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 10126מבוא למקרוכלכלה  :קורס

 מבולבלים? את המרצה? םהתחיל הסמסטר ולא הבנת

 !סדר תנו לנו לעשות לכם

 לבחינה מלאההקורס המקוון מהווה הכנה 

 .להצלחה בבחינהכדי שתעמדו ביעדים )ממ"נים/ממ"חים( עד  שבוע למידהסידרנו לכם לו"ז לפי 

 צפה/י בסרטונים: -למידה והבנת החומר  – ראשון שלב

הקדמה נושא  21+ ותיחידושני ראשון המפגש ה - 2-1שבוע 

 וחשבונאות לאומית

 27-2 יםעמוד OpenBookבחוברת/ספר הקורס 

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8346 10:03שיעור מקרו: ההבדל בין מיקרו למאקרו כלכלה 

 דקות

 למקרו מיקרו בין ההבדל - מקרו עוסקת במה טענה מקרוכלכלה

Course/Movie/8356http://openbook.co.il/Online 25:01 דקות 

 דקות Course/Movie/8347http://openbook.co.il/Online 45:20 מלאי ומשתנה זרם משתנה: מקרו שיעור

  8355http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie 03:20/ מלאי ומשתנה זרם משתנה שאלה - מקרוכלכלה

 דקות

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8367  ואקסוגני אנדוגני משתנה בין ההבדל תרגיל מקרוכלכלה

 דקות 00:30

 נקי, גולמי, מקומי, לאומי: והתוצר מוסף ערך לאומית חשבונאות: מקרו שיעור

 /openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8348http:/  04:13 דקות 

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8366  וגולמי  נקי מקומי ותוצר לאומי תוצר טענות מקרוכלכלה

 דקות 03:50

 ג"תל גולמי לאומי ותוצר גולמי מקומי תוצר תרגיל ג"תמ לאומית חשבונאות מקרוכלכלה

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8459  0:203 דקות 

 דקות http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8354 02:10 פירמה של מוסף ערך טענה - מקרוכלכלה

 נובעת הכנסה, והפסד רווח דוח לאומית חשבונאות: מקרו שיעור

 /OnlineCourse/Movie/8349http://openbook.co.il 18:00 דקות 

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8362 פרטית צריכה והפסד רווח ח"דו תרגיל מקרוכלכלה

 דקות 03:55

 פירמות של והפסד רווח ח"דו תרגיל לאומית חשבונאות מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8457 05:25 דקות 

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8357  04:20 א חלק והפסד רווח דוח תרגיל מקרוכלכלה

 דקות

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8358 04:50  ב חלק והפסד רווח דוח תרגיל מקרוכלכלה

 דקות

 דקות http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8359 04:55  ג חלק והפסד רווח דוח תרגיל מקרוכלכלה

 e/8360http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movi 05:00  ד חלק והפסד רווח דוח תרגיל מקרוכלכלה

 דקות

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8346?ChapterId=1378
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8367
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8348
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8366
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8459
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8354
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8349
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8362
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8457
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8357
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8358
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8359
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8360
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 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8361 04:55  ה חלק והפסד רווח דוח תרגיל מקרוכלכלה

 דקות

 תוצר 1 ונוסחה הממשלה תקציב, הממשלה של מוסף ערך לאומית חשבונאות: מקרו שיעור

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8350  19:50 דקות 

 לתוצר( 2) נוסחה לאומית הכנסה נובעת כהכנסה התוצר לאומית חשבונאות: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8351 09:40 דקות 

 תוצר( 3) חישוב ש"מקו ושימושים מקורות דוח לאומית חשבונאות: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8352 15:10 דקות 

 דקות http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8363 05:15  ש"מקו ח"דו טענה מקרוכלכלה

 k.co.il/OnlineCourse/Movie/8353http://openboo 12:30  הון היווי ח"דו לאומית חשבונאות: מקרו שיעור

 דקות

 דקות http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8364 04:00  חות"הדו שילוב תרגיל מקרוכלכלה

 לצרכן המחירים ומדד לנפש, נומינלי, ריאלי תוצר לאומית חשבונאות: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8369 09:20 דקות 

 book.co.il/OnlineCourse/Movie/8368http://open  לנפש ונומינלי נומינלי ריאלי תוצר תרגיל מקרוכלכלה

 דקות 03:10

 רכישות כהן משפחת הכנסות תרגיל לאומית חשבונאות מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8458 03:00  דקות 

