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 31101קרוכלכלה ימבוא למ :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 הביקוש, גמישות  3על יחידה  יליששלמפגש  6-5שבוע 

  ושיווי משקל תחרותי

 78-63עמודים  OpenBookבחוברת/ספר הקורס 

 ביניהם והקשר מוצרים סוגי עקומה ושל על תנועה הביקוש עקומת שיעור: מיקרוכלכלה

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8313  

  il/OnlineCourse/Movie/8314http://openbook.co. הצרכן עודף הביקוש עקומת שיעור: מיקרוכלכלה

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8321 מוצר סוג הביקוש עקומת טענה: מיקרוכלכלה

 נורמליים תחליפיים מוצרים - הביקוש עקומת טענה: מיקרוכלכלה

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8320  

 נחות/נטרלי/נורמלי/ל"בת/תחליפיים/משלימים הביקוש עקומת טענה: מיקרוכלכלה

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8319  

 (מצרפי והיצע ביקוש) משקל ושיווי מצרפיות עקומות שיעור: מיקרוכלכלה

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8315  

 וביקוש היצע עקומת שינוי, שוק מחיר של ירידה/עליה, משקל שיווי שיעור: מיקרוכלכלה

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8316  

 משקל שיווי הענף את עזבו פירמות שאלה: מיקרוכלכלה

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8322  

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8317 חברתית רווחה שיעור: מיקרוכלכלה

 ההיצע ועקומת הביקוש עקומת גמישות - גמישות שיעור: המיקרוכלכל

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8318  

 והצטרפו טכנולוגי שיפור העבודה בשוק שינויים טענה מיקרוכלכלה

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8469  

 התייקר מוצר מחיר העבודה בשוק שינויים טענה מיקרוכלכלה

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8470  

 המשק את עזבו עובדים העבודה בשוק שינויים טענה מיקרוכלכלה

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8471  

 

 (42:10) 3/4שעה ו כסה"כ 

 .בסמסטר קיץ נלמד בשבוע
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 (31ן ממ")לפני פתרון  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  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
 .Y -ו Xצרכן מוציא תמיד את כל הכנסתו על שני מוצרים 

 כמויות שוות. ידוע שהצרכן מעוניין תמיד לרכוש משני המוצרים

 יעלה: Yא. אם מחירו של מוצר 

 .הסבירו ותארו בעזרת שרטוט מתאיםמה יקרה לכמויות שהצרכן ירכוש מכל מוצר?  .1

 ? נמקו.Xמה יקרה להוצאה הכספית של הצרכן לרכישת מוצר  .2

 ? נמקו.Yמה יקרה להוצאה הכספית של הצרכן לרכישת מוצר  .3

 ב. 

 תלויים עבור הצרכן? נמקו.-בלתי האם המוצרים הם משלימים, תחליפיים או .1

 קבעו לגבי כל מוצר האם הוא נורמלי, ניטרלי או נחות עבור הצרכן. נמקו. .2

מה יקרה לכמות שהצרכן ירכוש מכל מוצר, ומה יקרה  2ג. אם הכנסת הצרכן וכן מחירו של כל מוצר ירדו פי 

 להוצאה הכספית שלו לרכישת כל מוצר?

ש"ח מה יקרה לכמות שהצרכן ירכוש  10 -יקטן ב Yש"ח ומחירו של מוצר  10 -יגדל ב Xד. אם מחירו של מוצר 

 מכל מוצר?

 , מה יקרה למצבו של הצרכן? נמקו!20% -יקטן ב Yומחירו של מוצר  10% -יגדל ב Xה. אם מחירו של מוצר 

 

 

 שאלה
 נמכר בתנאי תחרות משוכללת. Xמוצר 

 משמאל לימין ועקומת ההיצע עולה משמאל לימין(.כל העקומות בענף רגילות )עקומת הביקוש יורדת 

 כעת, מספר רב של פירמות עזבו את הענף.

 א. קבעו ותארו בשרטוט, מה יקרה כתוצאה מכך למחיר ולכמות במצב שיווי המשקל החדש.

 ב. מה יקרה כתוצאה מכך להוצאות הצרכנים לרכישת המוצר?

 ?הצרכןג. מה יקרה כתוצאה מכך לעודף 

כתוצאה מכך לכמות שתמכור כל פירמה שנשארה בענף, לפדיונה ולרווחיה יחסית למצב ד. מה יקרה 

 ההתחלתי?

 

 שאלה
 נמכר בתנאי תחרות משוכללת. Xמוצר 

 כל העקומות בענף רגילות )עקומת הביקוש יורדת משמאל לימין ועקומת ההיצע עולה משמאל לימין(.

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7989
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7990
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7988
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 כעת, מספר רב של פירמות הצטרפו את הענף.

 ותארו בשרטוט, מה יקרה כתוצאה מכך למחיר ולכמות במצב שיווי המשקל החדש. א. קבעו

 ב. מה יקרה כתוצאה מכך להוצאות הצרכנים לרכישת המוצר?

 ?הצרכןג. מה יקרה כתוצאה מכך לעודף 

 ד. מה יקרה כתוצאה מכך לכמות שתמכור כל פירמה ותיקה בענף, לפדיונה ולרווחיה יחסית למצב ההתחלתי?

