
            
 

 
 

 לפיננסים  שמורות לאקדמיהכל הזכויות  ©

 

 11.11.11 –חזור הבחינה בכלכלה ש –האקדמיה לפיננסים מציגה 
 

 ם, יתלמידים יקר

 .10.11.11שנערכה ביום ה',  של הרשות לניירות ערך כלכלהבלהלן קובץ שחזור הבחינה 

 .ם לקבל פרספקטיבה לתשובות שעניתםשהשחזור יעזור לכ ויםמקו

 

תונים לכל בחינות הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר, נשמח לעמוד לרשותכם בקורסים נוספים ומר

 .)ת"א, חיפה, ירושלים, ב"ש(  בכל הארץ

או במייל:  03-5190606 :לפרטים על קורסים קרובים למקום ממגוריכם אנא צרו קשר בטלפון

maya@macademy.co.il. 

 ים:של האקדמיה לפיננסעל 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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 . מכאן ש:2%-והפדיון של היצרנים עלה ב 4%-לאחרונה מחיר הדירות ירד ב .1

 גמישות הביקוש ביחס למחיר גדולה מיחידתית. .א

 גמישות הביקוש ביחס למחיר קטנה מיחידתית. .ב

 ות הביקוש ביחס למחיר שווה ליחידתית.גמיש .ג

 לא ניתן לדעת האם גמישות הביקוש ביחס למחיר גדולה או קטנה מיחידתית. .ד

 כל התשובות לעיל אינן נכונות. .ה

 

, . כמו כן2000והרזרבה בבנקים המסחריים  2000המזומן בידי הציבור  20000-במערכת הבנקאות של משק ידוע כי במצב המוצא כמות הכסף שווה ל .2

 טענות: 3ביחס הרזרבה. להלן  3ידוע שהציבור שומר תמיד על יחס קבוע בין המזומן שבידו לבין כמות אמצעי התשלום. כעת חלה עליה של פי 

 .1000-והרזרבה תעלה ב 1000-הציבור יקטין את כמות המזומן שבידו ב .1

 .10000-כמות ההלוואות תרד ב .2

 .10000-כמות הכסף תרד ב .3

 נכונה. 1רק טענה  .א

 נכונות. 3-ו 1ק טענות ר .ב

 נכונה. 3רק טענה  .ג

 נכונות. 3-ו 2, 1כל הטענות  .ד

 כל הטענות שגויות. .ה

 

משק נמצא באבטלה וידוע כי הצריכה הפרטית וההשקעה אינם תלויים בשער הריבית. מה מבין הבאים על הממשלה לבצע כדי להביא לצמצום  .3

 האבטלה )הטענה הנכונה ביותר(?

 .מרחיבה תמדיניות מוניטארי .א

 מדיניות פיסקאלית מצמצמת. .ב

 מדיניות פיסקאלית מרחיבה. .ג

 מרחיבה. תמרחיבה בשילוב מדיניות מוניטארי תמדיניות פיסקאלי .ד

 כל התשובות לעיל אינן מתאימות. .ה

 

 המשק בתעסוקה מלאה הגדלת כמות הכסף  תגרום ל: .4

 עליית מחירים ועליית הריבית. .א

 עליית מחירים וירידת ריבית. .ב

 ת הריבית.עליית התוצר ועליי .ג

 אי שינוי במחרים ואי שינוי בתוצר. .ד

 אי שינוי ברמת התוצר ואי שינוי ברמת הריבית. .ה
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 מהו המשפט הנכון? 2500-כמו כן ידוע כי תוצר תעסוקה מלאה שווה ל AD = 700 + 0.6Yבמשק סגור ידוע כי הביקוש המצרפי הינו  .5

 750וקיים פער דיפלציוני של  1750תוצר שווי משקל  .א

 .250וקיים פער דיפלציוני של  2000ר שווי משקל תוצ .ב

 .300וקיים פער אינפלציוני של  1750תוצר שווי משקל  .ג

 .311וקיים פער דיפלציוני של  1751תוצר שווי שמקל  .ד

 .100וקיים פער אינפלציוני של  3000תוצר שווי משקל  .ה

 

