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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

הכסף במשק ומערכת נושא  5על יחידה שביעי למפגש  7שבוע 

 הבנקאות

 671-261עמודים  OpenBookבחוברת/ספר הקורס 

 בסיסיים ומושגים במשק השחקנים במשק הבנקאות מערכת: מקרו שיעור

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8393  

 הבנקים של מאוחד מאזן? כסף מייצרים הבנקים איך במשק הבנקאות מערכת: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8394 

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8397  הבנקים מאזן תרגיל מקרוכלכלה

 חיצוני ועירוי פנימי עירוי במשק הבנקאות מערכת: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8395 

 מבנק זמנית בו המונית משיכה הבנקאות מערכת תרגיל מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8398 

 M במשק הכסף כמות על משפיע המרכזי הבנק כיצד במשק הבנקאות מערכת: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8396 

 M?  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8399 סףהכ כמות מהי טענה מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8400  מהציבור ח"אג קנה המרכזי הבנק מקרוכלכלה

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8401 המבצ את הקטין הציבור מקרוכלכלה

 המינמלי הרזרבה יחס את שינה המרכזי הבנק מקרוכלכלה

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8402 

 

 (19:10) דקות 20שעה ו סה"כ 

 .1בסמסטר קיץ נלמד בשבוע 
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שאלות הקשורות ליחידה  02ממ"ח )לפני פתרון  5 הליחידעיבוד והטמעת החומר  מסכם לותרג– שני שלב

 (בלבד 5

 משנים קודמות  /חיםעל ממניםהתרגול מתבסס 

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

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
 :הניחו כי במערכת הבנקאות של המשק במצב המוצא ידועים הנתונים הבאים

 -, כמות הכסף 0.25 -ש"ח, יחס הרזרבה המינימלי 6,000 -ח, הרזרבותש" 2,000 -המזומן שבידי הציבור

 .ש"ח 18,000 –ש"ח וההלוואות של הבנקים לציבור  26,000

ש"ח והבנק המרכזי שינה את כמות האג"ח שהוא מוכר כך  100 -הציבור הגדיל את המזומן שהוא מחזיק ב

 .שכמות הכסף לא תשתנה

 :כתוצאה משני השינויים

 , ש"ח ______  -לא תשתנה/יהיו/יקטנו/יגדלו בהרזרבות 

 ______ ש"ח -ההלוואות לא ישתנו/יהיו/יקטנו/יגדלו ב

 .______ ש"ח-בסיס הכסף לא ישתנה/יהיה/יקטן/יגדל ב

 .ויחול עירוי חיצוני חיובי של __________ ש"ח

 

 שאלה
 :הניחו כי במערכת הבנקאות של המשק במצב המוצא ידועים הנתונים הבאים

 -, כמות הכסף 0.25 -ש"ח, יחס הרזרבה המינימלי 6,000 -ש"ח, הרזרבות 2,000 -המזומן שבידי הציבור

 .ש"ח 18,000 –ש"ח וההלוואות של הבנקים לציבור  26,000

ש"ח.  100 -ש"ח ובמקביל הבנק המרכזי קנה אג"ח מהציבור ב 100 -הציבור הגדיל את המזומן שבידיו ב

 :כתוצאה משני שינויים אלה

 א. כמות הכסף לא תשתנה ש"ח אך מאזן הבנקים המסחריים ישתנה

 .ב. כמות הכסף תקטן והרזרבות יגדלו

 .ש"ח ולא יהיה שינוי במאזן הבנקים המסחריים 100 -ג. כמות הכסף תגדל ב

 .ש"ח ולא יהיה שינוי במאזן הבנקים המסחריים 100 -ד. כמות הכסף תקטן ב

 .ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות

 

 שאלה
 :הניחו כי במערכת הבנקאות של המשק במצב המוצא ידועים הנתונים הבאים

 -, כמות הכסף 0.25 -ש"ח, יחס הרזרבה המינימלי 6,000 -ש"ח, הרזרבות 2,000 -המזומן שבידי הציבור

