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� & ��/, ����� ����)�� ���"- �!�$�+)�, �&���� ��-�����
���� ����� ��)�"� ��)"� �+)�"� �+��" ��� �*�%$ ��+)�"�

���!�,+-�������*$��#"�%"��)�"���)"
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 ������ ����� ��	� ��� ���� ���
 ���� ,”����� ������ �����“ ��

 ,�	� ������ :������� ����� ���
 ������ ��� ������ ������ ���

 �� ����� ,����� ����	� ���� �����
 �� ������� �� ������ ������ �����
 ��� (VMPL) ������ ������ ��� ��

 ���� ���� .������ ������ �� ��
 ,�	� ���� ������ ������ ���

 �� �� ���� �� ���� �� �� ������
 ���� ��� �� �� �� ������ ������

 ��� �� �� ������ ���� 	�� � �� �
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 ������ ����� ����	 �� ����
 ��	� ���� ����� ,��	� ���� ������

 ����� ����� ������ � ,�����
 ,������ ������ ��� �� �� ������

 ��� ����	 ��� ,	”� 1 ��� ��	�� ��
 ��� ��� � ����� ������ ������

 �� , ���� � .������ ������
 �� ������ ������ ��� �����

 ��� ,20 ���� ������ ,�������
 �� ������ ������ ��� ���“ �����

 � 	”� 20 ���� ������ ,”�������
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 � �� ���� ,�� .	”� 1 � �����
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 ���� � �� ����� .����� � 1 ���

 .��� ������ ������ ��� �� �� ����

 �� ������ ������ ��� ����	�
 ��� � ���� ,’� ���� ��� ’� ����

 ����� ��� ,���� ���� ’� ���� ��
 ����� ��� ����	 ���) ���� ����
.(���� ”����”/”���“ �� �����

(��� ���� ����)

8.1

 8 �
��

 �� ����� ��     .���� � 2 ���

 79 � ������ ’� ���� ���� ����
 �� � ���� ��	�  ,��� �� 	”�

 ���� ������ ��� �� ���� 	����
 .�	���

:�� ’� ����� �� ������
60· 5 = 300

:�� ’� ��� ������ �� ������
120· 5 = 600

:�� ������� �� �� ������
15 · 20

   .���	� � 2 ���

 900 � 300 = 600 ��� ����� ���� ����� ��� �� ���� 	���� ��
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 ����� �� ��� ����� 8.2  ������
 ����� ’� ���� ����� 6 ������ ���

 ���� 	���� �� ��	� .’� ���� ��
:��	� ���� ����� ��

:�� ’� ����� �� ������
60· 5 = 300

:�� ’� ��� ������ �� ������
120· 4 + 100·2 = 680

:�� ������� �� �� ������
15 · 20

 ���� ����� ��� �� ���� 	���� ��
 980 � 300 = 680 ��� �����

 ���� �� ������ ����� ���� ,� ��
 	”� 80 � ��	��� �� ����� ’� ����

 ��� ��� ,�	��� ���� �������
 ��� 	�������) 	”� 79 ������ ����

 ���� ��� 	����� ���� ���� �	�
.(��

8.2

 ������ ���
� �� �� .����� � 4 ���

 � ������ ����	 ��� ���� �� ,8.1

 	”� 10 ��� ����� ��� �	�
 �� �� .	”� 50 �� ���� ,������

 �� ������ ����� ����� ���� ���
.	”� 55 ,	”� 50

 ������� ���	�� ����� �� ����� ������ ������ 15 �� ������ ������ .����� � 5 ���

.20 ��� ������� �”���� ��� ,(������ ������� 15 � �� ������ ���) ������

���� � 8 ����
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 � �� ����� ������ �� ���� .�
�� �
���
 ����� �� ��	�� ��� ,���� ���� ��� �	 �������

 ����� �� ����� ����� �� ���	� ����� �����
 �� ������ ������ ���� �� ���� ���� �� ���� �

 ����� �� ����� ������ ������ ,���� ��	��
 ����� ,� �� .���� ��	�� �� ����� �� �����

 ,����� ����� �� ����� �� ������ ������ �����
 �� ����� �� �� ������� ������� ������� ����
 ������� ���� ,������� ����� .����� �����

 ������� ����� . ����� �� ������ �� ��� ,����
 ���� ,����� ��� ����� ����� ������ ���� ,���

 �
�� ���	�� ����� ���� ����� �	��� � �����
.���	� �
��� ������ �	��� ��� ��� ,������

 ����� ����� ����� 17.1 ������ .������ ������ ������ ����� �� ���� ��� ����� �����
 :���	� ����� �� ���� 	���� .����	� 200 ������ ���� �� (����� �����) ������

 :� ���� ���� ���  .������ ������ ������ ����� �� ���� ��� ����� �����
�	�� � (����� ���� + ����� ����) = ���� 

�	�� � ����
 ���� = ���� 

X

P

MC MC1

X X1

 P

A B

17.1

200

 45 ��� ������ ������ ���� ,18.1 ������ ������ ��� ,���� ������ ��� ����� ���� �����
 ��� 	���� ��� ,������ ��� ��� ���� ���� ,����� ��� ���� ���� .	”� 65 ��	��� ����	�

 ���� ��� 	���� ��) ���� ABC 	
�� �����  ,����� ���� ��� ����� ���� ����� �
 ����	 .(����� ����� ������ ���� ��	�� �”� ���	� ��� 	���� ����� ��� �� �� ����) �����

.1012.5 �� ������� �	��� ����� ����� ���� ABC 	
��

 ��� �	���� ���� ����
 ”���
���“ ���� �
�	�

 ,,�������� 1000 � �� �����
 �� ��	 ������ �������

 ����� �	� ���� ��� 	����
 ����	� �	� ���� .�� ����
 �� ������ ������� ���
  ����� ��� �� ,���� ����

 �� ����� ���� � ,������
 ,���� ����� � ����� �����

 ������ ����� ��� �	� ��
 ��	 ��� � ,�� .���� ����

 ���� ���� ��	� 	���� ��
 � ���� ������ ����� �����

 ��� ��	� 	���� � 	”� 1000
.	”� 12.5����� � 4 ��	�

18 ���


D

P

X

S

P =20 + 2X

P = 200 - 3X

X
45

65 = P

50

B

C

A

P = 200 - 3X

P = 20 + X
20 + X = 200 - 3X

=180X4
=X 45

4565

20

18.1
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 ����� ������� ����� ���� ����� ,”���� ��������“ �� ���� ����� ������� ������ ����� ���� ��
 . ��� ���� �	� ���� ��  � ��� ��� �	���� ,��� ������ ��� ������ ,���� �����  ����� ���  ���

 ������� �� ”����� ����“ ���� ���� ��� ��������  � ���� �������� ������ ��� ��� ,�� �����
 � ����� ��� ���� ��	� �� ����� ������ (����� ������ ���) ����� � ����� ����	� �� �����

.���� ������� ������ ���� ,���� ��� ��	� ���� ��

 ������ � ������ ,���� ���� ������� ������� ���� ������� ����� ,�� ����  � ���� �����
 �� ����� ,�������� �	� ��	��� ��� �� ����� ������ .� ����� ���� ���� ������ �����

.��	��� �� ������ ����� , ������� ����� �� ,�����
 ���� 	���  .������ ������ ���� ������ ��� ��� �� ��� �����
���� ������� ���� �����
 ��� ����� �� ����  ��� � .����� �� ����� ����� ����� ���� 19.1 ������ .	”� 40 ��� ����

 ����� .������ �� ���� ����� ������ ��� ��� ,�������� �	� � �� (VMPL) ������ ������
 ������ ��� ,������ 5 ������ ������ ��� ��� ������ ������ ������ ���� 
��	� ,�������

 �� 20.1 ������ �������� ������ ������ �����  .������ ����	 ������ ������� ��� �� ����
:����� ����� �� �� ������� ”���� ����“ �����

.�� ’� ������ ��	��� ������ ’� ����� � ������ ������
.�� ’� ������ ��	��� ������ ’� ����� � ���� ������

.��	��� ������ ���� �������� �	� �� � ������ ������

’� �����’� �����

’� �����’� �����

’� �����’� �����

L1 2 3 5

VMPL

4 6

40 = w

7 8

�

� �� �
� ��� ��� ��

� � � �� �
� � � � �

� � �

�

� �� �
� ��� ��� ��

� � � �� �
� � � � �

� � �

L1 2 3 5

VMPL

4 6

40 = w

7 8

L1 2 3 5

VMPL

4 6

40 = w

7 8L1 2 3 5

VMPL

4 6

40 = w

7 8

L1 2 3 5

VMPL

4 6

40 = w

7 8

L1 2 3 5

VMPL

4 6

40 = w

7 8

�

� � � � �
� � � � �

� �

19.1

19 ����
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���� � 19 ����

.’��� ���� �	����� ’� ����� �� ������� ���� ���� �� .����� � � ���

 .���� � � ���


 ������� ��� ����� ,’� ����� ���� ������ ���� ������ ’� ����� � ���� �� .���� � � ���

 ��	� ������ ����� ���	�� ����� ’� ������ � ���� �� ����  ,������� ���� ��	�� ������

 �� ������ ����� ��� ������ 19.2 ������ .’� ����� ��� ������ ���	�� ����� ���� ����	�
 ’� ������ ,������ ����	 ������ ’� ������ �������� 	��� .������ ��� � ���� ������ ������
 �� �
�� ’� ����� �� ������� ���� ,’� ������ �	� ���� ����� �� .� �� ������ ����� ������

 ������� ��� �� ������� ������ �� ���� � ,����	� 9 �� ���� ’� ����� �� ������ ����	� 4
 ������ ����� ������� ’� ������� �	��� � ����� ������ ������� ���� �� .����	� 5�� ����

 ������ ����� ����� ’� ������ ’� ������ �	� ���� ����� ,’� ������ ������� ���� ����
 ,����� �� .����� ���� ����� �� �������� ������� ���� ��� � ��� ������� ��� �� �������

 ,����� ���� ’� ���
  ���� ���� �	� ���� �� ������� ’� ������ � ���� ��� ������ ����� �
.������� ��� �� ������� ������ �� ������ ���� �� �	� ���� ����� �� ����� �����

� � �
� � � ��

� ���

� � �
� �� ��

� ���

MP L

MPL
�

1 2 3 4 5 6
MP L

MPL
�

1 2 3 4 5 6

19.2
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����

 ���� �� ���� ���� ,AVC · TP = VC :��� ����	� 10 ����� ���� ������ ���� ����	 .1
.100 ���� ,����	� 10 � ������ ,10 ,�� ������ ������� ������

 ���� ,20 ,�� ����� ������ ���� �� ��	� ,VC + FC = TC :����	� ���� ���� .2
.120 ���� ,100 ,������ ������

 TC(10) � TC(11) ����	� ����� ���� .3
.TC � FC = VC �”� ��	 ���� ����	� 11 ����� ������ ���� �� .4

 �	� ���� ,VC/TP = AVC �”� ��	 ���� ����	� 11 ���� ������� ������ ���� �� .5
 ����	� 11 ������ ��� ���� ,����	� 11 � ������ ,110 ,����	� 11 ����� ������ ���� ��

.10 ��� ������� ������ ����
TC/TP = ATC ��	 ���� ����	� 10 ����� ������� ���� ���� �� .6

�	��	 � 1 �	
�

20 ���

 ��� .����	� 11�� 10 ������ ��� ���� ����� �� ������� ����	 ������ �� ������ 20 ����
 ��
 ���� ���� ���� �� ���� ��� � .�� ����	� �������� ������ � ������ ���� � �����

 ,�����	� ������� ������ ��
�  .(20.1 �����) ����� ���
��� ��	� ��� ,11��� 10�� ���	�� ����
.����	� ���� �	� ���� ��� � ��
 ����� ����� ������

20.1

TP� 10 11
� �

AVC� 10 10

FC� � 20 20

VC� � 100 110

TC� � 120 130

MC� � 10

2

1

3

4

5

� �

ATC� 126
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שני מושבים שכנים, "מושב פרגים" ו- "מעוז צור", פנו להנהלת "תל אסיף" במטרה לשכור טרקטורים: 

"מושב פרגים" זקוק ל- 5 טרקטורים שעל כל אחד מהם הוא מוכן לשלם שכירות חודשית של 3800 שקלים, 

ומושב "מעוז-צור" זקוק ל- 3 טרקטורים שעל כל אחד מהם הוא מוכן לשלם 3000 שקלים לחודש. סמנו את 

 הטענה הנכונה:

1.אם מושב "תל אסיף" ייבחר באפשרות שתעניק לו מקסימום רווח (ניצול אופטימלי של משאבים), אזי 

 הכנסותיו ממכירת עגבניות צפויות לגדול ב- 2500 ₪.

2.ירידה בשער החליפין (ל-3 ₪ למשל), תעשה את גידול העגבניות כדאי יותר ואת השכרת הטרקטורים 

 למושבים שכנים כדאית פחות.