 (02:50:00דקות ) 50ה"כ כשעתיים ו ס

 בסמסטר קיץ נלמד בשבוע עד שבועיים

  

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8361
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8350
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8351
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8352
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8363
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8353
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8364
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8369
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8368
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8458
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 (01)לפני פתרון ממ"ח  2-1ליחידות עיבוד והטמעת החומר תרגול מסכם – שני שלב

 ים משנים קודמות התרגול מתבסס על ממ"ח

 זה לא משנה...צפה בסרטון באתר )לחץ על הסמן:  –נסה לפתור את השאלות לבד, הצלחת או לא הצלחת 

חשוב לנסות לבד ללא צפיה  – חהתרגול והעמקת הידע מומלץ לעבור לפתור את התרגילים בממ" לאחר

בפתרון באתר,  רק לאחר מכן לנסות לפתור את התרגיל לבד ולצפות בפתרונות )לא משנה אם הצלחת או לא( 

 לחוברת המטלות המעודכנת בסמסטר הנוכחי.

 שאלה
במשק סגור בלי פחת ובלי ממשלה פועלות שתי פירמות. פירמה חקלאית שמגדלת גידולי שדה )חיטה, ירקות 

 ופירות( ומסעדה שמייצרת מזון מוכן. 

 להלן דו"חות רווח והפסד של שתי הפירמות )בש"ח( לשנה שעברה:

כן ידועים הנתונים -מוכן. כמוידוע כי הצרכנים במשק )העובדים ובעלי ההון( נוהגים לקנות גידולי שדה ומזון 

 הבאים לגבי פעילות המשק בשנה שעברה:

 ש"ח מתוך הרווחים. 900הפירמה החקלאית חילקה את כל הרווחים ואילו במסעדה חולקו 

 ענו על שאלות הבאות בהתבסס על נתונים אלה.

 הפירמה החקלאית

 הוצאות הכנסות

 Xשכר עבודה           2,000מכירות          

 750רווח                    

 

 המסעדה

 הוצאות הכנסות

 3,750מכירות          

 750גידול במלאי    

 Yקניית גידולי שדה     

 2,000שכר עבודה          

 1,000רווח                    

 

 הם: Y -ו Xהערכים של 

 Y=1,500  ,  X= 1,750א. 

 Y=1,750  ,  X= 1,500ב. 

 Y=1,500  ,  X= 1,250ג. 

 Y=750  ,  X= 1,250ד. 

 ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 

 שאלה
 המשך התרגיל הקודם:

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5963
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5964
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 _________ והתוצר ______., הערך המוסף של המסעדה _______ הערך המוסף של הפירמה החקלאית 

 

 שאלה
 המשך התרגיל הקודם:

 _________ וההכנסה הפנויה_______ ההכנסה הלאומית 

 

 שאלה
 המשך התרגיל הקודם:

 _________ וההשקעה ________  הצריכה הפרטית

 

 שאלה
 המשך התרגיל הקודם:

 ___________והחיסכון במשק _________ , החיסכון העסקי _______החיסכון האישי

 

 שאלה
 :2013להלן נתונים שנמדדו במשק פתוח בשנת 

 מיליון ש"ח  200  –צריכה ציבורית         

 מיליון ש"ח 150  –             מסים נטו 

 מיליון ש"ח 450  –תוצר לאומי נקי        

 מיליון ש"ח 200  –צריכה פרטית           

 מיליון ש"ח   25  –רווחים לא מחולקים 

 מיליון ש"ח   75  –עודף היבוא               

 ניתן להסיק כי:ידוע כי במשק לא מוטלים מסים עקיפים וסובסידיות. מכאן 

 מיליון ש"ח. ________מיליון ש"ח והחיסכון האישי הוא  ________ההשקעה הנקייה היא 

 

 שאלה
 מנתוני החשבונאות הלאומית של משק פתוח עולה שבשנים האחרונות חלו בו השינויים הבאים:

 התוצר הלאומי גדל• 

 הצריכה הציבורית לא השתנתה• 

 המסים נטו ירדו• 

 ל משקי הבית לא השתנה.החיסכון ש• 

 היבוא קטן והיצוא גדל• 

 כמו כן, ידוע כי במשק אין מסים עקיפים, אין סובסידיות וכל הרווחים מחולקים.

 מכאן ניתן להסיק, כי במשך שנים אלו:

 א. לא ניתן לקבוע מה קרה להשקעה ולא ניתן לקבוע מה קרה לצריכה הפרטית.

