
 

 
 

 בחינת ידע קודם במבוא לכלכלה

 

 

 מס' ת.ז.    :_______________   מבחן לדוגמהמועד הבחינה: 

 מס' סידורי:_______________              משך הבחינה: שעתיים וחצי

 : ______________ מס' גירסה   חומר עזר: מחשבון כיס

 דפי טיוטה( 3)+ 21מס' דפים בבחינה: 

 

מרובה שמשקלן זהה. עליך לענות על כל -שאלות בחירה 33הבחינה שלפניך מכילה 

אפשרויות תשובה. נא לבחור בתשובה הנראית  4השאלות. לכל אחת מהשאלות מוצעות 

מבחן" המחולק ב"דף התשובות לבמשבצת המתאימה,  X-כנכונה ביותר, ולסמן אותה  ב

 .בנפרד

 ב"דף התשובות למבחן" תיקרא כתשובתך! X-: רק תשובה המסומנת בנא לשים לב

יש להקפיד על רישום מספר תעודת הזהות ב"דף התשובות למבחן". כמו כן, יש לוודא 

 שמס' הגירסה הרשום על גבי השאלון תואם לזה הרשום על "דף התשובות למבחן".

בתרשימים או חישובים, יש להיעזר בצד האחורי של כל דף או בדפי אם ברצונך להיעזר 

 הטיוטה.

 

הבחינה היא אנונימית. כל תלמיד מתבקש שלא לכתוב את שמו על הדפים. דפי העבודה 

שלו יזוהו ע"ס מספר ת.ז. ומס' סידורי שייכתב על גבי הדף. תלמיד שכתב את שמו, כאילו 

 נתו.ויתר מראש על בדיקה אנונימית של בחי

 

 

 

 

 בהצלחה !        



 

 
  :בתשובותיך התבסס על ההנחות הבאות )אלא אם כן מניסוח השאלה עולה במפורש אחרת(

 כלכלה-מיקרו

  עקומות גבול אפשרויות הייצור הן קמורות ממש. כלומר, ההוצאה האלטרנטיבית השולית

 .Xעולה, כשמגדילים את ייצור  Xלייצור 

 .המשק מייצר צירוף יצור יעיל 

 .לכל גורם ייצור יש תפוקה שולית חיובית ופוחתת 

 .הפירמות מייצרות בעזרת גורם ייצור משתנה אחד בלבד 

 .עקומת הביקוש הרגילה לכל מוצר יורדת משמאל לימין 

 .הפירמות שואפות להשיא )למקסם( את רווחיהן 

 .בכל השווקים שוררת תחרות משוכללת 

 ל למוצר זה גמיש לחלוטין במחיר הבינלאומי  כאשר ניתן לייצא מוצר מסוים, הביקוש של חו"

 )במונחי המטבע המקומי(.

  הבינלאומי   כאשר ניתן לייבא מוצר מסוים, ההיצע של חו"ל למוצר זה גמיש לחלוטין במחיר

 )במונחי המטבע המקומי(.

 .ההיצע של גורם ייצור העומד בפני הענף עולה משמאל לימין 

  כלומר אינן עקומות שבורות או עקומות של מדרגות(.כל העקומות הנן רציפות וחלקות( 

 כלכלה-מאקרו

 .הפירמות מחלקות את כל רווחיהן 

  הצריכה הפרטית המתוכננת הינה פונקציה של שיעור הריבית )קשר שלילי( וההכנסה הפנויה
 הפרמטר הדומיננטי הינו ההכנסה הפנויה. –)קשר חיובי( 

 ציה של שיעור הריבית )קשר שלילי( וההכנסה ההשקעה הנקיה המתוכננת במשק הינה פונק
 הפרמטר הדומיננטי הינו שיעור הריבית. –הלאומית )קשר חיובי( 

 .אין מסים עקיפים והמסים מוטלים על הפרטים בלבד 

 .)הביקוש לצריכה ציבורית אינו תלוי במשתנה אנדוגני כלשהו )תוצר, שיעור הריבית 

 היינו:2-הנטייה השולית להוציא קטנה מ , MPC+MPI<1  . 