3.אם מושב "תל אסיף" ייבחר באפשרות שתעניק לו מקסימום רווח (ניצול אופטימלי של משאבים), אזי 

 הכנסותיו ממכירת עגבניות צפויות לקטון ב- 12,800 ₪.

 4.למושב "תל-אסיף" כדאי להשכיר טרקטורים לשני המושבים השכנים.

 5.כל הטענות האחרות שגויות
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 ���� �� ����� .(”���“ ���) ����� ��� �����
 �� ������ ���� (1.1 �����) ���� �������� �������

 �	�� ��� ���� ,1.1 ������ AB ��� ,������� ����
 ���� ��� ������ ����� �� ���� ��� ,������� ����

.AB

 120 ������ ��� ����� 1.2 ������ .����� � 1 ���

 ���� X ����	� 120 ������ �� ���� ����	 .(A ’��) X ����	�
 ��� ,��� �� ��� ������ ����� ����  .Y ����	� 90 ����
 ��� ���  Y ����� ������� ’
�� ���� ,��� �����

 ������ ������ ��� ����	��� � Y ����� ����� ’
��
 ����� �� ���� ����	 .(������ ����� ��	 1) ��� �

 ���� �� � 2 ��� ������ ������ ��� ,0.5 ��� ������
.Y ����� ������� ’
��

 120 ������ ��� ����� 1.2 ������ .����� � 2 ���

 ���� ’
�� ���� (A ’��) Y ����	� 90 ��  X  ����	�

 X�� ����) Xmax � X  ����	� Y ����	� 90 �����
 ���� X�� ���� ������ ���� ��� ����� ��������

.80 ���  �  120 ��	� 300  ���� �(���� �����

 120 ������ ��� ����� 1.2 ������     .����� � � ���

 ������ ������ ������ (B ’��) X ����	� 60 ��  Y  ����	�
 ������ ����� � ����� ����� �� ,������� ���� ���

 ���� �� ��	 ��� .������ � ����� �
�� �����
 ���� ��� ������ ������ ��� ��	� ,��
���� �������

:X ����	� 60�� Y ����	� 120

.����� � 3 ��	�
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 60 ������ X ����	� 60 ����� ��� ,�	� ����� ����� X ���	� ���� ��� ,���� ����� �� �
 360 ������ Y ����	� 120 �����  ��� ,����� ���� 3 ������ �	� Y ���	� ���� ��� .����� ����

  ��� ����� ��� ���� ����� ������� ���� ���� �� ����� �� �� .(360 = 3·120) ����� ����
 ����� ���� 480 ���� ,����� ���� 900 ������ ���� ����� ���� .����� ���� 420 = 360 + 60

.����� ��� ���� ��

.2 ��� Y  ����� ����� ’
�� ���� .����� � 4 ���


.������� ������� � ,������ � �
�� ��� ,������� ���� ��� ������ ������ ���� � 5 ���
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 �	���� ������ �� ���  .����� �	���� ������ ���
 ,���	�	 5 ��		 ���� �
� ����� ����
:	
 ����� ��	� (���	�	 ��
 ���� ��		 ���� �
) �����

.�	� �� ����� (MC) �	���� ����� .1
 .�	���� ����� ����� ��	�� (AVC) ����� ����� ����� .2

.AVC�� MC�� ������� ������ ���	 �	��		� �

 ����	 (ATC) ����� ����
� ����� .3

 .2.1 ���� ���

2 ����

MPL

L

5 MPL
ATC

MPL

X

MC = AVC

2.1
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0.25
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 ������ �� �� �� .����� � ������ ���

  ”����� �� �	�� �	� ���“ ����� ��
���

 ������ ��	��� ,2 ��� ����	�� �	� ��
 ���� ���� ���� ����� ������ ������

 �������� ���� �� ,4�� 0.25 ,����� �������
 ,������ �� ������ ������ ���� �����

 ���� �
��� �� .3.2 ������ ������ ��
 ������  A� ������ ����� ������ ����
 ���� �� ����� ����   B� ������ �����

 .450 ��� x�� ���� ��� ,����� ��������
 .B ������ Y�� ��� �� ����� ���� 1 ����

 ����� ����
� ����� ��� ����� ��� ��
 ������� �����	 ������ �� �� ��� �������

 ���� �� ���� ������ .�
���� 	����
 ����                             ��� ����� ��������

 .300 ��� Y�� �����  x ����� 450
Y = 1200 - 2·X

3 ����

 ��	�� ������� ��� �� ����� ��� ��� �	� �� ,����� ����� ���� �”�� ���� ��� ��� ��� ����
 �� ������ ���
 ���� .(”��“ ����) ������/��	� ����� �� ���� �� � ����� ���� �� .����

 ����� ����� ���� .(3.1 �����) ”������ �����“ �����  ��
��� ����� �� ����� ������ �����
 ��� Px/Py ����	�� �	� �� ������ ����� �������  .Y ����� ���  X 450 ����� ���������

 �	� ��� ���� ���� �� .������ ������ ���� ���� ���� �� ����� �������� ���� � ����� �����
.����� ��� ����� y�� ��� �� ������ ���� ,���� ���� �������� ���� �� ��� ���� ����	�

3.2
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3 �	�

 ���� ,3.4 ������� ���� �
��� .            � ������ ���

 �������� ���� ������ ���� ,4 ��� ����	�� �	��

 �
��� x ������ ������ ’
��� ����� ����  �����
 ����� �������� ���� ,������ ����� �� ���	��

 ����� ����� .������ ����� �� �� �
�� ��� �� 	���
 �� ���� ������ �� ���� ��� ,B ’��� y�� ��� ��

 450 ����                             :����� �������� ����
.200 ��� y�� �����  x �����

Y = 2000 - 4·X

�
��
 � ������ �
��

 2  ,3.3 ������� ���� �
��� .����� � ���� ���

 ���� ������ ���� ,5 ��� ����	�� �	�� ����

 ������ ���� ,4�� ���� ����  ����� ��������
 �� ������� ���� ����� �������� ���� ��

 ��������� x�� ���) 500 ��� x�� ���
 ������ ������ ����� � (����� ��� �����

 �������� ���� �� ���� ������ �� ���� .3.3
 �����  x ����� 450 ����                         :�����

250 ��� y��
Y = 2500 - 5·X

 ������� ���� �
��� .����� � �����	 ���

 ���� .0.2 ��� ����	�� �	�� ���� 2  ,3.5
 ���� �
�  ����� �������� ���� ������

 ������ �
��� ������ ����� ����� ,0.25��
 ����� �������� ���� �� ������ ���� ,���

 Y�� ���) 500 ��� Y�� ��� �� ������� ����
 ����� � (����� ��� ����� ���������

 ���� ������ �� ���� .3.5 ������ ������
 ����                           :����� �������� ���� ��

    410 ��� y�� �����  x ����� 450
Y = 500 - 0.2·X
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 ���
 ����  .100 ��� ���� ,������ ����� ��� ������ ���
� �� ���
 ��� ����� .����� � 2 ���

 ��� �����
���� ������ ���� ��� ���� .����� ��� �� 	���� �� �� ��	�� (4.2 �����) ���	

 	����� ���� ,����� 	��
� �� ����	� 6 ������ ������ �	�� ������ ����	� ������� �� ,����	� 6
.(140) ����	 ����

 ����� ��	� � ���� .����	� 8 �� 1�� ����� ��� �� ������ ����� �� ������ ��� ���
 ������
 	��
� ���� ������ ��� ,������� 	���� �� ������ �� ������ ���  ���� �� .	”� 200 ���

 .������ ���� ����� ���� ��� ���� ���� � ��� ,����� �� ����

 ���
� �� ������ ����� ���� 	��
� ��� 	��
 ����� ��
��� ������ ����
� �� �� :1 ����
 � 	���� (������) ���� ���� ,(�����) ����� :����� 3 ������� ,�
��
� ���	�� �	��� ���
�

 .4.1 ������ ������� ��� �����

X 0 1 2 3 4 5 6 7 8

VC 320 420 500 620 770 960 1190 1460

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

� 100 420 520 600 720 870 1060 1290 1560

-100 -220 -120 0 80 130 140 110 40

4.2

 4 ���	

   : ���� ��� ����� ��	� :���� ����	�� ,������ ����	� ������� ������ ��� 1 �����
0 = 0·200

 � ����� ���� + ����� ���� :����	� ���� ,����� ����� �� ������� ������ ��� 2 �����
 ����� ������� �� ���� .400 � ����� ����� ������ ����� ,���
� ����� ������ ����� ����

 	���� ��� �� ��� �����
���� ������ .	���� ����� ����� � ��	� �� �	��� ,�������
 ������ ����� ���� .����� ����� ����� � ��� �� � �� ���� �� ,������	� �� ����� �����

 ���� ��� ,����	� 6 ����� ������ � ����� ���� � �� .����	� 6 ������� ��� ����� ��������
 .����� 	��
� ����� �� � ���� ��� ,����
���� 	����� ���� ,���� ���� 	��
� �����

����� 1 ���� 

X 0 1 2 3 4 5 6 7 8

VC 320 420 500 620 770 960 1190 1460

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

400 720 820 900 1020 1170 1360 1590 1860

-400 -520 -420 -300 -220 -170 -160 -190 -260

�

�

�
�

�
�

��
�
�

4.1
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X 0 1 2 3 4 5 6 7 8

VC 320 420 500 620 770 960 1190 1460

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

� 200 520 620 700 820 970 1160 1390 1660

-200 -320 -220 -100 -20 30 40 10 -60

4.3

���� �  4 ����

 ����  .200 ��� ���� ,������ ����� ��� ������ ���
� �� ���
 ��� ����� .����� � 3 ���

 ������ ���� ��� ���� .����� ��� �� 	���� �� �� ��	�� (4.3 �����) ���	 ���


 	��
� �� ����	� 6 ������ ������ �	�� ������ ����	� ������� �� ,����	� 6 ��� �����
����
.(40) ����	 ���� 	����� ���� ,�����

.2 ���
� ���� ��� .����� � 3 ���


 ����� ,����	� 6 ����� ���	�� �� ���� �� �� �� ��	� ����� ���� ����� ���� ��� ,�� ����
.���� 	��
� ������� ���� ���	� �� ������� �� ������ ����� ��������
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 ,��	�� �� 	”� 30 ���� ����� ��� ��� ���� �� �� ,	”� 10 ��� ��	��� ��	�� 	��� ��
�� ���
 ��� ”������ ���“ ����� ���� 	”� 30 ����� ”����“ ��� ��� ����� ���� .��	�� 3 ���� ��� ���

 3 ����� ���� �  	”� 30 ������ ����� ��� (��	��� ��	�� ����� ��	�� ����) ����� �����
.����� 1 ���
 �� .��� �� ���� ���
��� ���� �� ��	��� ���� ��� � 	��� 	”� 10 ��	�� ��	��

 ��� �� �� ����� ������� ����� ���� ,��� �� ���� ���
��� ���� �� ��	�� �� .���� � ���� ���
 
.0 ��� ��	���

 ���� ��	� ��� ����� ���� ��� ,��	�� �� ������ 30% ������ ���� ���� ���� �� ���� ����
 �� .������������ ����� ���� ��	�� �� ��� ������ (����� ��	�� ����� ���) �� ’�� �� ������

 ���� ,	”� 10 ����� ��	���� ,����� ���� 	”� 1000 ��� �� ’�� �� ������ 	��� ��
�� ���
 � � �� ’�� �� ����� ���� �� �� .(��	�� 30 �� ���) ��	�� �� 	”� 300 ������ �� �� �����

 ��� ������ ,��	��� ��	�� ����� �	 ��� ���� ��� ,	”� 600 ��� ,30% ����� ����� ��� ,2000
 ��� �� �  ������ ���� �� ��	�� �� ’�� ����� ���� ���� .��	�� 60�� ���� ���� ���� �����

 .���� ���� ��� ���� �	�����

 ���� �� ������ ����� % ����� ���� ���� �� :��� ��� �� ������ ,�������� ����� ����
 ����� ������� ��� ���� �� ,�� .�����	� ���� ������ �� ������ ������ ����� ���� ,����

.��� �� �� ��� ���� ����� �� ’�� �� ����� ������ � ���� � 1 ��� �� ’�� ��� ,0 ��� ��� �� ��

 ����� ����� ��� �� ,	”� 30 ��� ��� �� �� ������� ����� ,���� ��	��� ��	� �� .����� � 3 ���

 �� ������ .	”� 30 ����� ��� ,��� ����� ������ �� ����� �� ������ ���� �� �� ��	�� ��	�
 ��� ������ ,������ ����� ��� ,���� ��	��� ��	� �� ��� ,��� ����� ����� ����� ��� ����

.����� ��� �����

 ��� �� �� ������ ����� ��	� �� ,����� ��	��� ��	� ��� ����� 3 ���
� �����  .���� � 5 ���

 ���� ,����� �� ���� �� ������ �� ����� �� ����� ��	�� ������ ��� ���� �� .��	�� �� �� ’���

 ��	� ��� ���� ��� �� ��� ,
�	��� ���� 1�� ���� ����� ���� �� ������ ������� �����
.(1�� �����) ���� ������ ��� �� ������ ������ ��	��

����� 4 ����	 

 ������ ����� ,����� ������ � ����� ����
 ����� ����� � ����� .	”� 5 ��� ���� � ��

 ������ �� ,������ ����� ����� �� ������
 ����                     :��� ��� ������ ����

 .	”� 5 ��� ����� ��	�� ������ ��	�� ��
 �� ,������� ������ ����� ����� �����

 �� ����� ������ ,���� ������ 50 �����
.���� � ������ ����

 ���� ������ ����� ������ 6.1 ������
 � �������� �� .������� � �� ����� ������

 �� ��	� ���� ,5 ��� ����� ������ ��	��
 ������� ���� ��� ����� ������ ������

.4750  ��� ����
 ����� ����� ��� ,���� ���� ������� � � ����
 �� �� ��	� ,� �� .��� ��� ����� ���� ��

 ,������� ���� ,4750 ,���� ������� ����
.����	� 95 ����� ���� �� ����� ,50

P = MC

5 ����

6 ����

5 = P

D

P

X

S

X
4750

X* =  5000 - 10P 2

6.1

X* =  5000 - 10P 2

D

����� 5 ����	 
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 .������ 	”� 3�� ������� ���	� � � ����� ����
 ���� �
��� ����� ������ ��� ���� �����

 ���� �� ���� ����� ����� �� ,	”� 3 �����
 ���� 7.1 ������ .���	�� ���	� � �� ������

 ���� �	���� � ����� ����� �� ����� �����
 B ����� ���� � 	”� 3 ��� ������� ��� ���

.	”� 3�� A ������ �����
+3

B

A

P

X

S
S1

+3

+3

+3

7.1

P1 B

A

P

X

S

P

S1

X

D

+3

D

B

A

P

X

S

P

S1

X

C

X1

7.2

+3P1

 �� ��� ,����� ,����� ��� ������� 7.2 ������
 �� ��� ,������ ��
��	� �	��� ������ �����

.(����� ����� �����) ����� ������ �����
 ����� ���� ����� ���� ����� ���� �
��� ��
 3 ����� ����� �� ����� ,��
��	� �	��� ������
 ,����� 	”� 3�� ��	�� ����� �� ����� ����� 	”�

 ����� ���� �� ��� ��
��	� 	��� ����� ��
 �� ���� �� ����� ���� ������ ���� .�����
 3 ����� ����� �� ����� � ����� ������ �����

 3�� ���� ��	� ����� ����� ����� 	”�
.���� ’� ���
 .(C �����) 	”�.����� 1 ����

7 ���	
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 ������� ���� ����� ,������� �������� A ������ B ������ ��� ����� ���� �� ���� 4 ����
.X�� ����	� ����� ������
 ������ X ������ ������ ����� ����� �

 ������ 8.3 ������ �
���  :A �� B ������ ����� ����� �� ����� ���� �� ����� ���� ,�����
.���� ����� ���� �� ������ A ������ B ����� � ����� ���� � �����

.X ����� ����� ��� ��� X�� ������ �� �	���� ��� A�� B ������ ����
.����� 4 ���
 �� ,������� ����� �� ����� ��� ��� ������� 2 ���� ������� 4 �����

 D ������ C ������ ��� ����� ���� �� ���� 1 ���� 
 ��� ���� � ������� ���� ����� ,������� ��������
.x�� ����	� ����� ������
 ������ x ���� �� �������

 ����� ����� �� ����� ���� �� ����� ���� ,�����
 ���� � ����� ������ 8.1 ������ �
���  :D �� C ������

 ����� ���� �� ������ C ������ D ����� � �����
 ����� ����� ���� ������ �����  ��� ,(�������) ����

.D ����� ����� ���� ������� ���� ����� C
 ������ �� �� ����� ��� D ������ C ������ ���� ,�� 

.X�� ������ ����� ��� X ���� ���� ����� ���	��
 ����� ,X ������ ������
 ����� ����� 1 ������ ���� 

 ������ ������ ������ ���� ����� ��� X �� ����� �����
.����� � 1 ���
 .��� �� 1 ���
 �� ����� ���� ,X ��

 B ������ D ������ ��� ����� ���� �� ���� 2 ����
 ����� ����� � ������� ���� ����� ,������� ��������

.X�� ����	� ����� ������
 ������ X ������ ������
 ����� ����� �� ����� ���� �� ����� ���� ,�����

 ���� � ����� ������ 8.2 ������ �
���  :B �� D ������
 ���� ������ �� ������ B ������ D ����� � �����

.����� ������
 ���� X�� ������ �� �	���� ��� B�� D ������ ����

.���� X�� ���� �������
 �� ������ ����� ����� � ������� 2 ���� ������� 2 �����
 ��� ������ �������) ������� �� ����� ��� �� ���� � X

 ������ ,(������ ������� ������ ����� ���� �� �����
 	����� ������ ���� . X�� ����� ����� ������
 �����

 ���� ����� ��� �� 2 ���
 �� ����� ���� ,Z ���� �����
 ����� ��� ,������ ����� �� ����� �� ������ ��������

.����� ��

 B ������ D ������ ��� ����� ���� �� ���� 3 ����
 ��� ����� � ������� ���� ����� ,������� ��������
 ��� ����� X ������ ��� ���	 ����� ���� �� ������
 ������ ����� ����� � 8.2 ������ �
��� .X ���� ����

:�
 ���� X�� ������ �� �	���� ��� B�� D ������ ����

.���� X�� ���� �������
 �� ������ ��� ����� � ������� 2 ���� ������� 3 �����
 ������ ��� ����� .X ������ ��� ���	 ����� G ����

 ���	� ,���� G ���� ���� �� .����� ����� ����� �����
 ��� �� ����� ����� �� .����� ���� ��� ����� ���� ,���
 X ���� � �� ������ ,X ������ ��� ���	 ��	�� �����
 ���� ��� ���� ��� ������ ���� ������ .��� �� ����

 ����� ��� ����� ,������ ���� ��� X � ����� ���� .X
 ��� ����	��� ��� �� ������ ,� �� .X�� ������ ����

  ��� ,X�� ������ ������ X ����� ����.�����  3 ����

��

�

�
�

�
�

�

8.2

8.1

�

�

�

�
�

�
�

�

8.3

�

�

�

�
�

�
�

�

8 ���	



!"#$%&'
()*)*& +,-%.&) (-*(AVISTERN.CO.IL 165 139 139

 ����� ������ ��� ����� . 50 ��� ������ ��	�� � ���� ������ ,����� ����� ������� ������
 �	�� ���� .100 ��� ���� ���� ���� ��	�� �������� �	� ������ ��� �� ����� �����

 ����� �� ����� ���� 10.1 ������ .50 ��� ������ ��	��� ,���� ���� ������ ,������ ��������
 ��	�� �� ���� ,�������� ������� �”� ����� ���� �� ����� �� ,����� ��� �� �����

 ���� �������� ������ ������ ���� �� �� ����� ��� ,����� ����� ������� ,50 ,������
 �”� 40%�� ����� ���� �� ����� �������� ������� ���� ����� .������ ������ ��	�� ��

 ������ ���  .30 ���� ����� ��� ��
� �	��� ��� ���� ����� ,50 ��� ������ ���� .�� ��
�
.������ ������ ����� ��� ���� ���

 ���� �� ����� ��� �� .����	� 30�� ���
�� ����� � ��� ������ �� ����� ���� 10.2 ������
 ��� ����� ��� ������� ���� � ���� ����� ����� �����  ��� ����� ��� �� .����� ���
 ���� � �� .(Xs) �������� ������� �”� ������� ���� ���� (Xd) ������ �”� ������ ����

:���� ������� �� ������
 Xd �� Xs �� ����� �� ��� ,               ��� ����� ������� P = 200 � 2Xd ��� ������ ������

:��� ����� ������� �	���� ��� ����� ��� �������� ����

 Xd � Xs = �����	 ��	�

 �� �� ��
�� ������ �� ��� ,30 ��� ������� ���� 70 ��� ��	�� ���� ����� ���� ���
.70 �� 50�� ���� ��	�� �� ����� 	”� 20

30

S

D X

P

S� � �*P

XDXS

S��� � �P

1XD
1XS

1 1
S,D

50

25 75

�

70

10.2

S

X

P

D
S� � �*P

XDXS

P = 200 - 2X
50

25 75

� 50

10.1

P = 2X s

��� ���� � �

 Xd = 100 - 0.5 P
�

� � �

P = 70

 Xd - Xs = 30
� �

(100 - 0.5 P)  -  (0.5P) = 30

 Xs = 0.5 P
�

P = 200 - 2Xd

10 ����

.”���� �	���� ������
 ����� :��
�� � ������ �����“

��� 
��� � 9 ����
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11 ����

 ,	”� 8�� ��� ��	��� ���� ,2�� ���� ��	�� �� ������ ��
�� ����� �������� ������ ��
 .���	� 	”� 8�� ������ �������� ��� ���� ���� ,���� ����� ��� ��	�� ���������� ������

 ���� 	”� 8 � ������ �������� ��� ,50,000 ���� ������ ���� 2�� ���� ��	�� ����� �	��
 	
�) 	”� 400,000 � ����� ������ ����� ���� .	”� 400,000 � ����� ����� ����� 50,000 ��

.����� ��������� ����� ��� ��	 �� ������ (’� �����

11.1

 ,10,000 ��� ������ ����� 	”� 10 ��� ����� ��	� �� ���� ,�����	� ������ ������� ����
 �� ����� 11.1 ������ .������ ����� ����� 	”� 100,000 ���� ������ ������� ����� ����

.���	�� ��������� ����� �	�� ���� ����

.�����  2 ����	
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 ���� �������� ,������ ����� ������ ��� ���� �� � ����� ���� 12.1 ������ .����� � 1 ���

 ����� ��� ���� ,����� ��� ������ ����� ����� ’� ���� ����� �	��� :��� ’��� ’� ����

 .����� ��� ������ ���� ����� ’� ���� ����� ��� � ������ ����� ����� ����� ����� ������
������ ������ ���� �� ���� ���� �� �� �� � ���� ����� ���� �	� �����

’� 	��� ’� 	��� ��
�� �������
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12.1

��	��� ���	 - ’� 
���
���� ���	 - ’� 
���

��	��� ���	 - ’� 
���
��	��� ���	 - ’� 
���

������� ���	 - ’� 
���
������� ���	 - ’� 
���

��	��� ���	 - ’� 
���
��	��� ���	 - ’� 
���

���� ���	 - ’� 
���
��	��� ���	 - ’� 
���

:1 ���

:2 ���

:3 ���

:4 ���

:5 ���

 ��� ������� ���� �� .’� ���� ’� ���� ���� ������ �� ’��� ’� ,����� ��� �� � ���� �����
 �� ���� ,����	� ���� �	� ���� �� ��� ,��	� �� ���
��� ,������ ����� ��� � ���� ��
 .�� ���� �� ������ ������� ���� ,������ ������ ���� ����� ’��� ’��� ����� �������

 ’� ���� ���� ����� ,������ ����� ’� ����� ��	� ����� ’� ��� ���� �� .  � ����������          
 ����� ,����� ��� ������ ���� ����� ’� ���� ����� �	��� .����� ������ ���� ����� ’���

 ���� ����� ’� ���� ����� ���   .�� ������ �� ������ ����� ������ ���� ��� ��	� �����
���� ������ ������ �� �� ������ �������� ��� .����� ��� ������

����� � 2 ��	�

12 ���
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 ����� ������ ������ �� ����� A� ������ 	
�� ,13.2 ������ �
��� .����� ���
 � 2 ����
 �� ������ ��	� .����� ,������� ���� �� ���� ���� ��� ���
� ��� ,(�”�� ���� �����) ���
 B 	
�� ,13.2 ������ ,��� �� ��	 � ����� ����� ������ ���� �� ���� ���� ��� ���� ���
�

 ��� ��� .���������� ����� ������� ����� �� C 	
��� ,����� ����� ������ ������ �� �����
 ��� ��	� � ���	� ����� �� :� �� ��� ����� ���� .�������� ������ ��� C �� B 	
� ��� ������
 �� ���� ���� ��� ,����� ������ ���� ������ �� ���� ,��	� ������ ������ ���� ����� ,���

.��� �� ����� �� ����

 ������ ���� ,��� ����� �	���� ������ �� ����� A 	
� ,13.1 ������ �
��� .����� ���
 � 1 ����
 �� ����� B 	
�� 13.1 ������ ,��� ���
� �� ������ ��	� .���
� ��� ����� �	��� � ��
� 1

 ������ ��� ��� .���������� ����� ���� ������ ����� �� C 	
��� ,���� ���� ������ ������
 ,��� ��� ��	� � ���	� ����� �� :� �� ��� ����� ���� .�������� ������ ��� C �� B 	
� ���

 ���� �� ���� ���� ��� ,����� ������ ���� ������ �� ���� ,��	� ������ ������ ���� �����
.��� �� ����� ��
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 �����) ��� ����� ������ ������ �� ����� A� ������ 	
�� ,13.1 ������ �
��� .  ���
 � 4 ����
.��� ���
� �� ���� ��	� ��� ,(�”�� ����

 ���� ���� ������ � ����� ���� .���� ������� ������ ���� �� ���� ���� ��� ����� 1 �����
.������ ������� ���� �� ���� ���� �� � ����� �� ���� ,���� ������ �������

�
��
 � 4 �
��

 ����� ������ ������ �� ����� A� ������ 	
�� ,13.3 ������ �
��� .����� ���
 � 3 ����
.��� ���
� �� ������ ��	� ��� ,(�”�� ���� �����) ���

 ,����� ���� ������� ����� ����� ����� �	���� ������ �� ����� B 	
�� 13.3 ������
 ������ ��� C �� B 	
� ��� ������ ��� ��� .��	�� ������ ����� ���	���� ����� �� C 	
���

 �� �� ����
���
��� �� ��) ��� �� ����� ����� ����� �	���� ���� �� ���� ���� ��� .��������
.(����� �� ����� � �������
� ����� ��� ������� ��
�� ���	���� ���	� �����

��	� � 13 ����
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 ������� ��� ��� ,������ ����� �� ��	�� �� ����� �� �� ���� ����� ���� .����� � 3 ���

. ����� ���� ����� �� ����� �����
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 �� ,����� �� ���� ��� ��� �� ,����� .����
��
 ���� ����� ���� ������ ���� ���� ��
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���� � 16 ����

 ������� ������ ��� ������� ����
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	��� ��	�� � 18 ���
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1שאלה מספר 

 פונקציית ההיצע של עגבניות היא: Px = 400 - Xפונקציית הביקוש המקומי לעגבניות היא: 

Px  = 0.25X הממשלה מעוניינת שהיקף יצוא100. המשק יכול לייצא עגבניות לחו"ל במחיר העולמי של .₪  

  ולשם כך היא מעניקה ליצרנים פרמיה בסכום קבוע על כל יחידה מיוצאת. אם תכנית2העגבניות יגדל פי 

הממשלה תצא לפועל יהיו הוצאות הממשלה: 

 ש"ח 12500א. 

ב. כל התשובות האחרות אינן נכונות

 ש"ח 2000ג. 

 ש"ח4000ד. 

 ש"ח  3200ה. 

2שאלה מספר 

 בשוק מעדני החלב שורר שיווי משקל תחרותי. עקומות הביקוש וההיצע רגילות. מחיר מעדן חלב בשיווי

  מיליון יחידות. הממשלה מחליטה לגבות מס20 ₪, והכמות הנמכרת בשיווי משקל היא 12משקל של הוא 

 ₪ על כל מעדן חלב מיוצר. איזו טענה נכונה? 4בגובה של 

א. כל התשובות האחרות אינן נכונות

 מיליון80 ₪ ותקבולי הממשלה יהיו קטנים מ- 4ב. מחיר מעדן חלב ליצרן ירד בפחות מ- 

 מיליון80 ₪ ותקבולי הממשלה יהיו 2ג. מחיר מעדן חלב לצרכן יעלה ב- 

 מיליון80 ₪ ותקבולי הממשלה יהיו גדולים מ- 2ד. מחיר מעדן חלב לצרכן ירד ב- 

 מיליון80 ₪ ותקבולי הממשלה יהיו 2ה.  מחיר מעדן חלב לצרכן יעלה בדיוק ב- 

3שאלה מספר 

על מנת להגביל את היקף הייבוא נשקלות החלופות הבאות: 

 שקלים ליחידה מיובאתa. הטלת מכס בסך 1

 שקלים ליחידה מיוצרת בארץa. מתן סובסידיה בסך 2

הניחו כי גם לאחר ביצוע כל אחת מהחלופות לעיל, בשוק מתקיים ייבוא

2א. היצרנים אדישים בין החלופות, הצרכנים מעדיפים את חלופה 

2ב. היצרנים והצרכנים מעדיפים את החלופה 

 2 נמוכים מהוצאותיה על הסובסידיה בחלופה 1ג. תקבולי הממשלה מהמכס בחלופה 

ד. היצרנים וגם הצרכנים אדישים בין החלופות

 אך לא ניתן לקבוע בוודאות איזו חלופה עדיפה בעיני היצרנים.2ה. הצרכנים מעדיפים את חלופה 

 149
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4שאלה מספר 

  התחרותי פועלים הרבה יצרנים זהים בעלי פונקציית ייצור רגילה. לענף הגיעו יצרנים חדשיםXבענף מוצר 

  יחידות מהמוצר בכל מחיר. במקביל עלתה הכנסת הצרכנים100המעוניינים למכור כמות קבועה של 

  יחידות. מכאן100הרוכשים את המוצר. ידוע שבעקבות שני שינויים אלו גדלה כמות שיווי המשקל בענף ב-

ניתן להסיק כי: 

א. רווחי היצרנים הוותיקים בענף קטנו 

ב. לא ניתן לדעת מה יקרה לרווחי היצרנים הוותיקים בענף 

 נייטרלי עבור הצרכנים Xג. מוצר 

ד. מחיר המוצר בהכרח יעלה 

ה. כל התשובות האחרות שגויות

5שאלה מספר 

  בכל מחירXצרכן מוציא את כל הכנסתו על שני מוצרים. הצרכן מוציא סכום קבוע מהכנסתו על מוצר 

. בחרו את הטענה הנכונה: Yוהכנסה, ואת יתרת הכנסתו מוציא הצרכן על מוצר 

 גדולה מאפסYא. גמישות ההכנסה של מוצר 

 גדולה מאפס Xב. גמישות ההכנסה של מוצר 

ג. יש יותר מתשובה נכונה אחת

 1 ביחס למחירו גדולה בערכה המוחלט מ-Xד. גמישות הביקוש של 

 גדולה מאפסYה. הגמישות הצולבת של

 6שאלה מספר 

 . הניחו עתה שניתןPx = 0.08X ועקומת ההיצע  Px = 80 - 0.08Xשוק תחרותי מיוצג על ידי עקומת הביקוש 

  ₪ לדולר. הממשלה5 דולר ושער החליפין הוא 10לייצא את המוצר בכמות בלתי מוגבלת במחיר קבוע של 

 יחידות. לשם כך יש לבצע פיחות בשיעור של: 500מעוניינת להגדיל את היצוא ל-

20%א. 

 25%ב. 

ג.  כל התשובות האחרות אינן נכונות 

30%ד. 

