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 115511.50. –  בכלכלה שחזור הבחינה

 תלמידים יקרים, 

אתמול, של הבחינה אשר בוצעה הקובץ לפניכם הינו קובץ שחזור ראשוני 

השיחזור בוצע ע"י דני באומן, מרצה לכלכלה ומימון . בכלכלה 1.55.1.50.

 באקדמיה לפיננסים.

אנו נשמח לקבל עדכונים ותיקונים נוספים ממכם כדי שנוכל להגיע לתוצאה 

 הקרובה ביותר למקור בשבילכם ובשביל התלמידים בקורסים הבאים.

ת נשמח לעמוד לרשותכם בקורסים נוספים ומרתונים לכל בחינות הרשות לניירו

 .ערך ומשרד האוצר

-0.לפרטים על קורסים קרובים למקום ממגוריכם אנא צרו קשר בטלפון: 

156.5.5 . 

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

 www.macademy.co.il לפיננסים:

 מאחלים  לכם הצלחה מלאה בבחינה!

 

 

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

 הספרים שלנו:

 

 

 ערכת לימוד ייחודית לבחינה באתיקה:

 רוצה לעבור את הבחינה באתיקה ודיני ני"ע? זו הערכה בשבילך!
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 115511.50שחזור בחינה בכלכלה 

 .%.1קיים שיווי משקל. לאחרונה כתוצאה משיפור טכנולוגי מחיר המוצר ירד ב  X. בשוק 5

  לפיכך. 

 ניתן לומר בוודאות שהוצאות הצרכנים יגדלו1 5רק אם בנוסף ידוע שגמישות הביקוש גדולה מ  תשובה:

 

 לביקוש המצרפי להשתנות באותו הכיוון.. מה מהבאים יגרום 1

 ירידת שער הריבית , הפחתת מיסים1 תשובה:

 

 .Yיחידות  0או  Xיחידות 5.1 ר . משק ב׳ מסוגל לייצYיחידות  4או  Xיחידות  0. משק א׳ מסוגל לייצר 0

  לפיכך אם יתפתח סחר בינלאומי בין שני המשקים:

 X1וייבא יחידות  Yומשק ב׳ ייצא יחידות  Yיחידות  וייבא  Xמשק א׳ ייצא יחידות  תשובה:

 

. משק מסוים נמצא בשיווי משקל ומייצר בתנאי תחרות משוכללת. במצב המוצא התפוקה השולית של 4

 שקלים: 05 -. כתוצאה מירידת השכר ב 4 -העובדים שווה ל

 שקלים1 9 -יירד בפחות מ  Xמחיר מוצר  תשובה:

 

 -ב  הממשלה הגדילה את הצריכה הציבורית   MPIM =0.1  , MPI=0.2  MPC =0.7 . במשק מסוים ידוע ש 1

 במימון מיסים. לפיכך: ..1

  511והיבוא יגדל ב  51החיסכון האישי יגדל ב  תשובה:

 

. משק מצוי בשיווי משקל בתעסוקה מלאה. לאחרונה שער החליפין ירד ונגיד הבנק המרכזי רכש מט״ח. 5

רד שקלים. הבנק המרכזי החושש מלחצים אינפלציוניים מעוניין מיליא .5 -ידוע שהבנק המרכזי רכש סה״כ כ 

 לבצע פעולה שתמנע לחצים אלו. לפיכך:

 מיליארד שקלים1 .5הבנק המרכזי יוכל למכור מט״ח בסך  תשובה: 

 

  . משק מסוים נמצא ומייצר על עקמת התמורה. ידוע שעקומת התמורה לא השתנתה.7

 האלטרנטיביות לקטון.מה מהפעולות הבאות יגרום לסך העלויות  

 X1 מוצר ייצור הקטנת תשובה:
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 על כל המוצרים במשק. לפיכך. %.5. הממשלה החליטה להטיל מע״מ של 8

 המחיר יעלה פחות ככל שהביקוש גמיש יותר וההיצע קשיח יותר1 תשובה:

 

. מנגו וחיטה הם שני מוצרים המצויים בשיווי משקל. ידוע שלא קיימת אבטלה. לאחרונה עלה הביקוש 6

 למנגו. לפיכך:

כמות גורמי הייצור במנגו תגדל, כמות גורמי הייצור בחיטה תקטן והתפוקה השולית של  תשובה:

 העובדים במנגו תקטן1

 

ומתלבטת בין  %.1הממשלה מעוניינת להקטין את היבוא ב  תשובה:. במשק מסויים קיים ייצור מקומי ויבו.5

  שתי חלופות:

 . הטלת מכס.5

 צרת.. סובסידיה לכל יחידה מיו1

 לפיכך:

 היצרנים והצרכנים יעדיפו את הסובסידיה1 תשובה:

 

. במשק שתי קבוצות צרכנים: קבוצה א׳ וקבוצה ב׳. ידוע שעקומות הצריכה של שתי הקבוצות הן זהות 55

 ועם נטיה שולית לצרוך הפוחתת עם גידול בהכנסה הפנויה. לפיכך:

משל ע״י העלאת המס על אם הממשלה תהפוך את ההכנסה במשק לשיוויונית יותר )ל תשובה:

 העשירים והפחתת המס על העניים( הצריכה הפרטית סה״כ במשק תגדל1

 

 . במשק מסוים הביקוש לכסף תלוי בתוצר הלאומי וההשקעות לא תלויות בתוצר הלאומי.51

  הממשלה החליטה להגדיל את הצריכה הציבורית ואת המיסים באותו סכום. לפיכך:

 על שער ריבית קבוע. לפיכך: הבנק המרכזי מעוניין לשמור

  הבנק המרכזי יכול להשיג את מטרתו ע״י קניית אג״ח מהציבור1  תשובה:

 

, הנטיה השולית להשקיע 8... ידוע שהנטיה השולית לצרוך שווה ל ..5. במשק סגור קיים פער תוצר של 50

 להגדלת התוצר.הממשלה מתלבטת בין שתי חלופות  לא תלויה בתוצר וגם המיסים לא תלויים בתוצר.

