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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

המודל נושא  4על יחידה  חמישי ושישילמפגש  6-5שבוע 

 הקיינסיאני הפשוט

 135-123עמודים  OpenBookבחוברת/ספר הקורס 

 התוצר במונחי הפרטית הצריכה הצגת הפשוט הקיינסיאני המודל: מקרו שיעור

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8378  12:50 דקות 

 המצרפי הביקוש הפשוט הקיינסיאני המודל: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8379 08:50 דקות 

 k המכפיל/הלאומית ההכנסה מכפיל הפשוט הקיינסיאני המודל: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8385 04:35 דקות 

 ואינפלציוני דיפלציוני,  תוצר פער, מלאה תעסוקה הפשוט הקיינסיאני המודל: מקרו שיעור

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8386  09:15 דקות 

 החיסכון פרדוקס הפשוט הקיינסיאני המודל: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8387  04:15 דקות 

 דקות 0http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/839 03:10  החיסכון פרדוקס תרגיל מקרוכלכלה

 מאוזן תקציב מרסנת, מרחיבה פיסקלית מדיניות הפשוט הקיינסיאני המודל: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8388 15:30  דקות 

 ואגח ציבורית צריכה הקטנת פיסקלית מדיניות תרגיל מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8392 02:20 דקות 

 דיפלציוני פער מכפיל, פיסיקלית מדיניות תרגיל מקרוכלכלה

 openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8389http:// 14:35 דקות 

 דקות http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8391 05:05  יחסי מס הסבר טענת מקרוכלכלה

 דקות http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5953  10:25 מבחינה אמריקאית שאלה

 דקות http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5954 09:00  מבחינה מסה שאלת

 דקות http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5955 07:30  מבחינה מסה לתשא

 דקות e/5956http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movi 07:40  מבחינה אמריקאית שאלה

 

 (55:10) סה"כ כשעתיים

 .1בסמסטר קיץ נלמד בשבוע 
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שאלות  02וממ"ח  21 )לפני פתרון ממ"ן 4 הליחידעיבוד והטמעת החומר  מסכם לותרג– שני שלב

 (בלבד 4הקשורות ליחידה 

 משנים קודמות  /חיםהתרגול מתבסס על ממנים

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

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

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

 המטלות המעודכנת בסמסטר הנוכחי.

 שאלה
 :סגור באבטלהלהלן נתונים על משק 

C               הצריכה הפרטית: = 500 + 0.6𝑌𝑑      

I                           ההשקעה: = 200 + 0.15Y 

G                             הצריכה הציבורית: = 600 

ש"ח בתקציבה, והיא אינה משקיעה. הבנק  100נתון שהממשלה גובה מס בסכום קבוע, יש לה גירעון של 

 וי המשקל.המרכזי שומר על שער ריבית קבוע. א. חשבו את משוואת הביקוש המצרפי ואת התוצר של שיו

 משוואת הביקוש המצרפי: __________________ תוצר שיווי משקל הוא: _________

ש"ח ומימנה את תוספת  50-למדינה הגדילה הממשלה את הצריכה הציבורית ב 70 -ב. לרגל חגיגות ה

 ידי מסים. חשבו את השינוי בתוצר ואת השינוי בצריכה הפרטית שתתרחש כתוצאה מכך.-ההוצאה על

 נוי בתוצר הוא: ________________ השינוי בצריכה הפרטית הוא: ____________השי

 

 שאלה
 (:₪)ב סגור להלן נתונים על משק 

C               הצריכה הפרטית: = 800 + 0.6𝑦𝑑      

I                              ההשקעה: = 200 + 0.2y 

G                             הצריכה הציבורית: = 500 

ש"ח. במצב המוצא הממשלה מממנת את כל הוצאותיה לצריכה  60כן נתון כי במשק פער דפלציוני של -כמו

 ידי מס קבוע. -ציבורית על

 נתון שהממשלה אינה משקיעה והבנק המרכזי שומר על שער ריבית קבוע

 א. חשבו את תוצר שיווי משקל ואת תוצר תעסוקה מלאה.

 ________ תוצר תעסוקה מלאה הוא: _________תוצר שיווי משקל הוא: __________

ב. לקראת הבחירות הממשלה מעוניינת להביא את המשק לשיווי משקל בתעסוקה מלאה, ללא עליות מחירים, 

ידי מכירת אג"ח לציבור. חשבו את השינוי הדרוש בתשלומי -ידי הגדלת תשלומי ההעברה ומימונם על-על

 שייגרם כתוצאה מיישום המדיניות. ההעברה ואת השינוי של הצריכה הפרטית

השינוי הדרוש בתשלומי ההעברה הוא: ________________ השינוי בצריכה הפרטית הוא: 

____________ 

 

 שאלה
 במיליוני ש"ח.סגור באבטלה, להלן נתונים על משק 

C  עקומת הצריכה הפרטית במשק נתונה על ידי: = 750 + 0.7𝑌𝑑      

http://www.openbook.co.il/
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 הצריכה הפרטית. C -ההכנסה הפנויה ו 𝑌𝑑כאשר 

I  ידי: -עקומת ההשקעה במשק נתונה על = 250 + 0.1Y 

 ההשקעה. I -התוצר ו Yכאשר 

 מיליון ש"ח והממשלה אינה גובה מסים. 500 -הצריכה הציבורית שווה ל

ת א. חשבו את הביקוש המצרפי, את המכפיל, את התוצר הלאומי של שיווי משקל, את הצריכה הפרטית וא

את תוצר שיווי  1ההשקעה. הציגו בתרשים את עקומת הביקוש המצרפי והראו בעזרת קו עזר ששיפועו 

 המשקל שחישבתם.