  המשק מצוי תמיד במצב של שיווי משקל. כל שינוי אקסוגני מביא את המשק לשיווי משקל
 חדש באופן מיידי. אין שינוי אקסוגני פרט לאלה המתוארים בשאלה.

  מערכת הבנקים המסחריים מצויה תמיד בדיוק בגבול הרזרבה הנדרש. כל שינוי אקסוגני
 הרזרבה. ההתאמות נעשות באמצעות פיקדונות עובר ושב.מביא את המערכת מיד לגבול 

 .יש להתעלם משוק הכסף והשפעותיו 

 



 

 
 

 1שאלה 

 במשק נתון כי:

 מכונות. 3 וגםפועלים  4דרושים   Xלייצור יחידת 

 מכונה. 2 וגםפועלים  8דרושים   Yלייצור יחידת 

 מכאן:

 קוים ישרים.   1-גבול אפשרויות הייצור של המשק מורכב בהכרח מ .א

 . Yיחידות  3.0-יכולה להיות נמוכה מ Xהעלות האלטרנטיבית השולית לייצור  .ב

 קווים ישרים. 3-יתכן וגבול אפשרויות הייצור של המשק מורכב מ .ג

  .Yיחידות  3-אינה יכולה להיות גבוהה מ Xהעלות האלטרנטיבית השולית לייצור  .ד

 

 2שאלה 

 במשק "ספרוני" מייצרים ספרים ומחברות.

 מחברות. 1ספרים או  23פועל מסוגל לייצר 

 מחברות. 3ספרים או  6מכונה מסוגלת לייצר 

 

נפתח משק  1330חלק מהפועלים מייצר ספרים וחלק מייצר מחברות. בשנת   1334בשנת 

מחברת. אם מטרתו  2א "ספרוני" למסחר עם העולם וידוע כי המחיר העולמי של ספר הו

המשק  1330של המשק היא להגיע לעקומת אפשרויות הצריכה הגבוהה ביותר אזי בשנת 

 יעבור:

 ( אבל ימשיך לייצר ספרים.1334לייצר יותר מחברות )מאשר בשנת  .א

 ( אבל ימשיך לייצר גם מחברות.1334לייצר יותר ספרים )מאשר בשנת  .ב

 לייצר רק ספרים. .ג

 לייצר רק מחברות. .ד

 



 

 
 3שאלה 

במפעל "שולחני" מייצרים שולחנות באמצעות פועלים ומכונות סוג א' או באמצעות 

 מכונות מכל סוג. 23-פועלים ו 03, 1332פועלים ומכונות סוג ב'. ל"שולחני" היו בשנת 

 להלן פונקציית הייצור השנתית של מפעל "שולחני":

 מספר שולחנות מיוצר מספר הפועלים
 מכונה סוג א'

 לחנות מיוצרמספר שו
 מכונה סוג ב'

3 3 3 

2 23 20 

1 28 14 

3 10 33 

4 33 34 

0 33 36 

6 33 36 
 

 החרימה המדינה למפעל מכונה מסוג ב' והיא דורשת כופר תמורתה. 1331בשנת 

אם לא תוחזר המכונה יועסקו בשש ממכונות סוג ב' שני פועלים וביתר המכונות מסוג  .א

 ב' שלושה.

 שולחנות. 23שהמפעל יהיה מוכן לשלם תמורת המכונה מסוג ב' הוא הכופר המקסימלי  .ב

 הפועלים עלתה עקב החרמת המכונה. 03התפוקה השולית של  .ג

למפעל "שולחני" כדאי להציע לממשלה להחרים מכונה אחת מסוג א' ככופר תמורת  .ד

 החזרת המכונה שנלקחה מסוג ב'.