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5965
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5966
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5967
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7733
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7734
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 ב. ההשקעה קטנה והצריכה הפרטית גדלה.

 ג. ההשקעה גדלה והצריכה הפרטית קטנה.

 ד. ההשקעה קטנה ולא ניתן לקבוע מה קרה לצריכה הפרטית.

 ה. לא ניתן לקבוע מה קרה להשקעה והצריכה הפרטית גדלה.

 

 שאלה
 להלן טענות שנשמעו בשיעור לכלכלה לגבי תוצר לאומי ותוצר מקומי:

I. הגיאוגרפי של המשק בתקופה נתונה ואילו  התוצר המקומי מייצג את ערך המוצרים שייוצרו בתחום

התוצר הלאומי מייצג את ערך המוצרים שייצרו בני המשק ובנות המשק וגורמי הייצור שבבעלותם/ן 

 בתקופה נתונה.

II.  אם בעולם הייתה מדינה אחת בלבד, אז התל"נ )תוצר לאומי נקי( של המדינה היה שווה לתמ"נ )תוצר

 מקומי נקי( שלה.

III.  גורמי הייצור המקומיים שנוצרו בחו"ל גדולות מההכנסות של גורמי ייצור זרים אם ההכנסות של

 שנוצרו במשק, אז התל"ג )תוצר לאומי גולמי( קטן מהתמ"ג )תוצר מקומי גולמי(.

 לפיכך,

 נכונה. IIרק טענה  -א

 כל שלוש הטענות נכונות.  -ב

 נכונות. III-ו IIרק טענות   -ג

 נכונה.  Iרק טענה  -ד

 ונות.נכ II-ו Iרק טענות   -ה

 

 שאלה
 בדיון בנושא חישוב התוצר וההכנסה הלאומית נשמעו הטענות הבאות:

I. מיליון ש"ח אז התוצר הלאומי הנקי גדול מההכנסה  10 -אם המסים העקיפים נטו מסתכמים ב

 הלאומית.

II. .ההכנסה הלאומית שווה לסכום של השכר שמשלמות הפירמות והשכר שמשלמת הממשלה 

III.  שווה למכירות של הפירמה פחות כל עלויות הייצור.הערך המוסף של פירמה 

 לפיכך,

 נכונות. III-ו Iרק טענות   -א

 נכונות. II-ו Iרק טענות   -ב

 כל שלוש הטענות אינן נכונות.  -ג

 נכונה.  Iרק טענה  -ד

 נכונה.  IIרק טענה  -ה

 שאלה
 בדיון שנערך במשק נשמעו הטענות הבאות בנושא המקורות והשימושים במשק פתוח:

 אם סכום השימושים המקומיים גדול מהתוצר אזי היבוא גדול מהיצוא. - Iטענה 

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7735
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7736
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7744
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 אם היבוא שווה ליצוא אז סכום השימושים המקומיים שווה לתוצר. - IIטענה 

 אם היצוא גדול מהיבוא אזי התוצר קטן מסכום השימושים המקומיים. - IIIטענה 

 איזה מהטענות נכונות?

 שאלה
 ש"ח. 150,000פחת כהן היא הכנסתה הפנויה של מש 2016בשנת 

ש"ח.  60,000 -חוב ממשלתיות ב-ש"ח ורכשה אגרות 110,000 -בשנה זו רכשה המשפחה המוצרים שונים ב

 נתונים אלו נרשמו בחשבונאות הלאומית של אותה שנה:

 א. לא יתכן כי נתונים אלו מדויקים, שכן ההוצאות של המשפחה גדולות מהכנסתה הפנויה.

 ש"ח. 40,000ש"ח והחיסכון האישי  150,000 ב. צריכה הפרטית

 )מינוס(. 20,000-ש"ח והחיסכון אישי  170,000ג. צריכה פרטית 

 ש"ח. 60,000ש"ח וחיסכון אישי  150,000ד. צריכה פרטית 

 ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 שאלה
 7.1% -הנומינלי גדל במנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי בשנה האחרונה התוצר 

 . 2% -ורמת המחירים עלתה ב

 :מכאן ניתן להסיק כי

 .א. אין מספיק נתונים כדי לקבוע מה קרה לתוצר הריאלי

 %9.1 -עלה ב לנפש ב . אם לא חל שינוי בגודל האוכלוסייה, אזי התוצר הנומינלי

 .ג. התוצר הנומינלי עלה בשיעור נמוך משיעור עליית התוצר הריאלי

 5% -תוצר הריאלי גדל בד. ה

 ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות

 

