר ב 

 .03% -א.אם ידוע שליצרן יש גם עלויות קבועות, אז רווחיו יגדלו בפחות מ

 ב.רווחיו של היצרן לא ישתנו.

 .03% -ג.רווחיו של היצרן יקטנו בפחות מ

   אולם הכמות שייצר  %01 -ווחיו יגדלו ביותר מ ד.אם ידוע שליצרן אין עלויות קבועות אז ר    

 ללא שינוי. תישאר       

 ד׳ לא נכונות. -ה כל התשובות א׳  

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 (, של יצרן תחרותי.    X(, כפונקציה של התפוקה  )AVC(X)להלן נתונים על העלות המשתנה הממוצעת ) .00

 

 מס' יחידות  

 תפוקה

העלות המשתנית 

 AVC(X)הממוצעת 

 

 0 03  

 2 06  

 0 23  

 4 26  

 6 03  

 

 שקלים. 06 -ידוע שהיצרן מוכר כל יחידה ב

 לפיכך:

 שקלים אז היצרן לא ייצר בטווח הקצר. 43אם בנוסף יש ליצרן עלות קבועה של  .א

 יחידות בטווח הקצר. 2ליצרן כדאי לייצר  .ב

 בטווח הקצר.יחידות  4ליצרן כדאי לייצר  .ג

 יחידות בטווח הקצר. 4שקלים כדאי ליצרן לייצר  63אם יצרן יש עלות קבועה של  .ד

 כל התשובות הנ"ל אינן נכונות. .ה

 

 . איזה מהמשפטים הבאים אינו נכון.26%.במשק מסוים יחס הרזרבה שווה ל 04

    שקלים ובמקביל עירוי פנימי שלילי באותו הגודל  0333א. אם יחול עירוי חיצוני חיובי של    

 שקלים. 0333תגדל ב  כמות אמצעי התשלום       

    2111שקלים כמות אמצעי התשלום תגדל ב  0111ב. אם יחול עירוי חיצוני חיובי של   

 שקלים.      



 

 
 
 
 
 
 

 תשלום תגדל.ג. אם יחס הרזרבה יקטן כמות אמצעי ה

 שקלים. 033שקלים כמות אמצעי התשלום תגדל ב  033ד. אם יחול עירוי פנימי חיובי של 

 ד׳ לא נכונות. -ה. כל תשובות א׳ 

 

 .03%. הממשלה החליטה להעלות את מס ההכנסה על מנת להקטין את ההכנסה הפנויה של הפרטים ב 06

 שחל במשק מה ניתן להסיק?בהנחה שזהו השינוי היחיד 

 .03%א. הביקוש לכל המוצרים ירד ב 

ולחלק  %01לחלק מהמוצרים הביקוש יקטן ביותר מ  %0ג. הביקוש לחלק מהמוצרים יקטן בפחות מ

 מהמוצרים הביקוש לא ישתנה ואף יגדל.

 רק אם הם מוצרים משלימים. 03%ד. הביקוש למוצרים יקטן ב יותר מ 

 ד׳ לא נכונות. -כל התשובות א׳  ה 

 

. משק סגור מצוי בשיווי משקל באבטלה. בנוסף ידוע שהצריכה הפרטית וההשקעה לא מושפעות משער 05

 הריבית. לפיכך ניתן להסיק ש:

 א. מדיניות מוניטרית מרחיבה יכולה להביא את המשק לשיווי משקל בתעסוקה מלאה.

 יא את המדק לשיווי משקל בתעסוקה מלאה.ב. מדיניות פיסקלית מצמצמת יכולה להב

 ג. הקטנת יחס הרזרבה יכולה להביא את המשק לשיווי משקל בתעסוקה מלאה.

 ד. רק מדיניות פיסקאלית מרחיבה יכולה להביא את המשק לשיווי משקל בתעסוקה מלאה.

 ד׳ לא נכונות. -כל התשובות א׳  ה 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 התשלומים במשק מסויים בשנה שעברה.. להלן נתונים לגבי מאזן 07

 .033 -יבוא סחורות ושירותים 

 .73 -יצוא סחורות ושירותים 

 .26 -מענקים מחו״ל 

 .43 -הלוואות שהמשק קיבל מחו״ל 

   03 -החזר חובות של המשק לחו״ל 

 בחשבון השוטף. 06קיים עודף של 

 .23יתרות המט״ח גדלו ב 

 לפי הנתונים ניתן להסיק ש:

 מיליארד. 03מיליארד בחשבון ההון למשל לגבי השקעות נכנסות מחו״ל בסך  03נתון של חסר  א.

