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 ה ל כ ל כ

 לימוד יחידות 2

 לנבחן הוראות

 .שעתיים: ההבחינ משך .א

 

 .פרקים שני זה אלון: בשהההערכ ומפתח השאלון מבנה .ב

 נקודות 50     –(      2x25)     –     ראשון פרק

  נקודות 50     –(      5x01)     – שלישי     פרק

 נקודות 100     –      כ"סה    

 .ין: אבשימוש מותר עזר חומר .ג

 

 .ומדויקות תמציתיות תשובות כתוב: מיוחדות הוראות .ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)וכדומה חישובים, פרקים ראשי) כטיוטה לכתוב שברצונך מה כלם, נפרדי בעמודים, בלבד הבחינה במחברת כתוב

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

 .כאחד ולנבחנים לנבחנות ומכוונות זכר בלשון מנוסחות זה בשאלון ההנחיות

 ! ה ח ל צ ה ב

 לדף מעבר המשך
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 ל ו ת ה ש א

 (נקודות 50) פרק ראשון

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

 טק( לצריכה מקומית וליצוא.-המשק הישראלי מייצר מוצרי טכנולוגיה עילית )היי .1

הברית הביא לירידת הביקוש למוצרים ישראליים -המשבר הכלכלי במדינות אירופה ובארצות

 אלה. הירידה הבולטת ביותר חלה בענף של מוצרי הטכנולוגיה העילית.במדינות 

, את ההשפעה של עקומות ביקוש והיצע למוצרי טכנולוגיה עיליתהצג והסבר, בעזרת  .א

 ירידת הביקוש על גודל היצוא, על גודל הייצור ועל גודל ההכנסות של היצרנים.

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

 נקודות( 9)

 הנח שהמשק הישראלי נמצא במצב מוצא בשיווי משקל בתעסוקה מלאה. .ב

, את השפעת השינוי בגודל היצוע על רמת התוצר המודל הקיינסיאניהצג והסבר, בעזרת 

 נקודות( 8ועל היקף התעסוקה במשק.     )

, את השפעת השינוי בגודל עקומות ביקוש והיצע של שוק מט"חהצג והסבר, בעזרת  .ג

 ידת הביקוש, על שער החליפין.היצוא עקב יר

 נקודות( 8הנח כי שער החליפין חופשי ונייד.     )

 

כדי לעמוד ביעד של הגירעון בתקציב, החליטה הממשלה להעלות את שיעור מס ההכנסה  .2

 גבוהה(.-בחודש )בעלי הכנסה בינונית ₪ 14,000למשתכרים מעל 

 תקציב הממשלה נמצא בגירעון. .א

, את השפעת ההעלאה של שיעור סכמה מלאה של תקציב הממשלהרת הצג והסבר, בעז

 נקודות( 9מס ההכנסה על הגירעון בתקציב.     )

, את השפעת ההעלאה של שיעור מס ההכנסה עקומת לורנץ ומדד ג'יניהצג והסבר, בעזרת  .ב

 נקודות( 8שוויון בחלוקת ההכנסות הפנויות במשק.     )-על האי

, את השפעת ההעלאה של שיעור מס תצרוכת וחיסכון עקומותהצג והסבר, בעזרת  .ג

ההכנסה על רמת התצרוכת ועל רמת החיסכון של משפחה שבה שני בני הזוג עובדים, וכל 

 בחודש. הנח שבמצב מוצא למשפחה יש חיסכון חיובי. ₪ 14,000אחד מהם משתכר מעל 

 נקודות( 8)



 801, 931491, מס' ג"תשע יץ, קכלכלה                                               

 
 

כלוסייה, החליטה הממשלה להעניק כדי לצמצם את מצוקת הדיור של השכבות החלשות באו .3

 סובסידיה לדירות לכל הזכאים לסיוע בדיור.

, את השפעת הסובסידיה לדירות על עקומות ביקוש והיצע לדירותהצג והסבר, בעזרת  .א

 המחיר לצרכן, על הוצאות הצרכנים ועל הוצאות הממשלה לסובסידיה לדירות.

 נקודות( 9סידיה ולאחריה.     )בתשובתך ציין כל אחד מהגדלים לפני הענקת הסוב

 הנח שתקציב הממשלה נמצא בגירעון. .ב

, את ההשפעה של הסובסידיה סכמה מלאה של תקציב הממשלההצג והסבר, בעזרת 

 נקודות( 7לדירות על הגירעון בתקציב.     )

 המשק נמצא באבטלה. .ג

 ת בדיור ציבורי.הועלתה הצעה להגדיל את ההשקעה הממשלתי

, את ההשפעה של יישום הצעה זו על רמת התוצר, המודל הקיינסיאניהצג והסבר, בעזרת 

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

 

המשק הישראלי מייצר את כל החלב בישראל, ואינו מייבא חלב. שר האוצר הציע להתיר  .4

 נף.יבוא חלב כדי להגביר את התחרות בע

, את ההשפעה של התרת היבוא על גודל עקומות ביקוש והיצע לחלבהצג והסבר, בעזרת  .א

 היבוא, על גודל הייצור המקומי ועל הכנסות היבואנים.

