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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     –(      5x01)     – שלישי     פרק

 נקודות 100     –כ      "סה    

 .אין :בשימוש מותר עזר חומר .ג

 

 .ומדויקות תמציתיות תשובות : 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 

 בענף ייצור מחשבים ניידים חלו שיפורים טכנולוגיים. .1

, את השפעת השיפורים עקומות ביקוש והיצע למחשבים ניידיםהצג והסבר, בעזרת  .א

 הטכנולוגיים על כמות המחשבים המיוצרים ועל הוצאות הצרכנים.

     בתשובתך ציין את הגדלים הנדרשים לפני השינוי ואחריו, והסבר את השינוי שחל בהם.

 נקודות( 8)

 א שוק חופשי.שוק העבודה בענף המחשבים הניידים הו .ב

, את השפעת עקומות ביקוש והיצע לעובדי ענף המחשבים הניידיםהצג והסבר, בעזרת 

 נקודות( 9השינוי בענף זה על מספר המועסקים בענף ועל גובה השכר בו.     )

, את השפעה השיפורים הטכנולוגיים בייצור עקומות התמורההצג והסבר, בעזרת  .ג

 נקודות( 8ד של המשר ועל הרכב התוצר.     )מחשבים ניידים על אפשרויות הייצו

 

ערכת החינוך בשנים האחרונות הגדילה הממשלה את תקציב החינוך והפעילה רפורמות במ .2

)"אופק חדש", "עוז לתמורה"(. במסגרת הרפורמות השקיעה הממשלה במבנים ובציוד 

 טכנולוגי בבתי הספר.

 הנח שבמצב מוצא המשק בתעסוקה מלאה. .א

, את ההשפעה של הגדלת ההשקעה הממשלתית עקומת התמורהצג והסבר, בעזרת ה

בחינוך על הרכב התפוקה במשק בטווח הזמן הקצר, ואת ההשפעה שלה על כושר הייצור 

 נקודות( 8של המשק בטווח הזמן הארוך.     )

 משקל בתעסוקה מלאה.-הנח שהמשק נמצא בשיווי .ב

את ההשפעה של הגדלת ההשקעה בחינוך על , המודל הקיינסיאניהצג והסבר, בעזרת 

 נקודות( 8רמת התוצר ועל רמת המחירים במשק, בטווח הזמן הקצר.     )

 הממשלה החליטה לממן את הגדלת ההשקעה בחינוך באמצעות קבלת מלוות מהציבור. .ג

, את ההשפעה של הגדלת ההשקעה סכמה מלאה של תקציב הממשלההצג והסבר, בעזרת 

 מימונה על התקציב.בחינוך ושל אופן 

 הסבר את ההשפעה של צורת מימון זו על החוב הלאומי הפנימי.

 נקודות( 9)
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 .45%בחודש משלמים מס שולי בשיעור  ₪ 21,000-אנשים שהכנסתם גבוהה מ .3

כלכלי( הציעה לבצע שינוי במס הכנסה. הוועדה -ועדת טרכטנברג )הוועדה לשינוי חברתי

 ₪ 41,000-לאנשים שמשכורת גבוהה מ 48%בשיעור  נוספתקבוע מדרגת מס שולי הציעה ל

 בחודש.

 תקציב הממשלה נמצא בגירעון. .א

, את ההשפעה של יישום ההצעה סכמה מלאה של תקציב הממשלההצג והסבר, בעזרת 

 נקודות( 7לשינוי במס הכנסה על הגירעון בתקציב.     )

 טלה.הנח שבמצב מוצא המשק נמצא באב .ב

, את ההשפעה של יישום ההצעה לשינוי במס המודל הקיינסיאניהצג והסבר, בעזרת 

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

 הסבר מהו מדד ג'יני. .ג

 מהו השינוי שיחול במדד ג'יני בעקבות יישום ההצעה לשינוי במס הכנסה?

 הסבר את תשובתך.

 נקודות( 9)

 

 ממשלת ישראל את הקצבאות לקשישים מעוטי יכולת. הגדילה 2010בשנת  .4

, את ההשפעה של הגדלת הקצבאות דד ג'יניעקומת לורנץ ומהצג והסבר, בעזרת  .א

 נקודות( 10שוויון בחלוקת ההכנסות הפנויות במשק.     )-לקשישים על האי

, את ההשפעה של הגדלת הקצבאות עקומות תצרוכת וחיסכוןהצג והסבר, בעזרת  .ב

לקשישים על רמת התצרוכת ועל רמת החיסכון של משפחה שיש בה זוג קשישים 

 שמקבלים קצבאות.