 ח בסמסטר הנוכחי.כן צפו בפתרונות המעודכנים לממ"ח ולאחר מכעת התנסו בפתרון הממ"

  נלמד בשבוע 1-2סמסטר קיץ הוא סמסטר קצר ולכן את יחידות 

 

  

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7745
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7747
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פונקציית נושא  3על יחידה ורביעי  שלישילמפגש  4-3שבוע 

 וההשקעההצריכה הפרטית 

 93-79עמודים  OpenBookבחוברת/ספר הקורס 

 'א חלק והחיסכון הפרטית הצריכה פונקציית: מקרו שיעור

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8370  14:50 דקות 

 'ב חלק והחיסכון הפרטית הצריכה פונקציית: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8371 08:00 דקות 

תרשים  והחיסכון הפרטית הצריכה פונקציית: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8372 06:25 דקות 

אלגברית  משוואה באמצעות הצגה והחיסכון הפרטית הצריכה פונקציית: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8373 06:20  דקות 

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8382 ח"נמ ח"נש צ"נמ צ"נש מסכמת שאלה לכלהמקרוכ

 דקות 14:05

 עקומת ושל על תנועה והחיסכון הפרטית הצריכה פונקציית: מקרו שיעור

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8374  06:50 דקות 

 הכנסות והתחלקות המצרפית הצריכה פונקציית: מקרו שיעור

 lineCourse/Movie/8375http://openbook.co.il/On 12:01 דקות 

 משפחות 2 אבטלה מ"ש סגור משק בהכנסות התחלקות תרגיל מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8383 05:45 דקות 

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8384  פוחתת צ"נש פרטית צריכה פונקציית תרגיל מקרוכלכלה

 דקות 05:00

 דקות http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8376  10:50 ההשקעה פונקציית: מקרו שיעור

 דקות http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8377 06:50  השקעה תכנית של כדאיות: מקרו שיעור

 דקות http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8380 07:45  השקעות תרגיל מקרוכלכלה

 דקות http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8381 08:20  ן"ענ NPV השקעות תרגיל מקרוכלכלה

ביטון  משפחת פרטית צריכה פונקצית תרגיל מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8460 12:40 דקות 

ח "נש צ"נש ח"נמ צ"נמ משפחה פרטית צריכה עקומת מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8461 06:10 דקות 

 

 (02:11:51) סה"כ כשעתיים

 .1בסמסטר קיץ נלמד בשבוע 

  

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8370
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8371
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8372
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8373
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8382
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8374
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8375
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8383
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8384
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8376
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8377
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8380
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8381
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8460
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8461
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 (11 )לפני פתרון ממ"ן 3 הליחידעיבוד והטמעת החומר  מסכם לותרג– שני שלב

 התרגול מתבסס על ממנים משנים קודמות 

 זה לא משנה...צפה בסרטון באתר )לחץ על הסמן:  –לבד, הצלחת או לא הצלחת  ותהשאל נסה לפתור את

חשוב לנסות לבד ללא צפיה בפתרון  –התרגול והעמקת הידע מומלץ לעבור לפתור את התרגילים בממ"ן  לאחר

לחוברת באתר,  רק לאחר מכן לנסות לפתור את התרגיל לבד ולצפות בפתרונות )לא משנה אם הצלחת או לא( 

 המטלות המעודכנת בסמסטר הנוכחי.

 שאלה
 תכניות השקעה אותן בוחנת פירמה.  3בלוח שלהלן מוצגות 

     הערך הנוכחי של התקבולים נטו

 התכנית עלות ההשקעה 3%שער ריבית  5%שער ריבית 

 א 100 112 98

 ב 125 137 126

 ג 175 173 158

 

אחוזים )הנתונים  5-אחוזים ו 3מהתוכניות חושב עבור שערי ריבית הערך הנוכחי של התקבולים נטו בכל אחת 

 באלפי ש"ח(.

 הפירמה מתכוונת לבצע כל תכנית השקעה שהיא כדאית לפי קריטריון הערך הנוכחי הנקי.

איזה מהתוכניות כדאי לפירמה לבצע ובכמה תסתכם השקעתה? הסבירו  3%א. אם שער הריבית במשק 

 תשובתכם.