 מיליון ש"ח, מה קרה לתוצר ולתעסוקה השנה? 7,000ב. אם בשנה שעברה התוצר במשק היה 

ותר בכל רמה של הכנסה מיליון ש"ח י 10ג. הניחו כי משקי הבית שינו את התנהגותם והן מעוניינים לצרוך 

פנויה. מהי עקומת הצריכה הפרטית החדשה? חשבו את השינוי בתוצר של שיווי המשקל, את השינוי בהשקעה 

 ואת השינוי בצריכה הפרטית.

 מיליון ש"ח? הסבירו. 10 -ד. בהמשך לסעיף קודם, כיצד יתכן שהתוצר עלה ביותר מ

 יליון ש"ח. חשבו את פער התוצר ואת הפער הדפלציוני.מ 8,000ה. נתון כי התוצר של תעסוקה מלאה הוא 

 

 שאלה
 מסוים נתונות פונקציות ההתנהגות הבאות )במיליוני ש"ח(: סגורבמשק 

C הצריכה הפרטית : = 1,540 + 0.6𝑌𝑑      

I  ההשקעה :  = 500 + 0.15Y 

 G=1,000            הצריכה הציבורית:

 .100הממשלה הוא הממשלה לא משקיעה ונתון כי הגירעון בתקציב 

 .480כמו כן נתון שפער התוצר במשק הוא 

א. חשבו את סכום המסים נטו, את נוסחת עקומת הצריכה הפרטית כפונקציה של התוצר הלאומי, את נוסחת 

 הביקוש המצרפי, את התוצר של שיווי המשקל, והציגו דוח מקורות ושימושים מפורט.

מיליון ש"ח  100 -ה הציע להגדיל את הצריכה הציבורית בב. בעקבות הקמת הממשלה החדשה, ראש הממשל

 ולממן זאת על ידי העלאת מסים. 

 חשבו את השינוי בתוצר שיווי המשקל, את השינוי בצריכה הפרטית ואת השינוי בהשקעה.

ג. שרת האוצר הציעה כי במקום ההצעה של ראש הממשלה מסעיף ב, יש להגדיל את הצריכה הציבורית ולממן 

ידי הגדלת מסים בסכום שיביא את המשק לשיווי משקל בתעסוקה מלאה. חשבו בכמה על הממשלה  זאת על

להגדיל את הצריכה הציבורית והמסים כדי להשיג את המטרה, ומה יהיה השינוי בצריכה הפרטית כתוצאה 

 מיישום ההצעה.

י ההעברה בסכום ד. שרת הרווחה הציעה כי במקום שתי ההצעות הקודמות, הממשלה תגדיל את תשלומ

 שיביא את המשק לשיווי משקל בתעסוקה מלאה. 

חשבו בכמה על הממשלה להגדיל את תשלומי ההעברה כדי להשיג את המטרה, ומה יהיה השינוי בצריכה 

 הפרטית כתוצאה מיישום ההצעה ומה יהיה השינוי בגירעון בתקציב הממשלה.

 

 שאלה
 מסוים: סגורלהלן נתונים על משק 

AD צרפי הוא:הביקוש המ = 1,000 + 0.75Y 

 .120 -ופער התוצר שווה ל 0.15 -הנטייה השולית להשקיע שווה ל

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8047
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 א. חשבו את המכפיל, את הפער הדפלציוני ואת תוצר תעסוקה מלאה.

 עתה הניחו כי הממשלה מעוניינת להביא את המשק לשיווי משקל בתעסוקה מלאה.

להשגת המטרה ואת השינוי בתוצר, בהשקעה, בצריכה חשבו לכל אחד מהסעיפים הבאים את השינוי הדרוש 

 הציבורית ובצריכה הפרטית.

 ידי הגדלת הצריכה הציבורית ומימונה ע"י מכירת אג"ח.-ב. על

 ידי הפחתת מסים והגדלת מכירת האג"ח.-ג. על

 ידי מסים.-ידי הגדלת הצריכה הציבורית ומימונה על-ד. על

 

 שאלה
 ולממשלה גירעון גדול בתקציבה.  בתעסוקה מלאהנמצא בשיווי משקל  סגורמשק 

 לאור זאת היא שוקלת להקטין את תשלומי ההעברה כך שתוכל להקטין את סכום האג"ח שהיא מוכרת לציבור. 

 תארו את ההתרחשות במשק כתוצאה מכך וציינו מה יקרה לתוצר, לתעסוקה, לצריכה הפרטית ולהשקעה.

