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 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

 

 .תומדויק תתמציתי 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 

 נעלי ספורט מיוצרות בישראל ומיובאות מחו"ל. .1

 הנח שנעלי הספורט המיובאות זהות לאלה המיוצרות בארץ.

 לאחרונה ירד מחיר נעלי הספורט בשוק העולמי בשל הגדלת המכירות של נעלי הספורט מסין.

, את השפעת הירידה עקומות ביקוש והיצע של שוק נעלי ספורטהצג והסבר, בעזרת  .א

נעלי הספורט בשוק העולמי על גודל היבוא, על הייצור המקומי ועל הכנסות במחיר 

 היצרים המקומיים.

בתשובתך ציין כל אחד מהגדלים לחפני השינוי במחיר נעלי הספורט בשוק העולמי 

 נקודות( 9ואחריו.     )

הנח שבשוק העבודה של ענף נעלי הספורט בישראל נהוג שכר שנקבע בתנאי תחרות  .ב

 חופשית.

, את השפעת השינוי עקומות ביקוש והיצע של שוק העבודה בענףהצג והסבר, בעזרת 

בייצחור המקומי של נעלי ספורט על שכר העבודה בענף ועל מספר העובדים המועסק בו.     

 נקודות( 8)

 הנח שבמצב המוצא משפחה של יצרן נעלי ספורט מסוים צורכת את כל הכנסתה. .ג

של יצרן נעלי הספורט ומשפחתו, את  רוכת וחיסכוןעקומות תצהצג והסבר, בעזרת 

השפעת השינוי בהכנסה של יצרן נעלי הספורט על רמת התצרוכת והחיסכון של משפחה 

 נקודות( 8זו.     )

 חלה עלייה במספר התיירים שהגיעו לישראל. 2010בשנת  .2

ים על מחיר , את השפעת העלייה במספר התיירעקומות ביקוש והיצעהצג והסבר, בעזרת  .א

 הלינות ועל ההכנסות של בעלי בתי המלון.

 בתשובתך ציין כל אחד מהגדלים לפני העלייה במספר התיירים ואחריה.

 נקודות( 8)

 בחשבון השוטף במאזן התשלומים של ישראל יש גירעון. .ב

, את השפעת הגידול במספר סכמה מלאה של מאזן התשלומיםהצג והסבר, בעזרת 

 שבחשבון השוטף ועל יתרות המט"ח במאזן התשלומים של ישראל.התיירים על הגירעון 

 נקודות( 9)

, את השפעת הגידול במספר עקומות ביקוש והיצע של שוק מט"חהצג והסבר, בעזרת  .ג

 נקודות( 8התיירים על שער החליפין. הנח שער חליפין חופשי ונייד.     )
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 וע את ייסוף השקל.בתקופה האחרונה התערב בנק ישראל בשוק המט"ח כדי למנ .3

 הסבר מהו ייסוף של השקל. .א

 כיצד יכול הבנק המרכזי להתערב כדי למנוע אותו?

 נקודות( 7)

 בחשבון השוטף של מאזן התשלומים של ישראל יש גירעון. .ב

, את ההשפעה שתהיה לייסוף סכמה מלאה של מאזן התשלומיםהצג והסבר, בעזרת 

 ת המט"ח במאזן התשלומים של ישראל.השקל על הגירעון בחשבון השוטף ועל יתרו

 נקודות( 9)

 משקל באבטלה.-הנח שהמשק הישראלי נמצא בשיווי .ג

, את ההשפעה שתהיה לייסוף השקל על רמת התוצר ועל מודל קיינסהצג והסבר, בעזרת 

 נקודות( 9היקף התעסוקה במשק.     )

 

 .האבטלהצמצום ול השעקה בתשתיותהברית הכריזה על תכנית ל-ממשלת ארצות .4

, את השפעת התכנית להשקעה בתשתיות על הרכב עקומת התמורההצג והסבר, בעזרת  .א

התוצר, על האבטלה במשק האמריקני בטווח הקצר ועל אפשרויות הייצור של משק זה 

 נקודות( 9בטווח הארוך.    )

 משקל באבטלה.-הנח שהמשק האמריקני נמצא בשיווי .ב

, את השפעת ההשקעה בתשתיות על רמת התוצר ועל מודל קיינסהצג והסבר, בעזרת 

 נקודות( 9היקף התעסוקה במשק בטווח הקצר.     )

, את השפעת הגידול בהשקעה על המשק דוח מקורות ושימושיםהצג והסבר, בעזרת  .ג

 נקודות( 7האמריקני בטווח הקצר.     )
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 נקודות( 50) פרק שני

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

 שר השיכון להפשיר קרקעות נוספות לבנייה. כדי להוזיל את מחירי הדירות, החליט .5

 למרות זאת, מחירי הדירות המשיכו לעלות.