. כעת 1000ג'יפים והכמות הנמכרת סה"כ בשוק היא  150אלף והממשלה קונה  100ג'יפים נמכרים הן לצבא והן למגזר הפרטי. ידוע כי מחיר ג'יפ הינו  .6

 . כתוצאה מכך:1/3-הממשלה החליטה להקטין את התקציב לקניית ג'יפים ב

 .950ועל ידי המגזר הפרטי  100הכמות הנרכשת על ידי הצבא תהיה  .א

 .850ועל ידי המגזר הפרטי  100הכמות הנרכשת על ידי הצבא תהיה  .ב

 .851-ועל ידי המגזר הפרטי יותר מ 151לבין  111הנרכשת על ידי הצבא תהיה בין הכמות  .ג

 .950-ועל ידי המגזר הפרטי יותר מ 100-הכמות הנרכשת על ידי הצבא תהיה נמוכה מ .ד

 .1000-הכמות הנצרכת והכמות המיוצרת תעבור את ה .ה

 

 . מהי הטענה הנכונה?Y-ו Xצרכן מוציא את כל הכנסתו על שני מוצרים  .7

 נורמלי. Yנורמלי אזי מוצר  Xאם מוצר  .א

 נחות. Yניטראלי ייתכן שמוצר  Xאם מוצר  .ב

 נורמלי. Yנחות אזי מוצר  Xאם מוצר  .ג

 ניטראלי. Yנורמלי אזי בהכרח שמוצר  Xאם מוצר  .ד

 כל התשובות לעיל אינן נכונות. .ה

 

אמצעות מתן סובסידיה ליצרנים. הוצאות הממשלה יהיו לצרכנים ב 100-ידוע נמצא המשק במשק תחרותי  כעת הממשלה מעוניינת שהמחיר ירד ל .8

 קטנות יותר כאשר:

 עקומת ההיצע והביקוש גמישות יותר. .א

 עקומת ההיצע והביקוש קשיחות יותר. .ב

 הוצואתייה בכל מקרה יהיו קבועות. .ג

 עקומת היצע גמישה יותר ועקומת ביקוש קשיחה יותר.  .ד

 .עקומת היצע קשיחה יותר ועקומת ביקוש גמישה יותר .ה

 

לקבוע מחיר מינמום למוצר שגבוה ממחיר שווי המשקל שהיה מתקיים בשוק תחרותי. כדי שלא יתפתח שוק שחור היא מתלבטת  תהממשלה מעוניינ .9

 בין קניית עודפי היצע לבין מתן סובסידיה ליצרנים. מהי הטענה הנכונה?

 בקניית עודפים.ככל שעקומות ההיצע והביקוש קשיחות יותר הוצואתייה יהיו גבוהות יותר  .א

 ככל שעקומות ההיצע והביקוש גמישות יותר הוצואתייה יהיו גבוהות יותר במתן סובסידיה ליצרנים. .ב

 ככל שעקומות ההיצע והביקוש קשיחות יותר הוצואתייה יהיו גבוהות יותר במתן סובסידיה ליצרנים. .ג

 הוצאות הממשלה בכל מקרה יהיו קבועות ושוות. .ד

 ונות.כל התשובות לעיל אינן נכ .ה
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 מנגו נמכר בשוק המקומי ומיוצא לחו"ל לאחרונה חלה ירידה בעליות התובלה לחו"ל בשל שיפורים טכנולוגים. מכאן ש: .10

 המחיר המקומי יישאר ללא שינוי והמחיר העולמי יעלה. .א

 המחיר העולמי יישאר ללא שינוי והמחיר המקומי יעלה ופדיון היצרנים יעלה. .ב

 המקומי יעלה והייצוא יעלה.המחיר העולמי יעלה והמחיר  .ג

 המחיר המקומי יישאר ללא שינוי והייצוא יעלה ופדיון יצרנים יעלה. .ד

 כל התשובות לעיל אינן נכונות. .ה

 

 100עובדים ובמק ב' קיימים  100טון חיטה. ידוע כי במשק א' קיימים  5שולחנות או  8טון חיטה. משק ב' יכול לייצר   2שולחנות או  4משק א' יכול לייצר  .11

 עובדים. מכאן ש:

 למשק א' קיים יתרון מוחלט בשולחנות ויתרון יחסי בשולחנות. .א

 למשק ב' קיים יתרון מוחלט בשולחנות ויתרון יחסי בשולחנות. .ב

 למשק ב' קיים יתרון מוחלט בחיטה ויתרון יחסי בחיטה. .ג

 עובדים בכל משק ייצרו שולחנות. 50שולחנות אזי  400אם הייצור בסך הכל בשני המשקים יהיה  .ד

 כל התשובות לעיל אינן נכונות. .ה

 

, תשלומי 500, מס חברות 1000, מס הכנסה 0, חיסכון עסקי 600, דיבידנד 700, ריבית ורנטה 2000בחשבונאות של משק ידועים הנתונים הבאים: שכר  .12

 . מהי הטענה הנכונה?-60, חסכון אישי 900, חסכון של המשק 800ויבוא  360, יצוא 4200כנסה לאומית , ה440העברה 

 .511 -והצריכה הציבורית שווה ל 1341ההשקעה במשק  .א

 .2340הכנסה פנויה  .ב

 .100והצריכה הציבורית  1340השקעה במשק  .ג

  

דונם  1קוב מים ובשביל לייצר חיטה נדרש  1-דונם קרקע ו 5צר פרי נדרשים משק מייצר ביעילות חיטה ופרי באמצעות קוב מים וקרקע. בשביל ליי .13

קוב מים. ידוע שהמשק נמצא תמיד בנקודת תעסוקה מלאה של כל גורמי הייצור. כעת עקב התפלת מים גדלה כמות המים. מכאן ש: מה  5-קרקע ו

 ייתכן שיקרה במשק?

 תיווצר אבטלה מבנית של קרקע. .א

 של קוב מים.תיווצר אבטלה מבנית  .ב

 הכמות של חיטה תגדל בהכרח. .ג

 הכמות של פרי תגדל והחיטה ללא שינוי. .ד

 הכמות של פרי תגדל ושל חיטה תקטן. .ה

 

.  10000וקיימים עליות קבועות בסך ₪  100.  בפירמה מייצרים מוצר במחיר 6000פירמה פועלת בתנאי תחרות משוכללת והשכר שנקבע בשוק הינו  .14

 בלה הבאה:פונקצית היצור נתונה בט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תפוקה מס' פועלים

1 1 

1 211 

2 511 

3 651 

4 691 

5 721 



            
 

 
 

 לפיננסים  שמורות לאקדמיהכל הזכויות  ©

 

 מכאן ש:

 ₪. 5000-פועלים והרווח יהיה שווה ל 4הפירמה תעסיק  .א

 ₪. 32000-פועלים והרווח יהיה שווה ל 3הפירמה תעסיק  .ב

 ₪. 37111-פועלים והרווח יהיה שווה ל 3הפירמה תעסיק  .ג

 .0-והרווח יהיה שווה ל עובדים 5הפירמה תעסיק  .ד

 כל התשובות לעיל אינן נכונות. .ה

 

 ידועים העסקאות הבאות מתוך מאזן התשלומים של המשק: .15

 מליון דולר ושילם במזומן. 5בסכום  וישראלי קנה בניין בטורונט .1

 אלף. 300אלף דולר וייבא סחורות מאותה מדינה בסכום של  300חברה ישראלית ייצא לחברה בהודו בסכום של  .2

 אלף דולר. 50ישראלי נתן כמענק דגלים למדינה בחו"ל בשווי  .3

 מהי הטענה הנכונה?

 ישפיעו על החשבון השוטף. 3-ו 2, 1עסקאות  .א

 ישפיעו על החשבון השוטף. 3-ו 2רק פעולות  .ב

 תשפיע על החשבון השוטף. 3רק פעולה  .ג

 כל הפעולות לא ישפיעו על החשבון השוטף. .ד

 ף. תשפיע על החשבון השוט 2רק פעולה  .ה

 

 נתונה פונקצית ייצור של משק  למוצרים  הבאים: .16

 שולחנות חיטה מספר פועלים

1 4 2 

2 8 3 

3 12 3 

4 12 3 

5 12 3 

 מהי הטענה הנכונה?

