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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

התערבות ממשלה בשוק  5-4על יחידה  רביעילמפגש  10-7שבוע 

 תחרותי 

 99-90עמודים  OpenBookבחוברת/ספר הקורס 

 מיסים הטלת סגור משק ממשלה התערבות: מיקרוכלכלה

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8329  

 העבודה שוק מיסים הטלת סגור משק ממשלה התערבות תרגיל: מיקרוכלכלה

lineCourse/Movie/8330http://openbook.co.il/On 

  קשיחה/גמישה היצע/ביקוש עקומת מיסים הטלת סגור משק ממשלה התערבות: מיקרוכלכלה

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8331 לחלוטין

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8333 מס הטלת ממשלה התערבות תרגיל: מיקרוכלכלה

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8334 מס ממשלה התערבות טענה: מיקרוכלכלה

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8335 מס ממשלה התערבות טענה: כלכלהמיקרו

 מיוצרת יח כל על סובסידיה מתן סגור משק ממשלה התערבות: מיקרוכלכלה

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8332  

 יצוא יבוא עולמי מחיר פתוח משק ממשלה התערבות: מיקרוכלכלה

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8336  

 מכס הטלת – יבוא עם בשוק פתוח משק ממשלה התערבות: מיקרוכלכלה

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8337  

 לחלוטין גמיש העבודה היצע מיובאת' יח כל על מכס ממשלה התערבות תרגיל: מיקרוכלכלה

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8323  

 ליצוא פרמיה מתן – יצוא עם בשוק פתוח משק ממשלה התערבות: מיקרוכלכלה

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8338  

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8324 יצוא פרמיה ממשלה התערבות טענה: מיקרוכלכלה

 לחלוטין גמיש העבודה היצע ליבוא פרמייה ממשלה התערבות תרגיל: מיקרוכלכלה

http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8325  

 

 תייםשעכסה"כ 

 .ייםבסמסטר קיץ נלמד בשבוע
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 (1413+ן ממ")לפני פתרון  5-4 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 

 וכחי.המטלות המעודכנת בסמסטר הנ

 שאלה
 פועל בתנאי תחרות משוכללת. Xשוק 

 .Q=50-Pצרכנים שלכל אחד מהם יש עקומת ביקוש הנתונה ע"י:   10בענף יש 

 .Q=100-2P :צרכנים שלכל אחד מהם יש עקומת ביקוש הנתונה ע"י 10וכן יש 

 .Q=Pיצרנים שלכל אחד מהם עקומת היצע הנתונה ע"י   20בענף יש 

 לייצור המוצר. קבועותליצרנים בענף אין הוצאות 

 א. מצאו ושרטטו את עקומת הביקוש המצרפי למוצר.

 ב. מצאו ושרטטו את עקומת ההיצע המצרפי למוצר.

 . P, Q –ג. מצאו את מחיר וכמות שיווי המשקל בשוק 

 ד. בהמשך לסעיף ג'

 קבעו כמה יחידות ייצר כל יצרן וחשבו את פדיונו ואת רווחיו. .1

 קבעו כמה יחידות ירכוש כל אחד מהצרכנים. .2

יחידות מהמוצר  50יצרנים חדשים שכל אחד מהם מעוניין למכור כמות קבועה של  10ה. כעת, הצטרפו לענף 

 בכל מחיר ומחיר.

 . P, Q –מצאו את שיווי המשקל החדש בענף  .1

 חשבו בכמה השתנה הפדיון של כל אחד מהיצרנים הותיקים בענף. .2

 תנו רווחי של כל אחד מהיצרנים הותיקים בענף.חשבו בכמה הש .3

 מה יקרה לכמות שירכוש כל צרכן בענף? .4

 

 שאלה
 .Q=100-Pפונקצית הביקוש למוצר היא:  

 .Q=3Pפונקצית ההיצע למוצר היא:  

 א. מצאו את שיווי המשקל בענף.

