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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

  מונופול 6על יחידה שישי למפגש  41-11שבוע 

 111-107עמודים  OpenBookבחוברת/ספר הקורס 

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8339 מונופולים: מיקרוכלכלה

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8340 ממשלה התערבות מונופולים: מיקרוכלכלה

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8343 מונופול בנושא שאלה: וכלכלהמיקר

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8341 ציבוריים מוצרים: מיקרוכלכלה

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8345 ציבורי מוצר טענה: מיקרוכלכלה

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8342 חיצוניות השפעות: מיקרוכלכלה

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8344 חיצונית השפעה תרגיל: מיקרוכלכלה

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8472 חיצונית השפעה תרגיל: מיקרוכלכלה

  http://openbook.co.il/OnlineCourse/Movie/8473 חיצונית השפעה תרגיל: מיקרוכלכלה

 

 ה ורבעשעכסה"כ 

 .ייםבסמסטר קיץ נלמד בשבוע
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 (51+41ן ממ")לפני פתרון  6 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
 . P=100-Qיסטי הוא:   הביקוש למוצר הנתון לפני יצרן מונופול

 . MC=20ההוצאות השוליות של המונופול נתונות ע"י:   

 למונופול אין הוצאות קבועות.

 (.MRא. מצאו ושרטטו את עקומת הפדיון השולי )

ב. חשבו את המחיר שהמונופול יקבע לצרכנים, הכמות שהצרכנים ירכשו , את עודף הצרכן ואת רווחי 

 המונופול.

 ש"ח על כל יחידה מיוצרת:  10ג. הממשלה נותנת למונופול סובסידיה בסך 

 חשבו את המחיר והכמות החדשים. .1

 חשבו את העלות הממשלתית. .2

 מי נהנה מהסובסידיה? חשבו בכמה ישתנה רווח המונופול ובכמה ישתנה עודף הצרכן. .3

 ש"ח לכל יחידה מיוצרת: 20ד. במקום לתת סובסידיה הממשלה מטילה על המונופול מס בגובה של 

 חשבו את המחיר והכמות החדשים. .1

 חשבו את תקבולי הממשלה. .2

 מי נפגע כתוצאה מהטלת המס? .3

 ש"ח לכל יחידה מיוצרת,  20המס בגובה  במקוםה. חיזרו על סעיף ד' כאשר 

 ש"ח )הסכום אינו תלוי בכמות המיוצרת(. 400הממשלה מטילה על המונופול מס בסכום קבוע בסך של 

  

 שאלה
ידוע שיצרנים בענף מסויים גורמים לזיהום הסביבה בתהליך הייצור ובכך גורמים לחברה נזק בגודל קבוע על כל 

 יחידה מיוצרת.

 כלומר השוק מתנהל כשוק חופשי : –בהנחה שהממשלה אינה מתערבת בענף 

 א. הציגו באיור את שיווי המשקל בענף.

השולית החברתית )שכוללת את עלות הייצור של היצרנים וכן את עלות ב. הוסיפו לשרטוט את עקומת העלות 

 הזיהום הסביבתי(.

 ג. הציגו באיור את הנקודה שבה הרווחה בענף מקסימלית.

 ד. הציגו באיור את השטח המייצג את הפסד הרווחה בענף כאשר הענף פועל כשוק חופשי.

 וחה מקסימלית.ה. הציעו שיטה להתערבות ממשלתית בענף שתביא אותו לרו

 

 שאלה
 חוו דעתכם על הטענה הבאה. קבעו האם הטענה נכונה או לא ונמקו.
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 מי שלא משלם על מוצר ציבורי, לא יכול להנות מצריכתו.

 

 שאלה
 חוו דעתכם על הטענה הבאה. קבעו האם הטענה נכונה או לא ונמקו.

ת הרווחה בענף למקסימום על ידי נתינת בענף בו יש השפעות חיצוניות שליליות , הממשלה יכולה להביא א

 סובסידיה ליצרנים על כל יחידה מיוצרת.

 

 שאלה
ש"ח )ואין שום  10,000יזם שוקל לרכוש מכונה. בבדיקה של הנושא נאספו הנתונים הבאים: עלות המכונה היא 

 עלות נוספת בהפעלתה(.

כעבור  ₪ 5,000בולים נטו נוספים בסך בעוד שנה ותק ₪ 6,000רכישת המכונה תכניס לו תקבולים נטו בסך 

 שנתיים.

 לאחר מכן המכונה תצא מכלל שימוש.

 קבעו האם ההשקעה במכונה כדאית:

 .15%א. בהנחה ששער הריבית במשק הוא 

 .5%ב. בהנחה ששער הריבית במשק הוא 

 

 

בסמסטר  ןכן צפו בפתרונות המעודכנים לממ"ולאחר מ 6-5יח'  5+141ממ"ן כעת התנסו בפתרון ה

 הנוכחי.

  ייםנלמד בשבוע 5-6ר ולכן את יחידה סמסטר קיץ הוא סמסטר קצ
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