 

  4שאלה מס' 

הינה קו ישר היוצא מראשית  Xעקומת ההוצאות השוליות של חברה המייצרת מוצר 

 ש"ח. 1-הצירים. תוספת יצור של יחידה אחת מובילה להגדלת ההוצאה השולית ב

ש"ח, אזי בטווח  13ש"ח. אם מחיר המוצר הינו  433לחברה יש הוצאות קבועות בסך 

 הקצר הפירמה תייצר:

 .Xאפס יחידות  .א

 .Xיחידות  23 .ב

 .Xיחידות  13 .ג

 .Xיחידות  43 .ד

 

 



 

 
 5שאלה מס' 

במשק "זגגי" קיים שוק לחלונות ושוק למסגרות לתמונות )חלונות ומסגרות אינם מוצרים 

תחליפיים ואינם מוצרים משלימים(. חלונות ומסגרות מיוצרים בעזרת זכוכית. כתוצאה 

 מעלייה בביקוש לחלונות:

 ת תרד )במונחי חלונות(.העלות האלטרנטיבית השולית בייצור מסגרו .א

 העלות האלטרנטיבית השולית בייצור מסגרות תעלה )במונחי חלונות(. .ב

 העלות האלטרנטיבית השולית בייצור מסגרות לא תשתנה )במונחי חלונות(. .ג

מהנתונים המופיעים בשאלה לא ניתן לדעת מה קרה לעלות האלטרנטיבית השולית  .ד

 בייצור מסגרות.

 

 6שאלה מס' 

 חולצות ומכנסיים. את כל הכנסתו על יובל מוציא 

 אם גמישות הביקוש לחולצות ביחס להכנסה גדולה מאחד אזי:

 גמישות הביקוש למכנסיים ביחס להכנסה שווה לאחד. .א

 גמישות הביקוש למכנסיים ביחס להכנסה קטנה מאחד. .ב

 גמישות הביקוש למכנסיים ביחס להכנסה גדולה מאחד. .ג

ניתן לקבוע האם גמישות הביקוש למכנסיים ביחס מהנתונים המופיעים בשאלה לא  .ד

 להכנסה גדולה/קטנה/ או שווה לאחד.

 

 7שאלה מס' 

 סוגים של צרכנים: מבוגרים וצעירים. 1בשוק התנורים קיימים 

 כדי לעודד מבוגרים לרכוש תנורים הוחלט לתת סובסידיה לכל תנור הנרכש על ידי מבוגר.

 כתוצאה ממתן הסובסידיה:

יקרה לפדיון היצרנים/ יתכן והכמות הנרכשת של תנורים על ידי מבוגרים  לא ידוע מה .א

 תקטן/ הכמות הנרכשת של תנורים על ידי צעירים תקטן

לא ידוע מה יקרה לפדיון היצרנים/ הכמות הנרכשת של תנורים על ידי מבוגרים תגדל/  .ב

 יתכן והכמות הנרכשת של תנורים על ידי צעירים תגדל

/ יתכן והכמות הנרכשת של תנורים על ידי מבוגרים תקטן/ הכמות פדיון היצרנים יעלה .ג

 הנרכשת של תנורים על ידי צעירים תקטן

פדיון היצרנים יעלה/ הכמות הנרכשת של תנורים על ידי מבוגרים תגדל/ הכמות  .ד

 הנרכשת של תנורים על ידי צעירים תקטן

 



 

 
 8שאלה מס' 

א' או באמצעות פועלים ומכונות סוג ב'. משק מייצר עוגות באמצעות פועלים ומכונות סוג 

פועלים ומכונה אחת מכל סוג. ידוע שכל כמות של פועלים שתועסק על  21לרשות המשק 

מכפי שתייצר אותה כמות של פועלים  20%-מכונה סוג ב' תייצר תפוקה הגבוהה ב

 שתועסק על מכונה סוג א'.