 הדירות לעלות., מדוע המשיכו מחירי עקומות ביקוש והיצע לדירותהצג והסבר, בעזרת 

 

קראת חגיגות השישים של ישראל, יצא משרד הקליטה במבצע לעידוד ישראלים שהיגרו ל .6

לחזור לישראל. הנח שלמרות האבטלה במשק, הישראלים החוזרים השתלבו מיד בשוק 

 העבודה, ואף הגדילו את התפוקהץ

וקה ועל , את השפעת הישראלים החוזרים על התפעקומת התמורההצג והסבר, בעזרת 

 התעסוקה במשק.

 

 עלה שער הריבית במשק. 2010אוקטובר ב .7

, את השפעת העלייה בשער הריבית על עקומות תצרוכת וחיסכון מצרפיותהצג והסבר, בעזרת 

 גודל התצרוכת ועל גודל החיסכון במשק.

 

 30%-גדל יבול הרימונים בארץ. בעקבות זאת גדלה כמות הרימונים שנמכרה ב 2009בשנת  .8

 .15%-ומחירם ירד ב

, את השינוי שחל בפדיון עקומות ביקוש והיצע של שוק הרימוניםהצג והסבר, בעזרת 

 המגדלים.

 

 דלי הפרחים.גירד שער החליפין, ולכן נפגעה ההכנסה של מ 2010בסוף שנת  .9

 .יצוא בלבדהנח שהפרחים מיועדים ל

, את השפעת הירידה בשער החליפין על גודל היצוא עקומות ביקוש והיצעהצג והסבר, בעזרת 

 ועל הכנסות מגדלי הפרחים.

 

 נפגעו גידולי העגבניות בישראל בשל הקיץ החם במיוחד. 2010שנת ב .10

, את השינוי שחל בכמות העגבניות עקומות ביקוש והיצע לעגבניותהצג והסבר, בעזרת 

 שהגיעה לשוק ובהכנסות המגדלים.
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יצור במשק "חרוצים" מסוגלת לייצר בשנה כמות גדולה יותר של מוצרי יחידת גורמי י .11

 תעשייה ושל מוצרי חקלאות מאשר יחידת גורמי ייצור במשק "רגועים".

 הנח שבעולם פועלים רק שני המשקים האלה.

 הסבר מהו יתרון יחסי.

האם אפשר להסיק שבשני סוגי המוצרים יש למשק "חרוצים" יתרון יחסי על פני משק 

 "רגועים"? הסבר את תשובתך.

 

 2009, ובשנת 6.5%רונים התחתונים בהכנסות במשק היה חלקם של שני העשי 2007בשנת  .12

 .6.3%היה חלקם 

, את המיקום של שני העשירונים התחתונים במשק בשתי עקומת לורנץהצג והסבר, בעזרת 

 השנים.

 ון בחלוקת ההכנסות במשק.שווי-הסבר מה קרה לאי

 

 שישראל חייבת להגדיל את ההשקעה בחינוך. ש הטועניםי .13

 הנח שהמשק נמצא בתעסוקה מלאה.

, את המחיר הכלכלי של הגדל ההשקעה בחינוך בהווה, עקומת התמורההצג והסבר, בעזרת 

 ואת ההשפעה שתהיה להשקעה זו בעתיד, על פי הטענה המוצגת בפתיח לשאלה.

 

"ממתקי" המייצר מוצרי שוקולד מועסקים כמה פועלים. בעל המפעל קלט פועלים  במפעל .14

 נוספים, אך תפוקת המפעל פחתה.

, מדוע הוספת הפועלים גרמה לירידה בתפוקה. חוק התפוקה השולית הפוחתתהסבר, בעזרת 

 מה צריך בעל המפעל לעשות אם ברצונו להוסיף פועלים ולהגדיל את התפוקה?

 

 

 

 ה צ ל ח ה ! ב