 במימון מלווה. .1 -. הגדלת הצריכה הציבורית ב5

 ..1 -והקטנת האג״ח ב .1 -. הפחתת מיסים ב1

 בשתי החלופות השינוי בצריכה הפרטית יהיה זהה1 תשובה:
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.הביקוש לדירות במשק מורכב משתי קבוצות: צעירים ומבוגרים. לאחרונה הממשלה החליטה לסבסד את 54

 הצעירים. לפיכך:הדירות לזוגות 

רווחי הקבלנים יעלו וכמות הדירות סה״כ תגדל, כמות הדירות שירכשו הצעירים תגדל וכמות  תשובה:

 הדירות שירכשו המבוגרים תקטן1

 

, ..84 -ל      . מנתוני החשבונאות הלאומית במשק מסוים עולים הנתונים הבאים: ההכנסה הפנויה שווה51

 -והצריכה הציבורית שווה ל       ...5 -, הצריכה הפרטית שווה ל..55, המיסים ..55 -עודף היבוא שווה ל

01... 

 1..10 -וההשקעה הנקיה במשק שווה ל ....5 -התוצר הלאומי שווה ל תשובה:

 

 . במשק שתי פירמות: פירמה א׳ ופירמה ב׳.55

ירמה מסך , לא היו לפירמה הוצאות נוספות, וידוע שהפ.שקלים, קניות  ...51לפירמה א׳ מכירות בסך 

  שקלים. ...5המכירות מכרה לצרכנים פרטיים בסך 

  ..שקלים והתוספת למלאי היתה  ...5שקלים, קניות מפירמה א׳ בסך  ...58לפירמה ב׳ מכירות בסך 

 ...1שקלים ושילמה שכר בסך  ...5 -לגבי הממשלה ידוע כי הממשלה קנתה מהפירמות מוצרים ב

 לעובדים במגזר הציבורי.

 לפיכך.

 שקלים1 ...,10 -יכה הפרטית שווה לשקלים והצר ...,10 -התוצר הלאומי שווה ל תשובה:

 .5דונם שבהם מגדלים עגבניות  ו  .5משק יש .עובדים. ב 11. עגבניות ותפוחי אדמה מיוצרים בעזרת 57

 0אדמה הוא שקלים ומחיר ק"ג תפוחי  1דונם בהם מגדלים תפוחי אדמה. ידוע שמחיר ק"ג עגבניות הוא 

שקלים. המשק מצוי בתחרות משוכללת והפועלים מוכנים לעבוד בכל ששכר שיוצע להם. עוד ידוע שכל דונם 

 מצוי בבעלות נפרדת.

 להל"ן נתוני התפוקה של העגבניות ותפוחי האדמה כפונקציה של מספר העובדים בכל דונם.

 תפוקת תפוחי אדמה בק"ג תפוקת עגבניות בק"ג כמות עובדים

5 5. 1. 

1 5.. 8. 

0 51. 61 

4 51. 5.. 

 

 501שקלים והרווח בשדה ב׳ שווה  .51שקלים הרווח בשדה א׳ שווה ל  .0 -השכר שווה ל תשובה:

 שקלים1
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רווח על  .4תשלום ריבית לחו״ל  ..0יצוא  ..4תשלומים. יבוא המאזן להל"ן השינויים שחלו השנה ב.58

. ..1, פרעון חובות לחו"ל ..1,השקעות זרות במשק ..5, הלוואות שנתקבלו מחו"ל .0 השקעות בחו״ל

 לפיכך:

 59.1 -יתרות המט"ח של המשק קטנו ב תשובה:

 

 5.., הציבור שומר תמיד על יחס של 11... במשק מסוים ידוע שבמערכת הבנקאות יחס הרזרבה שווה ל 56

מהווה תמיד שירית מפיקדונות העו״ש. עוד ידוע שבמצב  קדונות העו״ש )כך שהמזומןיבין המזומן שבידיו לפ

 שקלים. לפיכך: 571שקלים. במשק חל עירוי חיצוני חיובי בסך  ...5המוצא פיקדונות העו״ש הם 

  1 051 -וההלוואות יגדלו ב .11 -כמות הכסף תגדל בתשובה:

 

מהוצאותיה וכן ידוע שאין הפירמה גדולות  ידוע כי הכנסות  .פירמה מייצרת בתנאי תחרות משוכללת. .1

 . לפיכך.%.5מחיר המוצר עלה ב שכך  לאחרונה הביקוש למוצר גדל  לפירמה עלויות קבועות.

רווחי אז כמות שיווי המשקל לא תשתנה אולם  %.5 -אם גם מחיר גורם הייצור יעלה ב תשובה: 

 %1.5 -יעלו ב  הפירמה

 

  מקווים שהצלחתם!!!

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או עניין נוסף.

 

 
 0-156.5.5.טלפון: 

 , תל אביב15רח' סעדיה גאון כתובת: 

 WWW.MACADEMY.CO.ILאתר אינטרנט: 

 www.facebook.com/migdalacademyפייסבוק : 
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