לפחות מכמות  20%-יה גדולה בכמות העוגות שיפיקו הפועלים שיוקצו למכונה סוג ב' תה .א

 העוגות שיפיקו הפועלים שיוקצו למכונה א'.

 כדאי להקצות את כל הפועלים למכונה סוג  ב'. .ב

לפחות ממספר  20%-מספר הפועלים שכדאי להקצות למכונה סוג ב' חייב להיות גדול ב .ג

 הפועלים שכדאי להקצות למכונה סוג א'.

וד תפוקתם השולית חיובית ורק אחר כך כדאי להקצות פועלים למכונה סוג ב' כל ע .ד

 להקצות פועלים למכונה סוג א'.

 

 9שאלה מס' 

  2333ש"ח לשקית חלב וכמות שווי משקל של  0בשוק החלב קיים מחיר שווי משקל של 

ש"ח ליחידה וללוות צעד זה  4שקיות חלב. הממשלה מעונינת לקבוע מחיר מקסימום של 

 בסובסידיה שתמנע עודפי ביקוש.

גמישות עקומת ההיצע נמוכה מגמישות עקומת הביקוש )בערכה המוחלט(  אם .א

 ש"ח לשקית חלב  0המחיר ליצרן יעמוד על 

אם עקומת הביקוש קשיחה לחלוטין הוצאות הממשלה על סובסידיה יעמדו על   .ב

 ש"ח  2333

אם עקומת ההיצע קשיחה לחלוטין, הממשלה תצליח למנוע עודפי ביקוש על ידי  .ג

 ש"ח לשקית חלב(  4)כאשר היא תקבע מחיר מקסימום של  מתן סובסידיה

אם עקומת הביקוש קשיחה לחלוטין המחיר ליצרן יעלה כתוצאה מקביעת מחיר  .ד

 המקסימום ומתן הסובסידיה.



 

 
 11שאלה מס' 

 פירמה מצויה בשיווי משקל בתחרות משוכללת כאשר:

 ההוצאה השולית שווה למחיר המוצר. .א

 השולית. ההוצאה השולית שווה לתפוקה .ב

 הרווח השולי שווה למחיר המוצר. .ג

 הרווח השולי מקסימלי. .ד

 

 11שאלה מס' 

והוזלת מחיר הטבק )שהינו מוצר מיובא המשמש  0%-בעקבות הוזלת מחיר המקטרות ב

. מכאן ניתן להסיק 0%-כמשלים למקטרות(, עלתה הכמות הנמכרת של מקטרות ב

 המוחלט( היא:שגמישות הביקוש למקטרות ביחס למחיר )בערכה 

 אחד. .א

 גדולה מאחד. .ב

 קטנה מאחד. .ג

 חמש. .ד

 

 12שאלה מס' 

אילו מהגורמים הבאים עשוי להביא לירידה בביקוש לסוכר )תזוזה של עקומת הביקוש 

 מטה ושמאלה(?

 עליה במחיר קנה הסוכר המשמש כחומר גלם בייצור סוכר. .א

 עלייה בהכנסות הצרכנים. .ב

 בייצור סוכר. ירידה במחיר קנה הסוכר המשמש כחומר גלם .ג

 עלייה במחיר הסוכרזית )המשמשת כמוצר תחליפי לסוכר(. .ד

 

 13שאלה מס' 

פלסטיק משמש כגורם יצור משתנה יחיד בייצור בקבוקים וכוסות )בקבוקים וכוסות הם 

מוצרים בלתי תלויים(. בשוק הבקבוקים ובשוק הכוסות מוטל מס בסכום קבוע ליחידה. 

