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ת ו י ע צו המק ת� דו חי הי הלת� מנ �
ן י קע המקר � עצת�שמאי מו �

 

ב "יסודות הכלכלה"נושא בחינה
ז" התשסח באב"י

7200 באוגוסט2
)שלוש שעות:מש� הבחינה(

הנחיות:

על.א .כל השאלותעלי� לענות

.אי� להשתמש בחומר עזר למעט מחשבו� כיס.ב

. נקודות60–ציו� עובר.ג

א: חלקי �2 במבח.ד בעיגול את שבה� עלי� לסמ�,"סגורות" שאלות12' בחלק

כל. סמ� את העיגול כ� שלא יהיה ספק לגבי מיקומו. התשובה הנכונה משקל

ב. נקודות5שאלה בחלק זה . שאלות שבה� עלי� להשלי  את המשפטי 2' בחלק

. נקודות40משקל חלק זה

בצורה מסודרת ככל שאפשר במחברת את ההסברי  ערו�. חובה לנמק כל תשובה.ה

ה.ואילו את התשובות רשו  בשאלו� הבחינה, הטיוטה  את חזר בתו  הבחינה

.השאלו� יחד ע  המחברת

מחברתשלהיש להקפיד להדביק את מדבקות הפרטי  האישיי  על גבי הכריכ.ו

שלא.הבחינה  ואת הכריכהת המדבקה ללא ש  הנבח� יש להדביק בצד הימני

. ש  הנבח� בצד השמאליהמדבקה ע 

מס.ז .השולח� בו אתה יושב בצד ימי� של המחברת' נא לרשו  את

.אי� להוסי$ פרטי  נוספי  על גבי הכריכה.ח
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 !!!החלצהב

אח  נקודות לכל תשובה נכונה5, שאלות רב ברירה:'לק

וה.1 עקומת על גבי יצר מזון ולבוששל משק המי) במליוני יחידות( תצרוכתנתונות אפשרויות הייצור
:התמורה הבאה

(7, 8)

(12, 6)
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עבור אחת לבוש יחידת בשוק וניתן לרכוש, בנקודה כלשהי על עקומת התמורהאם נתון שהמשק מייצר
:יחידות מזוןחמש 

.(12,6)בודאות המשק מייצר בנקודה.א
).7,8ל 0,9מ(המשק מייצר בנקודה כלשהי על הקטע הראשון משמאל.ב
בנ.ג ).12,6ל 7,8מ(קודה כלשהי על הקטע האמצעי המשק מייצר
.(7,8)בנקודה בודאות המשק מייצר.ד

ל"ש18שמוציאים באופן קבוע, צרכנים זהים500בשוק חומרי הניקוי.2 היצע. על חומרי ניקוישבועח
ו.P=Q/10: נתון כפונקציה של המחירחומרי הניקוי  :אמה בהתהכמות הנמכרתבשיווי משקל יהיו המחיר

.90,450.א
. 30,300.ב
.90,300.ג
.30,450.ד
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ש.3 וערך התפוקה , Vmpagri=15-3q:ח כפונקציה של מים הוא"ערך התפוקה השולית בחקלאות במליוני
 הוא כמות המים הנצרכת במליוניqכאשר , Vmpind=12-6q: השולית בתעשייה כפונקציה של מים הוא

מ. מטר קוב .MCwater=0.5+0.25q: ים היאהעלות השולית לייצור

ה,ח"ש3יהיה מחיר מטר קוב מים תחרותי בשיווי משקל.א שלו, מים מליוני קוב4החקלאות צריכת
. מליוני קוב מים1.5התעשייה

מ.ב , מליוני קוב מים4.33החקלאות צריכת,ח"ש2 יהיה מחיר מטר קוב מיםתחרותיקלשבשיווי
. מים מליוני קוב1.66התעשייה תצרךשלו
, מליוני קוב מים3.66החקלאות צריכת,ח"ש4יהיה מחיר מטר קוב מים תחרותי בשיווי משקל.ג

. מליוני קוב מים1.33התעשייה תצרךשלו
שלו, מליוני קוב מים4.5החקלאות צריכת,ח"ש2.5מחיר קוב מים יהיה תחרותי בשיווי משקל.ד

. מליוני קוב מים1.6התעשייה

מ.4 ועקומת, עקומת ההיצע עולה משמאל לימין(הם רגילים למלט הביקוש וההיצע.ח"ש30לט מחיר שק
של.)הביקוש יורדת משמאל לימין ח לשק"ש6הממשלה מעונינת לעודד בניה ושוקלת סיבסוד לצרכנים

