
  

                     2008 מבח
 מג
 בכלכלה : מאי 

  

  נקודות) 50נושא ב :מבוא לכלכלה (
  

  נקודות) 50פרק שלישי :( 
  

   נקודות) 10(לכל שאלה  19 �11ענה על חמש מבי
 השאלות 
  
  

  מוצרי צריכה ונכסי השקעה והגישות בכלכלה  �11שאלה 
    
  י להבטיח את פיתוחה  "הממשלה צריכה לעזור לעיר שדרות כד           

   של העיר"              
    

  א.  איזו גישה כלכלית מאפיי� משפט זה ? הסבר ופרט .      
       הסבר מה� נכסי השקעה , ת� דוגמא לנכסי  השקעה וציי� מהי ב.        

  השפעת� על כושר הייצור של המשק.
  

  
   המחסור נדירות המקורות והמשאבי%  – 12שאלה 

    
  תתבטא אצלו תופעת המחסור". –"  ג%  אד% עשיר ומבוסס            
  

  הסבר את תופעת המחסור ומה היא מחייבת אותנו לעשות.  .א

  הגדר מהי עקומת תמורה , שרטט עקומת תמורה והצג בה את    .ב
    הצמיחה הכלכלית והנסיגה הכלכלית של משק.

  
  מאפייני ההיצע ועקומת היצע  – 13שאלה 

  

  רמי� המשפיעי� על עלות הייצור.גו 3ציי� והסבר   .א

הסבר כיצד תשפיע עלייה במחיר הבדי� על שוק החולצות ,היעזר   .ב
 בגר� ההיצע.

  
  הביקוש � 14שאלה 

  
    " בחודש האחרו
 התייקר מחיר האורז "

  

ציי� והסבר מה� הגורמי� המשפיעי� על הכמות המבוקשת   .א
  לאורז.

 סטה.הסבר כיצד תשפיע עלייה במחיר האורז על הביקוש לפ  .ב
  



  
  

  קביעת מחיר שיווי משקל ותחרות חופשית  – 15שאלה 
  

  "במחיר שיווי משקל קיימת תחרות חופשית "
  

  מה� מאפייני תחרות חופשית (משוכללת) .  .א

הסבר כיצד נוצר עוד� ביקוש ולמה הוא גור� , הצג עקומת עוד�   .ב
 ביקוש .

  
  מאפייני שוק בתחרות לא חופשית  – 16שאלה 

  
  "ישנ% ענפי% בה% קיימת תחרות לא חופשית (בלתי משוכללת)"

  

הסבר מה� סוגי המונופולי� הקיימי� במשק ,כיצד ה� נוצרי�   .א
  ות� דוגמא לכל מונופול.

 הסבר מהו קרטל וכיצד הוא משפיע על השוק.  .ב
  

  דו"ח מקורות ושימושי% והתוצר הלאומי  – 17שאלה 
  

בדו"ח מקורות  ציי� והסבר את סעיפי המקורות והשימושי�  .א
  ושימושי�.

הגדר מהי הכנסה לאומית וכיצד ישפיע הגידול בתוצר הלאומי על   .ב
 התפתחות המשק?

  
  אמצעי תשלו% ושינויי% בכמות הכס+  – 18שאלה 

         

  הסבר אי" מגדיל הבנק המסחרי את אמצעי התשלו� במשק ?  .א

הגדר מה� תפקידי הכס� , הסבר מהי שיטת הכיסוי למטבע לפי   .ב
 המנוהל (בסיס הכס�)?  המטבע

  
  תקציב הממשלה ומעורבותה במשק והמיסי% – 19שאלה 

  
  

מה� סוגי ההוצאות בתקציב המדינה ,מהו גירעו� תקציבי ומה�   .א
  הדרכי� למימו� הגירעו� בתקציב ?

מהו ההבדל בי� מס פרוגרסיבי למס רגרסיבי ? ת� דוגמא לכל אחד   .ב
 משני סוגי מיסי� אלה .

  
  ה  צ  ל  ח  ה   ב                                                            

 


