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 10131מבוא למיקרוכלכלה  :קורס

 מבולבלים? את המרצה? םהתחיל הסמסטר ולא הבנת

 !סדר תנו לנו לעשות לכם

 לבחינה מלאההקורס המקוון מהווה הכנה 

 .להצלחה בבחינה( עד כדי שתעמדו ביעדים )ממ"נים שבוע למידהסידרנו לכם לו"ז לפי 

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

 עקומת התמורהנושא  1למפגש ראשון על יחידה  3-1שבוע 

 22-11עמודים  OpenBookבחוברת/ספר הקורס 

 http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/5183  הכלכלית לבעיה מבוא

   http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8283 התמורה עקומת שיעור: מיקרוכלכלה

 העולמי בשוק מסחר 2 שאלה 11 ן"ממ יקרוכלכלהמ' ב2020

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8119   

 משקים שני בין סחר 3 שאלה 11 ן"ממ מיקרוכלכלה' ב2020

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8120  

   84http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/82 אלטרנטיביות הוצאות/עלויות שיעור: מיקרוכלכלה

    http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8295 ממוצעת אלטרנטיבית הוצאה טענה: מיקרוכלכלה

 דוגמה אלטרנטיביות הוצאות/עלויות שיעור: מיקרוכלכלה

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8285   

    http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8286מוחלט  ויתרון יחסי יתרון שיעור: מיקרוכלכלה

   http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8294 ומוחלט יחסי יתרון טענה: מיקרוכלכלה

 יחסי ויתרון ליניארית: תמורה עקומות סוגי שיעור: מיקרוכלכלה

Course/Movie/8287http://openbook.co.il/Online   

   http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8290 יחסי יתרון התמורה עקומת שאלת: מיקרוכלכלה

   http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8292 יחסי יתרון התמורה עקומת שאלת: מיקרוכלכלה

   http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8296 התמורה עקומת תרגול: מיקרוכלכלה

   http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8288 משקים שני בין מסחר שיעור: כלהמיקרוכל

    co.il/OnlineCourse/Movie/8289http://openbook.העולם  עם משק של מסחר שיעור: מיקרוכלכלה

   http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8291 העולמי בשוק סחר תרגיל: מיקרוכלכלה

   http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8293 העולמי בשוק סחר תרגיל: מיקרוכלכלה

   http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8297 העולמי בשוק סחר תרגיל: מיקרוכלכלה

    http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8462 או תרגיל התמורה עקומת וכלכלהמיקר

 העולמי בשוק מסחר תרגיל התמורה עקומת מיקרוכלכלה

openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8463http://   
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   http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8464  משקים שני בין סחר תרגיל מיקרוכלכלה

 

 

 (04:05) שעות 4סה"כ כ 

 בסמסטר קיץ נלמד בשבועיים.

  

http://www.openbook.co.il/
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 (11ממ"ן )לפני פתרון  1 הליחידעיבוד והטמעת החומר תרגול מסכם – שני שלב

 משנים קודמות  /חיםהתרגול מתבסס על ממנים

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

חשוב לנסות לבד ללא צפיה בפתרון  –ן התרגול 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 
 .Y-ו  Xבמשק מייצרים שני מוצרים 

 עובדות 100עובדים ו  100במשק ישנם 

 .Yיחידות ממוצר  3או   Xממוצר  1כל עובד יכול לייצר יחידה 

 .Yיחידות ממוצר  20או   Xיחידות ממוצר  4כל עובדת יכולה לייצר 

 א. שרטט את עקומת התמורה של המשק.

 (:Yיחידות )וכמה שיותר יחידות ממוצר  X 300ב. המשק מעוניין לייצר ממוצר 

 המוצרים?. כיצד יקצה את ג"י שברשותו בין 1

 . כמה יחידות ייצר מכל מוצר?2

 )בנקודה בה המשק מייצר(. Yולייצור   X. חשבו הוצאה אלטרנטיבית כוללת, ממוצעת ושולית לייצור 3

 

 שאלה 
 , 1בהמשך לשאלה 

כל עובד יכול לייצר . עובדות 100עובדים ו  100במשק ישנם  .Y-ו  Xבמשק מייצרים שני מוצרים : 1)שאלה 

 (.Yיחידות ממוצר  20או   Xיחידות ממוצר  4כל עובדת יכולה לייצר  .Yיחידות ממוצר  3או   Xמוצר מ 1יחידה 

 הניחו שבפני המשק נפתחה אפשרות לסחור בשוק העולמי.

ש"ח ליחידה, ובמחירים הנ"ל יכול  1הוא  Yש"ח ליחידה ומחירו של מוצר  4הוא  Xמחירו העולמי של מוצר 

 מות שירצה.המשק לקנות ולמכור כל כ

 :Yיחידות וכמה שיותר יחידות ממוצר  X 300בהנתן שהמשק מעוניין לצרוך ממוצר 

א. שרטטו באיור חדש את עקומת התמורה של המשק, סמנו באיור את הנקודה שבה המשק יבחר לייצר 

 והוסיפו לאיור גם את עקומת אפשרויות התצרוכת של המשק. בנוסף קבעו:

 מכל מוצר?. כמה יחידות ייצר המשק 1

 . כמה יחידות ייבא וייצא המשק מכל מוצר?2

 . כמה יחידות יצרוך המשק מכל מוצר?3

 ב. בהמשך לסעיף א' מה יקרה למצבו של המשק אם:

 יוזל? נמקו. Xמחירו העולמי של מוצר  .1

 יתייקר? נמקו. Xמחירו העולמי של מוצר  .2

 .10התייקר פי  ג. חיזרו על סעיף א', בהנחה שמחירם העולמי של שני המוצרים

 

http://www.openbook.co.il/
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 שאלה 
 חוו דעתכם על הטענה הבאה.

 ציינו האם הטענה נכונה או שאינה נכונה ונמקו בקצרה בעזרת שרטוט או דוגמה מספרית.

 , Xאם לגורם ייצור א' יש יתרון מוחלט על פני גורם ייצור ב' בייצור מוצר 

 .Xאז לא יתכן שלגורם ייצור ב' יהיה יתרון יחסי על פני גורם ייצור א' בייצור מוצר 

 

 שאלה 
 חוו דעתכם על הטענה הבאה.

 ציינו האם הטענה נכונה או שאינה נכונה ונמקו בקצרה בעזרת שרטוט או דוגמה מספרית.

צאה האלטרנטיבית הממוצעת ליצור ( כמויות שוות, אז ההוY -ו Xאם משק מסוים מייצר בפועל משני המוצרים )

 .1-שווה בהכרח ל Xמוצר 

 

 

 

בסמסטר כן צפו בפתרונות המעודכנים לממ"ן והממ"ח ולאחר מ 1יח'  11כעת התנסו בפתרון הממ"ן 

 הנוכחי.

  נלמד בשבועיים 1ר ולכן את יחידה סמסטר קיץ הוא סמסטר קצ
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