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 ה ל כ ל כ

 לימוד יחידות 2

 לנבחן הוראות

 .: שעתייםהבחינה משך .א

 

 .פרקים שני זה : בשאלוןההערכה ומפתח השאלון מבנה .ב

 נקודות 50     –(      2x25)     – ראשון     פרק

 נקודות  50     –(      5x10)     – שלישי     פרק

 נקודות 100     –כ      "סה    

 .אין :בשימוש מותר עזר חומר .ג

 

 .ומדויקת תמציתית בצורה : כתובמיוחדות הוראות .ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)וכדומה פרקים, חישובים )ראשי כטיוטה לכתוב שברצונך מה נפרדים, כל , בעמודיםבלבד הבחינה במחברת כתוב

 !הבחינה לפסילת לגרום עלול הבחינה למחברת שמחוץ דפים על כלשהן טיוטות טיוטה. רישום עמוד כל רשֹום "טיוטה" בראש

 .כאחד ולנבחנים לנבחנות ומכוונות זכר בלשון מנוסחות זה בשאלון ההנחיות

 ! ה ח ל צ ה ב

 לדף/ מעבר המשך/
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 ה ש א ל ו ת

 נקודות( 50) פרק ראשון

 נקודות(. 25 –)לכל שאלה  1-4מהשאלות  שתייםענה על 

האימהות העובדות תובעות להכיר בהוצאות הטיפול בילדים כהוצאה מוכרת לצורך חישוב  .1

 מס הכנסה, כדי להפחית את שיעור המס שהן משלמות.

 מעגל העבודה.אם תתקבל תביעה זו, נשים רבות עשויות להצטרף ל

, כיצד עשויה להשפיעה תביעה זו, אם עקומות תצרוכת וחיסכוןהצג והסבר, בעזרת  .א

 תתקבל, על רמת התצרוכת ועל רמת החיסכון של משפחה שבה האישה עובדת.

 נקודות( 8)

 נשים שהכנסתן נמוכה לא ייהנו מהפחתת המס, מכיוון שהן פטורות מתשלום מס. .ב

 שוויון בחלוקת ההכנסות הפנויות?-כיצד הפחתת המס עשויה להשפיעה על האי

 .עקומת לורנץ ומדד ג'יניהצג והסבר, בעזרת 

 נקודות( 8)

 משקל של אבטלה.-הנח כי המשק הישראלי נמצא בשיווי .ג

, את ההשפעה של הפחתת המס על רמת התוצר המודל הקיינסיאניהצג והסבר, בעזרת 

 נקודות( 9ועל היקף התעסוקה במשק.     )

 

 כישת דירות.הורדת שער הריבית בשנה האחרונה הוזילה את המשכנתאות המיועדות לר .2

, כיצד תשפיע הוזלת המשכנתאות על עקומות ביקוש והיצע לדירותהצג והסבר, בעזרת  .א

 מחירי הדירות ועל הוצאות הצרכנים לרכישת דירות.

 בתשובתך ציין כל אחד מהגדלים לפני הוזלת המשכנתאות ואחריה.

 נקודות( 9)

 הנח כי בשוק פועלי הבניין יש שכר מינימום ואבטלה. .ב

, את ההשפעה של ההתרחשות בעזרת עקומות ביקוש והיצע לפועלי בנייןהסבר, הצג ו

 נקודות( 8בשוק הדירות על מספר המועסקים ועל היקף האבטלה בענף.     )

 במשק הישראלי יש אבטלה. .ג

, כיצד תשפיע ההטבה בתנאי המשכנתאות על הרכב עקומת תמורההצג והסבר, בעזרת 

 נקודות( 8)     התפוקה ועל היקף התעסוקה במשק.
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החליטה הממשלה להגדיל את ההשקעה בפרויקט הרכבת הקלה  2009בהצעת התקציב לשנת  .3

 בירושלים.

 הנח שבמצב מוצא המשק באבטלה. .א

, כיצד תשפיע הגדלת ההשקעה הממשלתית בפרויקט עקומת תמורההצג והסבר, בעזרת 

ד היא תשפיע על כושר , וכיצטווח הזמן הקצרהרכבת הקלה על הרכב התפוקה במשך ב

 .טווח הזמן הארוךהייצור של המשק ב

 נקודות( 8)

כיצד תשפיע הגדלת ההשקעה , סכמה מלאה של תקציב הממשלההצג והסבר, בעזרת  .ב

 הממשלתית בפרויקט הרכבת הקלה על תקציב הממשלה )שים לב שהתקציב מאוזן(.

 הצע דרך לממן את ההשקעה.