. אחוזים לכל מחיר20לכל מחיר או

של.א של"ש6היצרנים יעדיפו סיבסוד . לכל מחיר20%ח והצרכנים יעדיפו סיבסוד
של.ב . לכל מחיר20%הצרכנים והיצרנים גם יחד יעדיפו סיבסוד
של.ג .ח לכל מחיר"ש6הצרכנים והיצרנים גם יחד יעדיפו סיבסוד
של.ד של"ש6הצרכנים יעדיפו סיבסוד . לכל מחיר20%ח והיצרנים יעדיפו סיבסוד

?הצעדים הבאים עדיףאיזה מבין. ממיתוןשר האוצר ונגיד הבנק המרכזי דנים בחלופות להוצאת המשק.5

ש100ב תשלומי הביטוח הלאומיהגדלת.א .ח"מליון
על.ב ש 100בבעלי הכנסה ממוצעת ויותרצמצום שיעורי המיסוי .ח"מליון
. מליון100בןהגדלת תקציב הביטחו.ג
ש 100 בהיקף של בסקטור הציבוריאישור העלאות שכר.ד .ח"מליון

ל.6 מPכאשר,Q=4,600-10P: של מחירופונקצייההיא בשנה שיש מייבוא הכמות המבוקשת ר" מחיר
ר שיש ייבוא בשנה"מ2,300בשוק נמכרו. הכמות המבוקשת לשיש במטרים רבועיםQו, שיש ייבוא
רק, שעברה לשיש ייבוא בין) בערך מוחלט(מכאן שגמישות הביקוש הקשתית.ר"מ2,000והשנה נמכרו

).יש לעגל שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית(: היאהשנה לשנה שעברה

.2.א
.1.ב
.10.ג
לא, אין אפשרות לדעת.ד . מחירי השוקנתוניםכי
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 שקל על מוצרי בסיס ללא קשר להכנסתה 1,500משפחה מוציאה, משפחות זהות1,000במשק שבו.7
המשפחות משקיעות בדירה. אחוזים על מוצרי צריכה אחרים80ומתוך ההכנסה הפנוייה מוציאה, הפנוייה

ובמשק,ח לחודש"ש12,000ההכנסה הגולמית למשפחה היא. אחוזים מהכנסתן הפנוייה20) מוצר חיסכון(
: מכאן שההשקעה בדירה והחיסכון הכולל במשק הם בהתאמה. אחוזים25מוטל מס של 

ש.א ש,ח"מליון ושמונה מאות אלף .ח"מליון וחצי
. והשקעה פרטיתכי חסרים נתוני צריכה של הממשלה, לא ניתן לחשב.ב
ש.ג ש,ח"מליון ושמונה מאות אלף .ח"שני מליון ושלוש מאות אלף
ש.ד ש,ח"מליון ושמונה מאות אלף .ח"מינוס מליון וחצי

 על מנת28עיריית תל אביב בשיתוף עם חברת דן החליטה לסבסד כרטיסיות נסיעה לצעירים עד גיל.8
 והמחיר כרגע אחיד בהנחה שבעיר פועל שוק תחרותי של תחבורה. לעודד שימוש בנסיעה בקווי חברת דן

:כתוצאה מהסבסוד, לנסיעות בתוך העיר בכל אמצעי התחבורה הציבוריים

.וצעירים יעברו לנסוע במוניות שרות, מחיר כרטיס הנסיעה בדן יעלה.א
. בדן מכל הגילאים תעלהוכמות הנוסעים, מחיר כרטיס הנסיעה בדן ירד.ב
.וכמות הנוסעים במוניות שירות מכל הגילאים תעלה, מחיר הנסיעה במוניות שירות ירד.ג
.וכמות הנוסעים הצעירים במוניות השירות תירד, מחיר כרטיס הנסיעה בדן יעלה.ד

מההכנסה 80%היא של משקי הבית והנטייה השולית לצרוך, 1,200במשק סגור ההכנסה הלאומית היא.9
 הממשלה מוציאה סכום.25% שיעור המס על ההכנסה הוא. בנוסף על המרכיב האוטונומי בצריכההפנויה
: בהתאמהשל משקי הביתהצריכה והחסכון. 160וההשקעה הפרטית גם היא קבועה בגובה, 180קבוע של