  מיליארד. 06המענקים שנתקבלו מחו״ל הן  ב.

 מיליארד. 6ההשקעות מחו״ל במשק נטו הן  ג.

 ג׳ נכונות.-ד. רק תשובות ב׳ ו 

 ד׳ לא נכונות. -כל התשובות א׳  ה.

עות הון חופשיות מצוי בשיווי משקל בתעסוקה מלאה. ידוע שבמשק קיים עודף יבוא. . משק פתוח עם תנו00

 הממשלה מעוניינת להגדיל את הוצאות הביטחון מבלי לשנות את המיסים. לפיכך:

א. במשק יווצר פער אינפציוני, המחירים יעלו, שער הריבית יעלה, ההשקעות ירדו, תנועות ההון הנכנסות 

  יפין ירד, עודף היבוא יגדל והפער האינפלציוני ייסגר. נטו יגדלו, שער החל

ב. במשק יווצר פער דפלציוני, המחירים יעלו, שער הריבית יעלה, ההשקעות יעלו, תנועות ההון הנכנסות נטו 

  יגדלו, שער החליפין יעלה, עודף היבוא יגדל והפער הדפלציוני ייסגר. 

ו, שער הריבית ירד, ההשקעות יעלו, תנועות ההון הנכנסות נטו ג. במשק יווצר פער אינפציוני, המחירים יעל

  יגדלו, שער החליפין יעלה, עודף היבוא יגדל והפער האינפלציוני ייסגר. 

ד. במשק יווצר פער אינפלציוני, המחירים יעלו, שער הריבית יעלה, ההשקעות ירדו, תנועות ההון הנכנסות נטו 

  בוא יקטן אולם הפער האינפלציוני לא ייסגר. יקטנו, שער החליפין יעלה, עודף הי

 ד׳ לא נכונות. -כל התשובות א׳  ה 



 

 
 
 
 
 
 

 

, עודף 0733, הצריכה הציבורית 0333. להל״ן נתוני החשבונאות הלאומית במשק פתוח: הצריכה הפרטית 06

  .3, רווחים שלא חולקו 733מיסים ישירים  , 4333, ההכנסה הפנויה 633היבוא 

 בנוסף ידוע שלא היו מיסים עקיפים וסובסידיות. לפיכך ניתן להסיק ש:

 שקלים. 733שקלים וההשקעה הנקיה במשק שווה  4433א. התוצר הלאומי הנקי שווה 

 שקלים. 0033שקלים וההשקעה הנקיה במשק שווה  4233ב. התוצר הלאומי הנקי שווה 

 שקלים. 0233הנקיה במשק שווה שקלים וההשקעה  4633ג. התוצר הלאומי הנקי שווה 

 שקלים. 011שקלים וההשקעה הנקיה במשק שווה  4011ד. התוצר הלאומי הנקי שווה 

 ד׳ לא נכונות. -כל התשובות א׳  ה.

משני המוצרים  מכונות. בטבלה הבאה נתונות הכמויות שניתן לייצר 4. משק מסוים מייצר שולחנות  וכסאות באמצעות 23

בעזרת כל  מכונה.

   

 

 

 

 

 

 כיסאות מהי הכמות המקסימלית של שולחנות שהמשק יוכל לייצר?  026אם ידוע שהמשק מייצר ביעילות 

 .שולחנות 076 .א
 .שולחנות 063 .ב
 שולחנות 026 .ג
 שולחנות 040 .ד
 ד' לא נכונות. -כל התשובות א'  .ה

 

 ים שהצלחתם!!!מקוו

 

 כיסאות   שולחנות   מכונה     

 033 033 א'       

 53  023 ב'    

 063 63 ג'    

 033 63 ד'    



 

 
 
 
 
 
 

 עוד באקדמיה לפיננסים:

 הספרים שלנו:

 

 

 ערכת לימוד ייחודית לבחינה באתיקה:

 רוצה לעבור את הבחינה באתיקה ודיני ני"ע? זו הערכה בשבילך!

 

 

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או עניין נוסף.



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 האקדמיה לפיננסים

 30-6063535טלפון: 

 , תל אביב25רח' סעדיה גאון כתובת: 

 maya@macademy.co.il: מייל

 WWW.MACADEMY.CO.ILאתר אינטרנט: 

 www.facebook.com/migdalacademyפייסבוק : 

 

 

 

 

 רשימת סניפי האקדמיה לפיננסים: 

 25: רח' סעדיה גאון תל אביב-סניף ראשי 

 0' ביאליק רח: סניף חיפה

 6' שמאי רח: סניף ירושלים

 מכללת ספיר בנגב: סניף דרום

http://www.macademy.co.il/