 נקודות( 8)

 משקל של אבטלה.-מצא בשיוויהנח שבמצב מוצא המשק נ .ג

, את ההשפעה של הגדלת ההשקעה הממשלתית המודל הקיינסיאניהצג והסבר, בעזרת 

 נקודות( 9על רמת התוצר ועל היקף התעסוקה במשק.     )

 

 לאחרונה עלו מחירי הדלק במדינה. .4

, כיצד תשפיע עליית עקומות ביקוש והיצע לשירותי נסיעה במוניתהצג והסבר, בעזרת  .א

 מחירי הדלק על מחירי הנסיעה במוניות, ועל הכנסות בעלי המוניות.

 נקודות( 9הנח שהביקוש לנסיעה במוניות גמיש.     )

של נהג המונית ומשפחתוף כיצד תשפיע  עקומות תצרוכת וחיסכוןהצג והסבר, בעזרת  .ב

 עליית מחירי הדלק על רמת התצרוכת ועל רמת החיסכון של משפחה זו.

 נקודות( 8)

, כיצד תשפיע עליית מחירי הדלק עקומות ביקוש והיצע לנהגי מוניותהצג והסבר, בעזרת  .ג

 עסקים.על שכר הנהגים ועל מספר הנהגים המו

 נקודות( 8הנח שוק עבודה חופשי.     )
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 נקודות( 50) פרק שני

 נקודות(. 10 –)לכל שאלה  5-14מהשאלות  חמשענה על 

 פירמות רבות פשטו רגל. 2009בשנת  .5

 , מצב שבו עלולה פירמה לפשוט רגל.סכמה מלאה של מאזן פירמההצג והסבר, בעזרת 

 תן דוגמה מספרית.

 

 לבטל את הסובסידיה לתחבורה הציבורית.הממשלה שוקלת  .6

, מה הם השינויים עקומות ביקוש והיצע של שוק התחבורה הציבוריתהצג והסבר, בעזרת 

 שיחולו לאחר ביטול הסובסידיה:

 .בהכנסות היצרנים )פדיון 

 .בהוצאות הצרכנים 

 בתשובתך ציין כל אחד מהגדלים הנדרשים לפני ביטול הסובסידיה ואחריו.

 

 בענף האלקטרוניקה חלה עלייה בשכר העובדים, אולם התפוקה בענף נותרה ללא שינוי. .7

 , מדוע לא חל שינוי בתפוקה.עקומות ביקוש והיצע למוצרי אלקטרוניקההצג והסבר, בעזרת 

 

 בישראל מוטל מס קנייה על סיגריות. .8

 .שיש בו מסלסיגריות, את שוק הסיגריות  עקומות ביקוש והיצעהצג והסבר, בעזרת 

 ציין על פי העקומות שסרטטת את:

 .המחיר ליצרן 

 .המחיר לצרכן 

 .גודל המס 

 .הכנסות הממשלה מהמס 

 

9.  

 " של גורם ייצור?תפוקה שוליתמהי " 

 " לייצור מוצר?הוצאה שוליתמהי " 

 .הסבר את הקשר בין תפוקה שולית ובין הוצאה שולית 
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, ובנורווגיה מדד 0.39, מדד ג'יני במדינת ישראל היה 2008-2007האו"ם בשנים  על פי נתוני .10

 .0.26ג'יני היה 

 " מדד ג'ינימהו?" 

  מהמדינות האלה. כל אחתשל  עקומת לורנץהצג והסבר על מערכת צירים אחת את 

 

לאחרונה חלו שיפורים טכנולוגיים בענף אביזרי הרכב בארץ. שיפורים אלה גרמו לגידול  .11

 בתפוקה של ענף זה וגם של ענפי משק אחרים.

 הנח שהמשק מצוי בתעסוקה מלאה.

 :עקומת התמורההצג והסבר, בעזרת 

 השפיעו השיפורים הטכנולוגיים בענף אביזרי הרכב על אפשרויות הייצור של המשק  כיצד

 ועל הרכב התפוקה.

 .כיצד אפשר להסביר את הגידול בתפוקה של יתר ענפי המשק 

 

 הממשלה החליטה לרכוש חיסונים נגד נגיף שפעת החזירים. .12

ישת החיסונים על , כיצד תשפיע רכסכמה מלאה של תקציב הממשלההצג והסבר, בעזרת 

 הגירעון בתקציב הממשלה.

 

 ? הסבר כיצד הוא נוצר.חוב לאומי פנימימהו  .13

 

במטרה לצמצם את הגירעון בתקציב הממשלה, החליטה הממשלה להקטין את היקף  .14

 השירותים הניתנים ברשות הלאומים לבטיחות בדרכים.

 משקל של תעסוקה מלאה.-הנח שבמצב מוצא המשק נמצא בשיווי

, כיצד תשפיע הקטנת היקף השירות ברשות זו על המודל הקיינסיאניהצג והסבר, בעזרת 

 היקף התעסוקה ועל רמת התוצר במשק. 

 

 ב ה צ ל ח ה !