 הכרח ל:עלייה בביקוש לבקבוקים תוביל ב

 עלייה בסך  הכנסות הממשלה ממיסים )בשוק הבקבוקים + שוק הכוסות(. .א

 ירידה בסך  הכנסות הממשלה ממיסים )בשוק הבקבוקים + שוק הכוסות(. .ב

 ירידה בהכנסות הממשלה ממיסים בשוק הכוסות. .ג

 עליה בהכנסות הממשלה ממיסים בשוק הכוסות. .ד



 

 
 14שאלה מס' 

יצור משתנה יחיד: עץ )המשמש אך ורק ביצור שולחנות מיוצרים באמצעות גורם 

 שולחנות(. היצע העץ קשיח לחלוטין. כתוצאה מעלייה בביקוש לשולחנות:

 מחיר שולחן יעלה והכמות המיוצרת ממנו תגדל. .א

 רווחי יצרני השולחנות לא ישתנו. .ב

 מחיר שולחן יעלה והכמות המיוצרת ממנו לא תשתנה. .ג

 מחיר העץ לא ישתנה. .ד

 
 15שאלה מס' 

 מתי יתכן כי הגדלת מס בסכום קבוע ליחידה תקטין את הכנסות הממשלה?

 אם גמישות הביקוש ביחס למחיר )בערכה המוחלט( גדולה מאחד. .א

 אם גמישות הביקוש ביחס למחיר )בערכה המוחלט( קטנה מאחד. .ב

 אם גמישות הביקוש ביחס למחיר )בערכה המוחלט( שווה לאחד. .ג

ערכה המוחלט( שווה לאחד וגמישות ההיצע ביחס אם גמישות הביקוש ביחס למחיר )ב .ד

 למחיר קטנה מאחד.

 

 16שאלה מס' 

 ?Xמי מבין הגורמים הבאים אינו משפיע ישירות על הביקוש של השוק למוצר 

 מספר הצרכנים בשוק. .א

 ההכנסה של כל אחד מהצרכנים. .ב

 טעמי הצרכנים. .ג

 .Xהכמות המוצעת ממוצר  .ד

 

 17שאלה מס' 

ש"ח ליום עבודה מכל עובד. כמו כן, גם המעביד חייב  21גובה כיום המוסד לביטוח לאומי 

ש"ח על כל יום עבודה של עובד )השתתפות מעביד(. כדי לעודד את החברות  7לשלם 

להעסיק יותר עובדים, הועלתה הצעה לבטל את השתתפות המעביד ולהגדיל את דמי 

"ח כיום(. אם תתקבל ש 21ש"ח ליום עבודה )במקום  21-הביטוח החלים על העובד ל

 ההצעה, אזי:

 שכר הנטו של העובדים )בניכוי התשלום לביטוח לאומי( יעלה והתעסוקה תרד. .א

 שכר הנטו של העובדים )בניכוי התשלום לביטוח לאומי( ירד והתעסוקה תעלה. .ב

 שכר הנטו של העובדים )בניכוי התשלום לביטוח לאומי( ירד והתעסוקה לא תשתנה. .ג

 ים )בניכוי התשלום לביטוח לאומי( והתעסוקה לא ישתנו.שכר הנטו של העובד .ד



 

 
 18שאלה מס' 

ש"ח לכל  23מיוצר בארץ ומיובא מחו"ל. הממשלה החליטה להטיל מכס בסך  Xמוצר 

 . כתוצאה מהטלת המכס: Xמיובאת. לאחר הטלת המכס ממשיכים לייבא את  Xיחידת 

היצרנים המקומיים יהיה רב ככל שעקומת ההיצע המקומי קשיחה יותר, הגידול ברווחי  .א

 יותר.

ככל שעקומת הביקוש המקומי קשיחה יותר, הגידול ברווחי היצרנים המקומיים יהיה רב  .ב

 יותר.

ככל שעקומות הביקוש וההיצע קשיחות יותר, הכנסות הממשלה ממכס תהיינה גבוהות  .ג

 יותר.

מות אם עקומת הביקוש המקומי קשיחה לחלוטין הטלת המכס לא תוביל לשינוי הכ .ד

 המיובאת.