איזה מהתוכניות כדאי לפירמה לבצע ובכמה תסתכם השקעתה? הסבירו  5%ית במשק ב. אם שער הריב

 תשובתכם.

אלף? לא תשקיע  100אלף ש"ח?  400האם יתכן שהפירמה תשקיע  1%( אם שער הריבית במשק הוא 1ג. )

 בכלל? הסבירו תשובתכם.

אלף? לא תשקיע  125אלף ש"ח?  400האם יתכן שהפירמה תשקיע  7%( אם שער הריבית במשק הוא 2)

 בכלל? הסבירו תשובתכם.

 ד. מה קורה להשקעה של הפירמה ככל שהריבית נמוכה יותר?

 שאלה
 יזמית בוחנת פיתוח תוכנה משרדית. בבדיקה של הנושא נאספו הנתונים הבאים:

 שנה הכנסות ממכירת התוכנה עלויות שכר

 t=1שנה ראשונה,  81,200 50,000

 t=2שנה שנייה,  66,224 50,000

 t=3שנה שלישית,  61,248.64 50,000

 

 ש"ח.  55,100( יהיו לה עלויות של פיתוח התוכנה בסכום של t=0בשנה הנוכחית )

 ( היא תוכל למכור את התוכנה.t=3 -ו t=1  ,t=2החל מהשנה הבאה ולמשך שלוש שנים בסה"כ )

גם עלויות שוטפות הכוללות שכר למשווקים  בכל אחד משלוש השנים יהיו לה הכנסות ממכירת התוכנה אך

 ולצוות התמיכה בלקוחות.

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7765
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7767
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 .4%הריבית הרלוונית ליזמית היא 

 להלן טבלה המתארת את הצפי להכנסות ולעלויות השוטפות )בש"ח( בכל שנה:

 היזמית בוחנת את כדאיות הפרויקט לפי קריטריון הערך הנוכחי הנקי.

 ושת השנים בהן הפרויקט יפעל?א. מהו התקבול נטו הצפוי בכל אחת משל

 ב. חשבו את הערך הנוכחי של התקבולים נטו.

 ( של הפרויקט. האם הוא כדאי? הסבירו.NPVג. חשבו את הערך הנוכחי הנקי )

 1,000ד. ענו מחדש על ג' בהנחה שהממשלה הודיעה שתתן לכל יזם/ית באזור מענק עידוד השקעה בסך 

 ש"ח.

 .3%ש על סעיף ג' בהנחה שהריבית הרלבנטית ליזמית היא ה. התעלמו מסעיף ד'. ענו מחד

 שאלה
 כפונקציה של הכנסתה הפנויה בש"ח: 1להלן נתונים על עקומת הצריכה הפרטית של משפחה 

𝒀𝒅 

הכנסה 

 פנויה

C 

צריכה 

 פרטית

MPC 

נטייה 

שולית 

 לצרוך

APC 

נטייה 

ממוצעת 

 לצרוך

MPS 

נטייה 

שולית 

 לחסוך

APS 

נטייה 

ממוצעת 

 לחסוך

0 1,050     

1,000 2,000     

2,000 2,900     

3,000 3,700     

4,000 4,400     

5,000 5,000     

6,000 5,500     

 

 רמות הכנסה עוקבות הנטייה השולית לצרוך קבועה. 2הניחו שבין כל 

מה קורה לנטיות א. מלאו את הטורים. מה קורה לנטיות השוליות לצרוך ולחסוך כשההכנסה הפנויה עולה? 

 .הממוצעות לצרוך ולחסוך כשההכנסה הפנויה עולה? הסבירו בקצרה

. במצב 1, שעקומת הצריכה הפרטית שלה זהה לזו של משפחה 2ב. הניחו כי במשק משפחה נוספת, משפחה 

 .ש"ח 4,000המוצא לכל אחת משתי המשפחות הכנסה פנויה בסך 

 .הפרטית במשק ואת החיסכון במשקחשבו את ההכנסה הפנויה במשק, את הצריכה 

ג. בהמשך לסעיף ב ,הממשלה החליטה להעניק קצבאות ילדים ולממן את ההוצאה ע"י הטלת מס על משפחות 

קיבלה קצבת ילדים באותו  2, ואילו משפחה 1ש"ח על משפחת  1,000בלי ילדים. לאור זאת, הוטל מס בסך 