 ש"ח על כל יחידה שהם מייצרים. 40ב. הממשלה הטילה על היצרנים בענף מס בסך 

 מצאו את שיווי המשקל החדש שייווצר )מחיר צרכן, מחיר יצרן, כמות(.. 1

 . חשבו את תקבולי הממשלה מהמס.2

 . בכמה ירד פדיון היצרנים בענף כתוצאה מהמס?3

 . בכמה ירדו רווחי היצרנים בענף כתוצאה מהמס?4

 

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/7992
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8001
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 שאלה
 מיוצר באמצעות עובדים בלבד. ידוע שעקומות הביקוש וההיצע בענף רגילות. Xמוצר 

 .גמיש לחלוטיןבנוסף ידוע שהיצע העבודה במשק 

 גדלה, והמוצר נורמלי עבורם. Xידוע שהכנסת הצרכנים הרוכשים את מוצר 

ם שיחולו בשני ושוק העבודה( את השינויי Xא. הראו בעזרת שרטוטים מתאימים של שני השווקים )שוק מוצר 

 השווקים 

 וכן מה יקרה לשכר העבודה ולכמות העובדים המועסקת. Xוקבעו מה יקרה למחיר ולכמות הנמכרת של מוצר 

 ב. הראו שטחים מתאימים בכל אחד מהשווקים שיציגו את:

 . השינוי בתשלומי השכר הכוללים לעובדים.1

 . השינוי ברווחי היצרנים.2

 . השינוי בפדיון היצרנים.3

 

 שאלה
 חוו דעתכם על הטענות הבאות.

 ציינו האם הטענה נכונה או שאינה נכונה ונמקו בקצרה.

 . ועקומת ביקוש קשיחה לחלוטיןבענף מסויים יש עקומת היצע רגילה 

 אם הממשלה תטיל על היצרנים בענף מס בגודל קבוע ליחידה, אז רווחי היצרנים יעלו.

 

 

 שאלה
 חוו דעתכם על הטענה הבאה.

 ציינו האם הטענה נכונה או שאינה נכונה ונמקו בקצרה.

 מוצר מסויים מיוצר ונמכר בארץ וכן מיוצא לחו"ל במחיר עולמי קבוע.

אם הממשלה תיתן ליצרנים פרמיה בגודל קבוע על כל יחידה מיוצאת, אז ייצוא המוצר יגדל ויתכן שהוצאות 

 הצרכנים המקומיים לרכישת המוצר יקטנו.

 

 שאלה
 דעתכם על הטענה הבאה.חוו 

 ציינו האם הטענה נכונה או שאינה נכונה ונמקו בקצרה.

 מוצר מיוצר בארץ וכן מיובא מחו"ל במחיר עולמי קבוע. על יבוא המוצר מוטל מכס בגודל קבוע ליחידה.

 ליחידה אז רווחי היצרנים המקומיים יקטנו וכן הכנסותיה מהמכס יקטנו. המכסאם הממשלה תקטין את גודל 

 

 שאלה
 מיוצר בארץ על ידי עובדים בלבד וכן מיובא מחו"ל )במחיר עולמי קבוע(. Xמוצר 

 .גמיש לחלוטיןבנוסף ידוע שהיצע העבודה במשק 

 . Xבגודל קבוע על כל יחידה מיובאת של מוצר  פרמייההממשלה החליטה לתת ליצרנים 

http://www.openbook.co.il/
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8141
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8144
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8145
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8268
http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8272


 

 ©רוית הלפנבאום  © OpenBookכל הזכויות שמורות למרכז לקידום אקדמי  ©

www.OpenBook.co.il 

 

4 

 ק המוצר ושוק העבודה(.א. תארו והראו גראפית מה יקרה כתוצאה מכך בשני השווקים ) שו

ב. ציינו מה יקרה לכל אחד מהגורמים הבאים בשיווי משקל : שכר העבודה , כמות העובדים המועסקת , מחיר 

 .Xהמוצר, הוצאות הצרכנים ורווחי היצרנים בענף 

 והציגו את השינוי ברווחה בשרטוט. Xג. ציינו מה יקרה לרווחה בענף 

 

בסמסטר  ןכן צפו בפתרונות המעודכנים לממ"ולאחר מ 5-4יח'  1413+ממ"ן כעת התנסו בפתרון ה

 הנוכחי.

  ייםנלמד בשבוע 4-5ר ולכן את יחידה סמסטר קיץ הוא סמסטר קצ

http://www.openbook.co.il/