 .ש"ח 18,000 –ש"ח וההלוואות של הבנקים לציבור  26,000

 :. כתוצאה מכך 0.2 -ל הבנק המרכזי שינה את יחס הרזרבה המינימלי

 .ש"ח 6,000 -א. כמות הכסף תגדל ב

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7852
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http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7854
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 .ב. כמות הכסף תקטן

 .ג. הלוואות הבנקים לציבור יקטנו ובסיס הכסף יקטן

 .ד. כמות הכסף לא תשתנה

 .ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות

 

 

 

 שאלה
 בסיס הכסף שווה ל:

 לציבור.א. הסכום של הרזרבות של הבנקים וההלוואות של הבנקים 

 ב. הסכום של המזומן שבידי הציבור וההלוואות של הבנקים לציבור.

 ג. הסכום של הרזרבות של הבנקים והמזומן שבידי הציבור.

 ד. הסכום של פיקדונות העו"ש והרזרבות של הבנקים.

 ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 

 שאלה
 .0.1 -שווה ל במערכת הבנקאות של המשק נתון כי יחס הרזרבה המינימלי

עקב התמוטטות אחד הבנקים במשק חלה ירידה בביטחון הציבור בבנקים, ולכן הציבור הגדיל את כמות המזומן 

 ש"ח. 6,000 -שהוא מחזיק ב

 הבנק המרכזי מעוניין לשמור על כמות הכסף ללא שינוי. איזו מדיניות תביא לתוצאה זו?

 ק.א. הגדלת יחס הרזרבה הדרוש כנגד פיקדונות בבנ

 ש"ח. 6,000 -ב. מכירת אג"ח לציבור ב

 ש"ח . 6,000 -ג. קניית אג"ח מהציבור ב

 ש"ח. 5,400 -ד. קניית אג"ח מהציבור ב

 ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 

 שאלה
ש"ח ויחס הרזרבה  3,000ש"ח, כמות הכסף היא  1,000במערכת הבנקאית של משק נתון שבסיס הכסף הוא 

 .0.2הוא 

 ניתן להסיק כי:מכאן 

 הלוואות הבנקים הן ______ ש"ח , הרזרבות הן ______ ש"ח והמזומן בידי הציבור הוא ______ ש"ח.

 שאלה
 זמנית למשוך את כספם אזי:-אם כל הלקוחות של בנק מסוים יבקשו בו

 א. הבנק יוכל לשלם לכולם בתנאי שאין לו גירעון ברזרבות.

 ש לו גירעון ברזרבות.ב. הבנק יוכל לשלם לכולם גם אם י

 ג. הבנק יוכל לשלם לכולם רק אם המאזן שלו מאוזן, כלומר הנכסים שווים להתחייבויות.

http://www.openbook.co.il/
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http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7834
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7835
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 ד. הבנק יוכל לשלם לכולם אם הוא הבנק היחידי במשק.

 ה. הבנק לא יוכל לשלם לכולם.

 

 שאלה
 כמות הכסף שווה ל:

 ור.א. הסכום של הרזרבות של הבנקים וההלוואות של הבנקים לציב

 ב. הסכום של בסיס הכסף וההלוואות של הבנקים לציבור.

 ג. הסכום של הרזרבות של הבנקים והמזומן שבידי הציבור.

 ד. הסכום של פיקדונות העו"ש והרזרבות של הבנקים.

 ה. כל התשובות לעיל אינן נכונות.

 

 בסמסטר הנוכחי.כן צפו בפתרונות המעודכנים לממ"ח ולאחר מ 5יח'  02ממ"ח כעת התנסו בפתרון ה

  נלמד בשבוע 5ר ולכן את יחידה סמסטר קיץ הוא סמסטר קצ

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7836