 .יסכון במשקהסכום. חשבו את השינוי בצריכה הפרטית במשק ובח

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7773
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 .ד. הניחו כי במשק משפחות רבות שלכולן עקומות צריכה פרטית כמו שמתואר בטבלה

הממשלה ביצעה רפורמה במס כך שסך המסים נותרו ללא שינוי אך התחלקות ההכנסה הפנויה בין המשפחות 

 .ר/י בקצרהשוויונית יותר. כלכלנית טענה שכתוצאה מהרפורמה הצריכה הפרטית במשק תגדל. האמנם? הסבי

 

 שאלה
 -למשפחת ביטון עקומת צריכה פרטית המקיימת נטייה שולית לצרוך קבועה בכל רמת הכנסה פנויה ושווה ל

ש"ח.  900 -כן ידוע כי ברמת הכנסה פנויה אפס הצריכה המתוכננת של המשפחה חיובית ושווה ל-. כמו 0.75

 ענו על הסעיפים הבאים והסבירו בקצרה תשובותיכם.

חשבו את הצריכה הפרטית ואת ההכנסה הפנויה של המשפחה אם נתון שברמת ההכנסה הפנויה הנוכחית א. 

 .0.9הנטייה הממוצעת לצרוך שווה ל 

ב. מה קורה לערכה של הנטייה הממוצעת לחסוך ככל שההכנסה הפנויה עולה? מה קורה לערכה של הנטייה 

 רה.הממוצעת לצרוך ככל שההכנסה הפנויה עולה? נמקו בקצ

ג. התוו את עקומת הצריכה הפרטית של המשפחה כאשר ההכנסה הפנויה על הציר האופקי והצריכה על הציר 

 האנכי.

 ד. מה יקרה לעקומת הצריכה של המשפחה אם הריבית במשק תרד? הראו בתרשים והסבירו.

משפחת כהן.  ה. הניחו כי במשק משפחה נוספת, משפחת פוזנר, שעקומת הצריכה הפרטית שלה זהה לזו של

ש"ח. על  A -הניחו כעת כי בעקבות רפורמה הצפויה במערכת המיסוי הכנסתה של משפחת פוזנר תגדל ב

 ש"ח הכנסתה של משפחת כהן.  Aחשבון ירידה של 

 מה יקרה לצריכה המצרפית במשק? נמקו בקצרה.

 

 שאלה
נטייה שולית לצרוך עקומת הצריכה הפרטית המתוכננת של כל אחת מהמשפחות במשק זהה ומקיימת 

 הפוחתת ככל שההכנסה הפנויה גדלה.

 בתנאים אלו:

א. מכיוון שלכל המשפחות אותה עקומת צריכה פרטית מתוכננת אזי הצריכה הפרטית של כל המשפחות במשק 

 שווה.

ב. מכיוון שהנטייה השולית לצרוך פוחתת ככל שההכנסה הפנויה עולה, יתכן שמשפחה עשירה תוציא לצריכה 

 ת פחות ממשפחה ענייה.פרטי

ג. רפורמה במס שתקטין את אי השוויון בהתחלקות ההכנסה הפנויה )מבלי לשנות את סכום המס( לא תשנה 

 את הצריכה הפרטית במשק.

ד. רפורמה במס שתקטין את אי השוויון בהתחלקות ההכנסה הפנויה )מבלי לשנות את סכום המס( תגדיל את 

 הצריכה הפרטית במשק.

 התשובות לעיל אינן נכונות.ה. כל 

 

 שאלה
 ככל ששער הריבית גבוה יותר,

 א. פירמות יבצעו יותר תכניות השקעה כי התשואה על ההשקעה יותר גבוהה.

ב. פירמות יבצעו פחות תכניות השקעה כי הערך הנוכחי של התקבולים הנקיים של תכניות ההשקעה במשק 

 יקטנו.

 יבית אין השפעה על הערך הנוכחי הנקי של תכניות ההשקעה.ג. פירמות לא ישנו את ההשקעה כי לר

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7780
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7790
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8038
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 ד. הערך הנוכחי הנקי של כל תכנית ההשקעה במשק יגדל ולכן יהיו יותר תכניות השקעה כדאיות.

 

 בסמסטר הנוכחי. כן צפו בפתרונות המעודכנים לממ"ןולאחר מ כעת התנסו בפתרון הממ"ן

  נלמד בשבוע 3ר ולכן את יחידה סמסטר קיץ הוא סמסטר קצ

http://www.openbook.co.il/