 

 שאלה
 . באבטלהנמצא בשווי משקל שבו נהוג מס יחסי  סגורמשק 

 כתוצאה מציפיות פסימיות של היזמים, ההשקעה ירדה לכל רמה של תוצר. 

 שר האוצר טען כי שינוי זה יקטין גם את הצריכה הפרטית ויגדיל את הגירעון בתקציב הממשלה. 

 האם טענתו נכונה? תארו את ההתרחשות במשק והסבירו.

 

 שאלה 
 ש"ח.  1,000 -ש"ח וסכום המסים שהממשלה גובה מסתכם ב 10,000של  משק נמצא בשיווי משקל בתוצר

 מהתוצר. 10%כלכלנים הציעו לשנות את שיטת המס למס יחסי של 

 כתוצאה מיישום ההצעה:

 א. המכפיל יקטן והתוצר יקטן.

 ב. המכפיל יגדל והתוצר יגדל.

 ג. המכפיל יקטן אך התוצר לא ישתנה.

 למכפיל ולתוצר.ד. לא ניתן לדעת מה יקרה 

 ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 

 שאלה
 . 5 -ש"ח והמכפיל שווה ל 1,000נתון שהתוצר של שיווי משקל הוא 

 מכאן ניתן להסיק כי עקומת הביקוש המצרפי במשק היא:

 

 שאלה 
 ( גדול יותר ככל ש:Kמכפיל ההכנסה הלאומית )

 א. הנטייה השולית להשקיע קטנה יותר.

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7805
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7806
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7825
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http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7813
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 המס היחסי גדול יותר. ב. שיעור

 ג. הנטייה השולית לצרוך גדולה יותר.

 ד. הגודל האוטונומי של הביקוש המצרפי גדול יותר.

 ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 

 .תוצר של רמה בכל הפרטית הצריכה גדלה במשק הבית משקי בהתנהגות משינוי כתוצאה

 התוצר יגדל בשיעור גדול יותר ככל ש:

 השולית להשקיע קטנה יותר.א. הנטייה 

 ב. הנטייה השולית לצרוך קטנה יותר.

 ג. שיעור המס היחסי גבוה יותר.

 ד. הגודל האוטונומי של הביקוש המצרפי במצב המוצא גדול יותר.

 ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 

 שאלה 
טו להגדיל את החיסכון במשק מסוים ההשקעה אינה תלויה בתוצר. כתוצאה ממשבר עולמי משקי הבית החלי

 האישי בכל רמה של הכנסה פנויה. כתוצאה מכך:

 א. החיסכון יגדל והצריכה הפרטית תקטן.

 ב. הן החיסכון והן הצריכה הפרטית יקטנו.

 ג. החיסכון לא ישתנה והצריכה הפרטית תקטן.

 ד. החיסכון יקטן והצריכה הפרטית לא תשתנה.

 ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 

 שאלה 
 בשיעור לכלכלה נשמעו המשפטים הבאים ע"י הסטודנטים:

 הנטייה השולית להשקיע שווה לשינוי בהשקעה הנובע משינוי של שקל אחד בתוצר. – Iמשפט 

המכפיל שווה ליחס שבין תוצר שיווי המשקל לבין הגודל האוטונומי )החותך( של עקומת הביקוש  - IIמשפט 

 המצרפי.

 הנטייה השולית לצרוך שווה לשינוי בצריכה הפרטית הנובע משינוי של שקל אחד בהכנסה הפנויה. - IIIמשפט 

 מה מהבאים נכון?

 נכון. Iא. רק משפט 

 נכון. IIב. רק משפט 

 נכון. IIIג. רק משפט 

 נכונים. III -ו Iד. רק משפטים 

 ה. שלושת המשפטים נכונים.

 

http://www.openbook.co.il/
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 שאלה 
 ש"ח.  25 -ש"ח וסכום המסים שהממשלה גובה מסתכם ב 500 משק נמצא בשיווי משקל בתוצר של

 מהתוצר. 5%כלכלנים הציעו לשנות את שיטת המס למס יחסי של 

 כתוצאה מיישום ההצעה:

 א. המכפיל יקטן והתוצר יקטן.

 ב. המכפיל יגדל והתוצר יגדל.

 ג. המכפיל יקטן אך התוצר לא ישתנה.

 ד. לא ניתן לדעת מה יקרה למכפיל ולתוצר.

 ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 

 שאלה 
כתוצאה מציפיות לשיפור במצב הכלכלי משקי הבית החליטו להקטין את החיסכון האישי בכל רמה של הכנסה 

 פנויה. 

 כתוצאה מכך:

 א. החיסכון יגדל והצריכה הפרטית לא תשתנה.

 ב. הן החיסכון והן הצריכה הפרטית יגדלו.

 הפרטית לא תשתנה. ג. החיסכון יקטן והצריכה

 ד. החיסכון לא ישתנה והצריכה הפרטית תגדל.

 ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 

בסמסטר  כן צפו בפתרונות המעודכנים לממ"ןולאחר מ 4יח'  02וממ"ח  12 כעת התנסו בפתרון הממ"ן

 הנוכחי.

  נלמד בשבוע 4ר ולכן את יחידה סמסטר קיץ הוא סמסטר קצ
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