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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 שוק נושא  6על יחידה  שמינילמפגש  8שבוע 

 183-791עמודים  OpenBookבחוברת/ספר הקורס 

 צירים ומערכת בסיסים מושגים הכסף שוק: מקרו שיעור

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8403   

 הכסף והיצע לכסף הביקוש הכסף שוק: מקרו שיעור

 404http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8   

 לכסף הביקוש עקומת ושל על תנועה הכסף שוק: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8405   

 הכסף בשוק קורה מה בתוצר ירידה הכסף שוק מקרוכלכלה הסבר/תרגיל

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8410   

 צירים ומערכת לימין משמאל יורדת לכסף הביקוש עקומת הסבר הכסף שוק מקרוכלכלה הסבר/תרגיל

 ttp://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8408h 

 לכסף ההיצע עקומת של תנועה הכסף שוק: מקרו שיעור

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8406 

 ריאליות יתרות יותר הציבור של טעמים שינוי הכסף שוק מקרוכלכלה הסבר/תרגיל

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8411   

 מרכזי בנק הכסף כמות שינוי הכסף שוק מקרוכלכלה הסבר/תרגיל

 penbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8409http://o    

 תרשים קצר לטווח ח"אג ומכירת קניה הכסף שוק מקרוכלכלה הסבר/תרגיל

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8412   

    http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8407  הכסף בשוק משקל שיווי הכסף שוק: מקרו שיעור

 

 (49:00) דקות  50סה"כ 

 .1בסמסטר קיץ נלמד בשבוע 
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 (13ן ממ")לפני פתרון  6 הליחידעיבוד והטמעת החומר  מסכם לותרג– שני שלב

 משנים קודמות  /חיםממניםהתרגול מתבסס על 

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

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

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

 המטלות המעודכנת בסמסטר הנוכחי.

 שאלה
 נמצא בשיווי משקל ובשאלה זו יש להתייחס לשיווי משקל חלקי בשוק הכסף. סגורשוק הכסף במשק 

וע עקומת הביקוש לכסף יורדת משמאל לימין, הציגו את שוק הכסף בתרשים וסמנו את הריבית ואת הסבירו מד

 כמות היתרות הריאליות של שיווי המשקל.

 שאלה
 נמצא בשיווי משקל ובשאלה זו יש להתייחס לשיווי משקל חלקי בשוק הכסף. סגורשוק הכסף במשק 

ידי הקטנת כמות הכסף ולהעלות את -סטודנט לכלכלה טען כי הבנק המרכזי יכול להוריד את הריבית על

 ידי הגדלת כמות הכסף. -הריבית על

 האם הטענה נכונה? הסבירו והראו בתרשים.

 שאלה
 נמצא בשיווי משקל ובשאלה זו יש להתייחס לשיווי משקל חלקי בשוק הכסף. סגורשוק הכסף במשק 

 כי השנה חלה עלייה בתוצר של המשק. הראו בתרשים והסבירו מה השפעת שינוי זה על הריבית. הניחו 

 פרטו מה יכול הבנק המרכזי לעשות אם הוא מעוניין לשמור על שער הריבית כמו במצב המוצא.

 שאלה
 נמצא בשיווי משקל ובשאלה זו יש להתייחס לשיווי משקל חלקי בשוק הכסף. סגורשוק הכסף במשק 

הניחו כי השנה חל שינוי בטעמים של הציבור והוא מעוניין להחזיק פחות יתרות ריאליות לכל רמה של תוצר 

 וריבית. 

 הראו בתרשים והסבירו מה השפעת שינוי זה על הריבית. 

 התייחסו לטענה הבאה 

יא הפחתת "בהנחה שהבנק המרכזי מעוניין לשמור על שער ריבית כמו במצב המוצא, אז מדיניות מתאימה ה

 השער של הריבית המוניטרית".

 

 שאלה
 נמצא בשיווי משקל ובשאלה זו יש להתייחס לשיווי משקל חלקי בשוק הכסף. סגורשוק הכסף במשק 

 כיצד הבנק המרכזי יכול לשלוט בריבית במשק על ידי קנייה ומכירה של אג"ח לטווח קצר?

 הסבירו והראו בתרשים של שוק הכסף.

 

 שאלה
 נמצא בשיווי משקל ובשאלה זו יש להתייחס לשיווי משקל חלקי בשוק הכסף. סגורשוק הכסף במשק 

הניחו כי השנה חל שינוי בטעמים של הציבור והוא מעוניין להחזיק פחות יתרות ריאליות לכל רמה של תוצר 

 וריבית. 

 הראו בתרשים והסבירו מה השפעת שינוי זה על הריבית. 

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7857
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7858
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7859
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7860
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8063
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8064
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 התייחסו לטענה הבאה 

"בהנחה שהבנק המרכזי מעוניין לשמור על שער ריבית כמו במצב המוצא, אז מדיניות מתאימה היא העלאת 

 שער הריבית המוניטרית".

 

 שאלה
 נמצא בשיווי משקל ובשאלה זו יש להתייחס לשיווי משקל חלקי בשוק הכסף. סגורשוק הכסף במשק 

סף יורדת משמאל לימין, הציגו את שוק הכסף בתרשים וסמנו את הריבית א. הסבירו מדוע עקומת הביקוש לכ

 ואת כמות היתרות הריאליות של שיווי המשקל.

 ידי שינויים בכמות הכסף.-ב. בספר לכלכלה נכתב כי הבנק המרכזי יכול להשפיע על הריבית על

יבית ומה נדרש כדי להעלות האם טענה זו נכונה? הסבירו מה צריך הבנק המרכזי לעשות כדי להוריד את הר

 אותה.

ג. הניחו כי השנה חלה ירידה בתוצר של המשק. הראו בתרשים והסבירו מה השפעת שינוי זה על הריבית. 

 פרטו מה יכול הבנק המרכזי לעשות אם הוא מעוניין לשמור על שער הריבית כמו במצב המוצא.

יין להחזיק יותר יתרות ריאליות לכל רמה של תוצר ד. הניחו כי השנה חל שינוי בטעמים של הציבור והוא מעונ

וריבית. הראו בתרשים והסבירו מה השפעת שינוי זה על הריבית. התייחסו לטענה הבאה "בהנחה שהבנק 

המרכזי מעוניין לשמור על שער ריבית כמו במצב המוצא, אז מדיניות מתאימה היא הפחתת השער של הריבית 

 המוניטרית".

 

 בסמסטר הנוכחי. ןכן צפו בפתרונות המעודכנים לממ"ולאחר מ 6יח'  13ממ"ן ן הכעת התנסו בפתרו

  נלמד בשבוע 6ר ולכן את יחידה סמסטר קיץ הוא סמסטר קצ

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7861