 

 19שאלה מס' 

ש"ח וכמות  3,333במשק קיים איסור על יבוא טלוויזיות. מחיר שיווי משקל הוא 

ש"ח. הוחלט  1,433. המחיר העולמי של טלוויזיות הוא 633הטלוויזיות המיוצרת היא 

לבטל את האיסור על יבוא טלוויזיות. גמישות הביקוש לטלוויזיות, בטווח המחירים 

. בעקבות ביטול האיסור על יבוא, הכמות 3-( וגמישות ההיצע שווה ל-1היא  )הרלבנטי, 

 המיובאת של טלווזיות תהיה:

 .633 .א

 .143 .ב

 .363 .ג

 .2133 .ד

 

 21שאלה מס' 

 :היא לימין משמאל עולה ההיצע שעקומת לכך הסיבה

 .בתפוקה תלויות שאינן ליצרנים קבועות הוצאות של קיומן .א

 .המשתנה הייצור גורם של פוחתת שולית תפוקה .ב

 .מהמוצר יותר גדולה כמות למכור יוכלו, יותר גבוה מחיר ידרשו אם כי היצרנים הערכת .ג

 .יותר גבוהה כמות עבור יותר גבוה מחיר לשלם הצרכנים נכונות .ד

 



 

 
 21שאלה מס' 

ש"ח למחשב וקיים איסור על יבוא ו/או  4333בשוק המחשבים קיים מחיר שווי משקל של 

ש"ח.  3033רו של מחשב בשוק העולמי )במונחי המטבע המקומי( הינו יצוא מחשבים. מחי

ש"ח  2333-עלות ההובלה )מהמשק המקומי לחו"ל או מחו"ל למשק המקומי( שווה ל

 :למחשב. לאחר פתיחת המשק למסחר עם העולם

 יתקיים יצוא של מחשבים. .א

 יתקיים יבוא של מחשבים. .ב

 למחשב יתקיים יבוא של מחשבים.ש"ח  033-רק אם יוטל מכס בסכום הגבוה מ .ג

ש"ח למחשב  2,033-אם הממשלה תעניק סובסידיה לכל מחשב מיוצא בסכום הגבוה מ .ד

 יתקיים יצוא של מחשבים.

 

 22שאלה מס' 

 :Xעקומת אנגל למוצר 

 הוא מוצר נורמלי. Xיורדת משמאל לימין כאשר  .א

 מראה את הקשר בין מחיר המוצר לכמות המבוקשת ממנו. .ב

 הוא מוצר נורמלי. Xלימין כאשר עולה משמאל  .ג

 הוא מוצר נחות. Xכאשר  X-מקבילה לציר ה .ד

 

  23שאלה מס' 

 במשק סגור, ההשקעה הנקייה של המשק:

 גדולה מההשקעה המקומית הנקייה )במשק(. .א

 קטנה מההשקעה המקומית הנקייה )במשק(. .ב

 שווה להכנסה הפנויה + החסכון הציבורי. .ג

 קי + החסכון הציבורי.שווה לחסכון האישי + החסכון העס .ד

 

 



 

 
 24שאלה מס'  

 .  במצב המוצא קיימים פקדונות עו"ש 23%יחס הרזרבה הנדרש כנגד פקדונות עו"ש הוא 

ש"ח )וזהו הפקדון היחיד שקיים במשק(. הציבור מחזיק במזומן רבע  03,333בסכום של 

 ביחס הרזרבה.מפקדונות העו"ש שלו ושומר על יחס זה גם לאחר עירויים ו/או שינויים 

תוביל לירידה בכמות הכסף  10%-העלאת יחס הרזרבה הנדרש כנגד פקדונות עו"ש ל

 בסכום של:

 20,333 .א

 3,703 .ב

 17,033 .ג

 28,703 .ד

 

 25שאלה מס' 

 :1333במשק פתוח ידועים הנתונים הבאים ביחס לשנת 

  = 033החסכון של המשק; 

  = 633ההשקעה הנקיה במשק; 

  = 133רווחים שלא חולקו; 

  = )333גירעון הממשלה )בתקציב הרגיל; 

  = 2,033תל"נ; 

  = 033צריכה ציבורית. 