 

 שאלה
 עיר א' ועיר ב'. –מוצר נמכר בתנאי תחרות משוכללת לתושבי שתי ערים 

 כעת, הכנסתם של צרכני עיר א עלתה.

 ידוע שהמוצר נורמלי עבור תושבי עיר א'.

 הניחו שכל העקומות בענף רגילות.

 א. מה יקרה כתוצאה מכך למחיר המוצר ולכמות הנמכרת מהמוצר?

ב' יחסית לכמות שרכשו עד היום ומה יקרה להוצאתם הכספית לרכישת  ב. מה יקרה לכמות שירכשו תושבי עיר

 המוצר?

ג. מה יקרה לכמות שירכשו תושבי עיר א' יחסית לכמות שרכשו עד היום ומה יקרה להוצאתם הכספית לרכישת 

 המוצר?

 ד. האם השינוי בכמות שירכשו בעיר א' יהיה גדול יותר מהשינוי בכמות המיוצרת? נמקו.

 בהנחה שעקומת ההיצע למוצר קשיחה לחלוטין.ג' -א'על סעיפים  ה. חיזרו

 

 שאלה
 נמכר בתנאי תחרות משוכללת, בענף בו עקומות הביקוש וההיצע רגילות. Xמוצר 

 כעת,

 מחיר גורם היצור המשתנה בו משתמשים היצרנים לייצור המוצר עלה,

 ר נורמלי עבורם.הכנסת הצרכנים הרוכשים את המוצר ירדה וידוע שהמוצ -ובמקביל 

 . האם המחיר של המוצר יעלה/ירד/לא ישתנה או שלא ניתן לדעת? נמקו.1

 . האם כמות שיווי המשקל תגדל/תקטן/לא תשתנה או שלא ניתן לדעת? נמקו.2

 . האם הפדיון בענף יגדל/יקטן/לא ישתנה או שלא ניתן לדעת?3

 

 שאלה
 10 -ל 20 -המוצר מ בעקבות שיפור טכנולוגי בענף מסוים, ירד מחירו של

 יחידות 60 -ל 30 -ידוע שצרכן א' הגדיל את הכמות המבוקשת על ידו מהמוצר מ

 יחידות. 40 -ל 10 -ואילו צרכן ב' הגדיל את הכמות המבוקשת על ידו מהמוצר מ

 :בנפרדעבור כל צרכן 

 10 -ו 20)הקשתית( שלו בין המחירים  הממוצעת. חשבו את גמישות הביקוש 1

 קבעו, - 1התוצאות של סעיף  . על סמך2

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7991
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7995
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7999
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האם הביקוש של אותו הצרכן הינו: "קשיח", "יחידתי" או "גמיש" וקבעו מה קרה להוצאה הכספית של כל צרכן 

 לרכישת המוצר.

 

 שאלה
 הם מוצרים משלימים בעלי עקומות ביקוש והיצע רגילות. Y -ו Xמוצרים 

 שיפרו את טכנולוגיית הייצור שלהם. Yהיצרנים שמייצרים את מוצר 

 קבעו תוך כדי הצגת שרטוטים מתאימים:

 א. מה יקרה למחירו של כל מוצר.

 ב. מה יקרה לכמות הנמכרת מכל מוצר.

 ג. מה יקרה להוצאות הצרכנים בכל ענף.

 ד. מה יקרה לרווחי היצרנים בכל ענף.

 ה. מה יקרה לרווחה החברתית בכל ענף.

 

 שאלה
 ה יש עקומות ביקוש והיצע רגילות.בשוק העבוד

קבעו עבור כל אחד מהשינויים הבאים מה יקרה בשיווי משקל לשכר העבודה ולכמות העובדים המועסקת 

 )הניחו שהביקוש למוצר גמיש לחלוטין ואין צורך לנתח מה יקרה בשוק המוצר( :

 למשק הגיעו עובדים נוספים.

 

 

 שאלה
 צע רגילות.בשוק העבודה יש עקומות ביקוש והי

קבעו עבור כל אחד מהשינויים הבאים מה יקרה בשיווי משקל לשכר העבודה ולכמות העובדים המועסקת 

 )הניחו שהביקוש למוצר גמיש לחלוטין ואין צורך לנתח מה יקרה בשוק המוצר( :

 הרבה עובדים עזבו את המשק.

 

 שאלה
 בשוק העבודה יש עקומות ביקוש והיצע רגילות.

כל אחד מהשינויים הבאים מה יקרה בשיווי משקל לשכר העבודה ולכמות העובדים המועסקת קבעו עבור 

 )הניחו שהביקוש למוצר גמיש לחלוטין ואין צורך לנתח מה יקרה בשוק המוצר( :

חל שיפור טכנולוגי בייצור המוצר המיוצר באמצעות העובדים ובמקביל חלק מהעובדים במשק החליטו 

 להפסיק לעבוד.

 

 

 בסמסטר הנוכחי. ןכן צפו בפתרונות המעודכנים לממ"ולאחר מ 3יח'  31ממ"ן התנסו בפתרון הכעת 

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

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8132
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8133
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8134
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8138