.80, 820.א
.40, 860.ב
.0, 900.ג
.40-, 940.ד

הבנקים המסחריים נדרשים ליחס.4,000 וסך פקדונות עובר ושב 2,000סך המזומן בידי הציבור.10
על מנת לשמור על רמת הלוואות זהה. 800סך של הציבור משך מפקדונות עובר ושב. אחוזים25רזרבה של 

בל שלרמת ההלוואות :עבר על הבנק המרכזי לאשר יחס רזרבה

. אחוזים22.5.א
. אחוזים27.5.ב
. אחוזים20.0.ג
. אחוזים25.0.ד
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:ח ולשער הריבית"לביקוש לאגהדבר יגרום, כאשר יש ציפיות לאינפלציה גבוהה יותר. 11

.גבוהיםח אטרקטיבי יותר בשיעורי אינפלציה"לעלות ולרדת בהתאמה כי האג.א
.אינפלציהח קבועה והריבית הנומינלית במשק כוללת"להישאר ללא שינוי כי הריבית על האג.ב
כ.ג .ח בתנאי אינפלציה"פחות באגדאי להשקיע לרדת ולעלות בהתאמה כי
מגדיל ביקוש לכסף ומעלה בתנאי אינפלציהח"לאגהגבוה לעלות ולעלות בהתאמה כי הביקוש.ד

.ריבית

להשקיע הממשלה מחליטה. וגרעון מסחרישבו שער החליפין קבוע מצוי באבטלה" אלף"משק פתוח. 12
" בית"שתמומן בחלקה מהלוואה לטווח ארוך של משק,"בית"בתחליפי ייבוא על ידי רכישת מכונות במשק 

."גימל" של משק ממענקובחלקה

מט.א .ירדו" גימל"ושל משק, לא ישתנו" בית"שקמו" אלף"ח של משק"יתרות
מט.ב .ירדו" בית"ומשק" אלף"ושל משק, יעלו" בית"ח של משק"יתרות
מט.ג . ירדו"אלף"משק יעלו ושל" גימל"ושל משק" בית"ח של משק"יתרות
מט.ד .עלוי" בית"ושל משק, לא ישתנו" אלף"של משק, ירדו" גימל"ח של משק"יתרות

◄המשך בעמוד הבא
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ב  שאלות מסה:'חלק

 ושל ותיקים,P=220-2.5Q: של עולים חדשים נתון לפי) חדרים3דירות(הביקוש לדיור) נקודות10(.1
P=280-5Q.היצע הדירות נתון לפי :P=31+1.5Q.כאשרPב אלפי דולרים  כמות באלפיQו, מחיר דירה
. דירות________ והותיקים יקנו, דירות________ בשיווי משקל העולים יקנו. יחידות דיור

ה לכל דיר10,000$ על ידי מענק מיוחד לעולים של הממשלה החליטה לעודד רכישת דירות על ידי עולים
וותיקים ירכשו, דירות_______ עולים ירכשו ______, בשיווי משקל החדש מחיר דירה יהיה. שירכשו

).יש לדייק שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית(.דירות_______ 

2) : עם שער חליפין קבוענתון המבנה הכלכלי של משק לאומי פתוח) נקודות30.

:פעילות
C=275+0.8Yd-10r צריכה פרטית

Ip=50+0.2N-10r השקעות פרטיות

G=350+0.25N הוצאות הממשלה

IX=425e ייצוא

IM=350+0.25N-25e ייבוא

e=4 שער החליפין

P=1+0.5e רמת המחירים

Ms=3,600)נומינאלי(היצע הכסף

Md=0.3N-30r לכסףביקוש ריאלי

r-ריבית המשק

N–סך התוצר

P–רמת המחירים

Yd-הכנסה פנויה

t=0.25 שיעור המס

) מחק את המיותר(גרעון/עודף_________? וגובה הריבית _________, בשיווי משקל סך התוצר יהיה
 _______?מול הייבוא הייצוא

ל.1: לשנה הקרובהצמיחה קברניטי המשק החליטו על שני יעדי העלאת.2ו, 8,000הגדלת התוצר המקומי
ל סך הייצ  וכל החליטו הקברניטים על ניוד מלא של שער החליפין, לשם השגת היעד. 2,000וא הריאלי

. המשתמע מכך
ורמת ______, את יעדי הצמיחה של המשק יהיה שער החליפין שישרור במשק אם השיגו קברניטי המשק

 ______? הריבית תהיה 
לדייק בכל החישובים עד שתי ספרות לאחריש.2; כל שאר היחסים במשק יישארו ללא שינוי.1: הערות

.הנקודה העשרונית