 עובדים העלות האלטרנטיבית השולית בייצור חיטה יהיה שווה לאפס במונחי שולחנות. 3אם המשק יעסיק  .א

 נטיבית השולית בייצור חיטה יהיה שווה לשלוש במונחי שולחנות.עובדים העלות האלטר 3אם המשק יעסיק  .ב

 עובדים העלות האלטרנטיבית השולית בייצור שולחנות יהיה שווה לארבע במונחי חיטה. 4אם המשק יעסיק  .ג

 כל התשובות לעיל אינן נכונות. .ד

 

 מהי הטענה הלא נכונה במקרה שבו ידוע כי חלו שינויים שהביאו לפיחות בשע"ח במשק? .17

 ירידה בהיקף היצוא של המשק. .א

 ירידה בתנועות ההון הנכנסות נטו למשק. .ב

 ירידה בהכנסה הלאומית של המשק. .ג

 ירידה בשער הריבית המקומי. .ד

 עלייה ביבוא מוצרים למשק. .ה
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ף שנה לקנות אג"ח בבורסה בסכום זה וכעבור שנה )בסו Iאלף. המשפחה החליטה בתחילת שנה  200למשפחה בשנה היה קיים רכוש בשווי  .18

אלף. בתחילת שנה שנייה החליטה  50אלף. בנוסף, בסוף שנה ראשונה קיבלה המשפחה הכנסות נטו של  210ראשונה( פדתה את האג"ח בסכום של 

 אלף. מהי הטענה הנכונה לגבי רמת הצריכה ורמת החיסכון של המשפחה? 110אלף ולשים בתוכנית חיסכון  100המשפחה להשקיע במניות 

 .120ורמת החיסכון  60-ל המשפחה שווה לרמת הצריכה ש .א

 .110ורמת החיסכון  50-רמת הצריכה של המשפחה שווה ל .ב

 .11ורמת החיסכון  51-רמת הצריכה של המשפחה שווה ל .ג

 .110רמת החסכון  .ד

 .200רמת החסכון  .ה

 

 משק נמצא בשיווי משקל באבטלה, הבנק המרכזי מחליט לרכוש אג"ח מידי הציבור. .19

 מהי הטענה הנכונה

 רכישה לא משפיע על שוק האג"ח ומכאן שלא יחול שינוי בריבית.ה .א

 בעקבות הרכישה תהיה עליית מחירים גם לא גידול בהלוואות מצד הבנקים. .ב

 מצדם. תייתכן ולא תחול כל השפעה על היצע הכסף והריבית בהנחה והבנקים לא יגדילו את ההלוואו .ג

 כמות הכסף ושער הריבית יעלו. .ד

 ף היצע בשוק האג"ח ושער ריבית יעלה.הרכישה תשפיע על עוד .ה

 

 עבור משק ידועים הנתונים הבאים: .20

 800צריכה פרטית:

 500צריכה ציבורית:

 300השקעה נקייה במשק: 

 400עודף היבוא: 

 300גרעון בתקציב: 

 100חסכון אישי: 

 

 מה ניתן לקבוע מנתונים אלו:

 100מיסים נטו  800תל"נ  .א

 400מיסים נטו  1600תל"נ  .ב

 211מיסים נטו  1211תל"נ  .ג

 100מיסים נטו  1000תל"נ  .ד

 300מיסים נטו  1000תל"נ  .ה

 מקווים שהצלחתם!!!

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או עניין נוסף.

 

 

 

 

 האקדמיה לפיננסים

 03-5190606טלפון: 

 , תל אביב26רח' סעדיה גאון כתובת: 

 maya@macademy.co.il: מייל

 WWW.MACADEMY.CO.ILאתר אינטרנט: 

 www.facebook.com/migdalacademyפייסבוק : 

 

 

 

 

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

 3' ביאליק רח: סניף חיפה

 9' שמאי רח: סניף ירושלים

 מכללת ספיר בנגב: סניף דרום

http://www.macademy.co.il/
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 עוד באקדמיה לפיננסים:

 הספרים שלנו:

 
 

 

 לבחינה באתיקה:ייחודית ערכת לימוד 

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

 