 ?1333מהי ההכנסה הפנויה בשנת 

 2,033 .א

 2,233 .ב

 2,333 .ג

 2,133 .ד

 

 26שאלה מס' 

 איזה מסוגי המסים הבאים משנה את הנטייה השולית לצרוך מתוך ההכנסה הפנויה:

 מס בשיעור קבוע מההכנסה הלאומית. .א

 המשולב עם מס בשיעור קבוע.מס בסכום קבוע  .ב

 מס בסכום קבוע. .ג

ג( אינם משנים את הנטייה השולית לצרוך מתוך -המסים שצוינו )בתשובות א .ד

 ההכנסה הפנויה.



 

 
 27שאלה מס' 

 משק סגור נמצא בשיווי משקל.

 מכאן, בשיווי המשקל:

 ההשקעה המתוכננת של המשק גדולה מהחסכון המתוכנן של המשק. .א

 המשק שווה לחסכון המתוכנן של המשק.ההשקעה המתוכננת של  .ב

 ההשקעה המתוכננת של המשק קטנה מהחסכון המתוכנן של המשק. .ג

 לא ניתן להשוות בין ההשקעה המתוכננת של המשק לחסכון המתוכנן של המשק. .ד

 

 28שאלה מס' 

נתון משק סגור הנמצא בשיווי משקל בתעסוקה מלאה. הנטייה השולית להשקיע מתוך 

שווה לאפס. המס היחיד שקיים הינו מס בסכום קבוע.  (MPI)ההכנסה הלאומית 

מיליון ש"ח ובמקביל מקטינה את הצריכה הציבורית  03-הממשלה מפחיתה את המסים ב

מיליון ש"ח )לעומת  03-מיליון ש"ח. כתוצאה מהקטנת המסים והצריכה הציבורית ב 03-ב

 שווי המשקל המקורי(, הצריכה הפרטית:

 תעלה. .א

 תרד. .ב

 ה.לא תשתנ .ג

 לא ניתן לדעת. .ד

 

 29שאלה מס' 

 מכפיל הביקוש המצרפי )המכפיל הקינסיאני( גדול יותר ככל ש:

 הנטייה השולית לחסוך קטנה יותר. .א

 הנטייה השולית להשקיע קטנה יותר. .ב

 הצריכה הציבורית גבוהה יותר. .ג

 ההשקעה הציבורית גבוהה יותר. .ד

 

 31שאלה מס' 

משק סגור נמצא בשיווי משקל. הציבור מחליט להגדיל את החסכון בכל רמה של הכנסה 

 לאומית. כתוצאה מכך החסכון של המשק: 

 יגדל. .א

 יקטן. .ב

 לא ישתנה. .ג

 לא ניתן לדעת. .ד



 

 
 דף לטיוטה בלבד



 

 
דף לטיוטה בלבד



 

 
דף לטיוטה בלבד



 

 
 דף תשובות למבחן )יחולק בנפרד(

 : ______________ מס' ת.ז         מס'  גירסה: ______

 מס' סידורי:_______________                                 

 ד ג ב א 

 X    1שאלה 

  X   2שאלה 

 X    3שאלה 

   X  4שאלה 

    X 5שאלה 

   X  6שאלה 

 X    7שאלה 

    X 8שאלה 

   X  9שאלה 

    X 11שאלה 

  X   11שאלה 

   X  12שאלה 

  X   13שאלה 

  X   14שאלה 

    X 15שאלה 

 X    16שאלה 

 X    17שאלה 

  X   18שאלה 

    X 19שאלה 

   X  21שאלה 

 X    21שאלה 

  X   22שאלה 

 X    23שאלה 

 X    24שאלה 

   X  25שאלה 

 X    26שאלה 

   X  27שאלה 

  X    28שאלה 

    X 29שאלה 

   X  31שאלה 



 

 

 

 