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

 נקודות( 8)

 ש גירעון.בחשבון השוטף במאזן התשלומים של ישראל י .ב

, את ההשפעה של התרת יבוא סכמה מלאה של מאזן התשלומיםהצג והסבר, בעזרת 

 .החלב על הגירעון בחשבון השוטף ועל גודל החוב החיצוני של המשק הישראלי

 נקודות( 10)

 שוק העבודה בענף החלב הוא שוק חופשי. .ג

ת ההשפעה של הגידול , אעקומות ביקוש והיצע לעובדים בענף החלבהצג והסבר, בעזרת 

 נקודות( 7ביבוא על שכר העבודה ועל מספר העובדים המועסקים בענף.     )
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 נקודות( 50) ניפרק ש

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

יזם ראש הממשלה מנחם בגין את פרויקט שיקום השכונות. בפרויקט זה שוקמו  1977בשנת  .5

 תשתיות פיזיות בבתים ובמרחב הציבורי.

 , את השפעת הפרויקט על התרציב.סכמה מלאה של תקציב הממשלההצג והסבר, בעזרת 

 

חליטה להטיל מס קנייה על בירה כדי לצמצם את שתיית האלכוהול בקרב ממשלת בריטניה ה .6

 בני הנוער.

, את השינויים שיחולו בשוק הבירה לבירהעקומות ביקוש והיצע הצג והסבר, בעזרת 

 בבריטניה:

 מחיר לצרכן.ב -

 בהכנסות הממשלה ממסים. -

 

 ,17.2% –העשירונים התחתונים בישראל בהכנסות חלקם של חמשת היה  1989בשנת  .7

 .15.6% –היה חלקם  2010ובשנת 

השוויון בחלוקת ההכנסות -י שחל באי, את השינועקומת לורנץ ומדד ג'יניהצג והסבר, בעזרת 

 במשק הישראלי.

 

 המשק הישראלי מייבא את כל האורז לצריכה מקומית. .8

, כיצד ישפיע פיחות של השקל לעומחת עקומות ביקוש והיצע לאורזהצג והסבר, בעזרת 

 .1-הדולר על ההכנסות של יבואני האורז. הנח כי גמישות הביקוש לאורז קטנה מ

 

. כמו כן גדל מספר חל גידול במספר הסטודנטים שסיימו לימודי משפטים 2011בשנת  .9

 החברות שמעסיקות משפטנים.

 בסוף השנה התברר כי שכר המשפטנים לא השתנה.

 , מדוע לא השתנה שכר המשפטנים.עקומות ביקוש והיצע למשפטניםהצג והסבר, בעזרת 

 הנח כי שוק העבודה חופשי ונייד.
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 אזרחי ישראל תובעים מהממשלה להגדיל את היקף שירותי החינוך, הבריאות והשיכון. .10

יש כלכלנים הטוענים כי מקור המימון לשירותים האלה צריך להיות הגדלת המסים הישירים 

 בלבד.

 ונימוק אחד נגד טענתם. הבא נימוק אחד בעד טענת הכלכלנים

 

 נח שחל תיסוף של השקל לעומת הדולר האמריקני.ה .11

התוצר ועל היקף , את השפעת התיסוף על רמת המודל הקיינסיאניהצג והסבר, בעזרת 

 התעסוקה במשק הישראלי.

 הנח כי המשק הישראלי נמצא באבטלה.

 

 ות האינטרנט.בשנה האחרונה גדל היקף הרכישה של מוצרים מחו"ל באמצע .12

, את השפעת הגידול בהיקף הרכיש על עקומות ביקוש והיצע למט"חהצג והסבר, בעזרת  -

 נח כי שער החליפין חופשי ונייד.שער החליפין. ה

 כיצד מכונה השינוי שיחול בשער החליפין של המטבע המקומי? -

 

)מקסימלי( ללחם אחיד, והיא שומרת עליו באמצעות סובסידיה  מרביהממשלה קבעה מחיר  .13

 למוצר.

 הסבר מהו מחיר מרבי ומה מטרתו. -

כיצד נשמר המחיר המרבי בעזרת  עקומות ביקוש והיצע ללחם אחידהצג והסבר בעזרת  -

 הסובסידיה.

 

 בעשור האחרון חלה עלייה חדה במספר הדירות שתושבי חו"ל רכשו בישראל. .14

 .4.8%-ל בשוק הנדלן עלה לחלקם של תושבי חו"

, את ההשפעה של רכישת סכמה מלאה של מאזן התשלומים של ישראלוהסבר, בעזרת הצג 

 דירות אלו על הגירעון בחשבון השוטף.

 

 ב ה צ ל ח ה !