 הנח שבמצב מוצא המשפחה נמצאת במצב של משיכת יתר )חיסכון שלילי(.

 נקודות( 10)

 הנח שבמצב מוצא המשק באבטלה. .ג

שפעה של הגדלת הקצבאות לקשישים , את ההדוח מקורות ושימושיםהצג והסבר, בעזרת 

 נקודות( 5על המשק.     )
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 נקודות( 50) פרק שני

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

 הקריטריונים האלה: שני השווה בין מס ישיר למס עקיף על פי  .5

 על מה מוטל המס. -

 ההשפעה של הטלת המס על המחיר של מוצר מסוים לצרכן. -

 
, 3בעקבות המחאה החברתית החליטה הממשלה לסבסד תשלומים למעונות לילדים עד גיל  .6

 כדי להקל על הוריהם הצעירים.

, את השינויים 3עקומות ביקוש והיצע לשירותי מעונות לילדים עד גיל הצג והסבר, בעזרת 

 שיחולו לאחר מתן הסובסידיה:

 במחיר לצרכן בעבור מעון לילדים. -

 לה על הסובסידיה.בהוצאות הממש -

 בתשובתך ציין כל אחד מהגדלים לפני מתן הסובידציה ואחריו.

 
בשנים האחרונות גברה המודעות לתזונה נכונה ולאורח חיים בריא. כמו כן יצרני מזון רבים  .7

 החלו לייצר גם מזון בריאות.

 שוק זה:, את השינויים שיחולו בעקומות ביקוש והיצע למזון בריאותהצג והסבר, בעזרת 

 במחיר של מזון הבריאות. -

 בכמות הנמכרת של מזון בריאות. -

 
מר ישראלי הוא הבעלים של מאפייה המייצרת ומשווקת עוגות. בעוד שבוע עליו לשלם שכר  .8

לעובדים במאפייה, אולם בשל מחסור במזומנים בקופת המאפייה ובחשבון הבנק שלה, הוא 

 אינו יכול לשלם את המשכורות.

 בעוד שבועאת הכסף הנדרש, כדי לשלם  במהירותהצע דרך אחת שבה יוכל מר ישראל לגייס 

 .סכמה של מאזן פירמהאת משכורות העובדים, והצד דרך זו בעזרת 

 

בגלל עלייה בביקוש למוצר מסוים החליט מפעל להוסיף עובד אחד לכוח האדם, אולם התברר  .9

 לא שינוי.שלאחר הוספת העובד תפוקת המפעל נותרה ב

 הסבר מהו חוק התפוקה השולית הפוחתת.

כיצד, באמצעות חוק זה, אפשר להסביר מדוע לאחר הוספת עובד למפעל, התפוקה לא 

 השתנתה.
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את המדיניות הכלכלית של ישראל, והמליץ על הפחתת  OECD-האחרונה ניתח ארגון הבשנה  .10

 הקצבאות והעלאת המסים הישירים לבעלי הכנסות גבוהות.

, את ההשפעה של יישום ההצעות של סכמה מלאה של תקציב הממשלההצג והסבר, בעזרת 

 על הגירעון בתקציב. OECD-ארגון ה

 

 מית במשק, אולם למרות זאת חלה נסיגה כלכלית במשק.לאחרונה גדלה ההשקעה הגול .11

 , את העובדה שבפתיח.עקומת התמורההצג והסבר, בעזרת 

 בתשובתך התייחס לטווח הזמן הקצר ולטווח הזמן הארוך.

 הנח שבמצב מוצא המשק בתעסוקה מלאה.

 

 ו בשנים הקרובות.חוששים שהמחירים במשק יעל ת בישראלקובעי המדיניו .12

, את ההשפעה של הציפיות לעליית עקומות תצרוכת וחיסרון מצרפיותהצג והסבר, בעזרת 

 מחירים על התצרוכת ועל החיסכון של המשק.

 

 הממשלה שוקלת לקצץ בתקציב הביטחון. .13

, את ההשפעה של קיצוץ בתקציחב הביטחון על רמת המודל הקיינסיאניהצג והסבר, בעזרת 

 קף התעסוק במשק.התוצר ועל הי

 משקל באבטלה.-הנח כי המשק הישראלי נמצא בשיווי

 

 המשבר הכלכלי ביוון גרם לירידה במחירי חבילות הנופש ביוון. .14

, את ההשפעה של הירידה עקומות ביקוש והיצע לחבילות נופש בישראלהצג והסבר, בעזרת 

 .בישראלישת חבילות נופש במחירי חבילות הנופש ביוון על הוצאות הצרכנים הישראלים לרכ

 

 

 ב ה צ ל ח ה !