 40%ה.  
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7שאלה מספר 

 עובדים ומכונות הם גורמי הייצור הבלעדיים המשמשים לייצור מוצרי צריכה ומכונות (כלומר המכונות

  עובדים3000שהמשק מייצר משמשות בעצמן בתהליך הייצור). כמויות גורמי הייצור במשק במצב המוצא הן 

  מכונות. לשם ייצור יחידה אחת של מוצר צריכה דרוש עובד אחד ו-22 מכונות. בכל שנה מתקלקלות 360ו- 

  מכונה. בהנחה כי משק זה מייצר כל שנה שתי0.2 מכונה. לשם ייצור מכונה אחת דרוש עובד אחד ו- 0.1

 שנים? 4מכונות בלבד, מה תהיה העלות האלטרנטיבית השולית של מוצרי צריכה לאחר 

א. מכונה אחת

 מכונות2ב. 

ג. כל התשובות האחרות אינן נכונות 

 מכונות1.5ד. 

 מכונה0.5ה. 

8שאלה מספר 

  ובנוסף חלה ירידה בעלויותX שורר שיווי משקל תחרותי. חלה עליה במחיר מוצר תחליפי למוצר Xבשוק  

. מכאן ניתן להסיק כי בשיווי המשקל החדש בשוק: Xהקבועות בייצור מוצר 

א. חלה ירידה במחיר ובכמות 

ב. המחיר בהכרח ירד אך לא ניתן לדעת מה קרה לכמות 

ג. הכמות בהכרח גדלה אך לא ניתן לדעת מה קרה למחיר 

ד. לא ניתן לדעת מה יקרה לכמות ולמחיר 

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות 

9שאלה מספר 

סמנו את הטענה הנכונה:

א. ככל שהביקוש קשיח יותר, שיפור טכנולוגי בייצור המוצר יוריד את מחירו בפחות

ב. ככל שהביקוש קשיח יותר, מס קנייה על המוצר יקטין יותר את הכמות הנקנית

ג. ככל שההיצע קשיח יותר, סובסידיה לייצור תגדיל ביותר את המחיר ליצרן

ד. כל התשובות אחרות שגויות

ה. ככל שההיצע גמיש יותר, הטלת מס על המוצר תקטין בפחות את הכמות המיוצרת
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10שאלה מספר 

פירמה הפועלת בתחרות משוכללת, תייצר כמות חיובית בטווח קצר במידה ו: 

א. אין לה עלות קבועה  

ב. מחיר המוצר גבוה ממינימום העלות השולית לייצור המוצר 

)AFCג. מחיר המוצר נמוך מהעלות הקבועה הממוצעת (

) נמוכה מהעלות השולית לייצור המוצר בכל תפוקהAVCד. העלות המשתנה הממוצעת (

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות 

11שאלה מספר 

להלן נתונים על מבנה הייצור של פירמה הפועלת בתנאי תחרות משוכללת:

פועלים 1 2 3 4 5 6
תפוקה כוללת 10 22 37 50 60 67 71

 ש”ח:13 ₪ ליחידה, ושכר העבודה הינו 1כמו כן, ידוע שמחירו של המוצר בשוק הוא 

א. לא כדאי ליצרן לייצר כלל

ב. כל התשובות האחרות אינן נכונות

0 הרווח שווה ל-2ג. אם העלות הקבועה היא 

 יחידות בטווח הקצר, אך לא ניתן לדעת אם כדאי לייצר בטווח הארוך50ד. כדאי ליצר לייצר 

ה. ליצרן כדאי לייצר בטווח הקצר בלבד

12שאלה מספר 

 . הנח עתה שניתןPx = 0.01X ועקומת ההיצע  Px = 80 - 0.04Xשוק תחרותי מיוצג על ידי עקומת הביקוש 

  ₪ ליחידה. כתוצאה מחשיפת המשק לייבוא10לייבא את המוצר בכמות בלתי מוגבלת במחיר קבוע של 

מתחרה: 

 יחידות 600א. הייצור המקומי ירד ב-

 יחידות150ב. הייצור המקומי יגדל ב 

 10,000ג. הוצאת הצרכנים תהיה 

 יחידות 1000ד. הייצור המקומי ירד ב-

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות
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7שאלה מספר 

 עובדים ומכונות הם גורמי הייצור הבלעדיים המשמשים לייצור מוצרי צריכה ומכונות (כלומר המכונות

  עובדים3000שהמשק מייצר משמשות בעצמן בתהליך הייצור). כמויות גורמי הייצור במשק במצב המוצא הן 

  מכונות. לשם ייצור יחידה אחת של מוצר צריכה דרוש עובד אחד ו-22 מכונות. בכל שנה מתקלקלות 360ו- 

  מכונה. בהנחה כי משק זה מייצר כל שנה שתי0.2 מכונה. לשם ייצור מכונה אחת דרוש עובד אחד ו- 0.1

 שנים? 4מכונות בלבד, מה תהיה העלות האלטרנטיבית השולית של מוצרי צריכה לאחר 

א. מכונה אחת

 מכונות2ב. 

ג. כל התשובות האחרות אינן נכונות 

 מכונות1.5ד. 

 מכונה0.5ה. 

8שאלה מספר 

  ובנוסף חלה ירידה בעלויותX שורר שיווי משקל תחרותי. חלה עליה במחיר מוצר תחליפי למוצר Xבשוק  

. מכאן ניתן להסיק כי בשיווי המשקל החדש בשוק: Xהקבועות בייצור מוצר 

א. חלה ירידה במחיר ובכמות 

ב. המחיר בהכרח ירד אך לא ניתן לדעת מה קרה לכמות 

ג. הכמות בהכרח גדלה אך לא ניתן לדעת מה קרה למחיר 

ד. לא ניתן לדעת מה יקרה לכמות ולמחיר 

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות 

9שאלה מספר 

סמנו את הטענה הנכונה:

א. ככל שהביקוש קשיח יותר, שיפור טכנולוגי בייצור המוצר יוריד את מחירו בפחות

ב. ככל שהביקוש קשיח יותר, מס קנייה על המוצר יקטין יותר את הכמות הנקנית

ג. ככל שההיצע קשיח יותר, סובסידיה לייצור תגדיל ביותר את המחיר ליצרן

ד. כל התשובות אחרות שגויות

ה. ככל שההיצע גמיש יותר, הטלת מס על המוצר תקטין בפחות את הכמות המיוצרת

10שאלה מספר 

פירמה הפועלת בתחרות משוכללת, תייצר כמות חיובית בטווח קצר במידה ו: 

א. אין לה עלות קבועה  

ב. מחיר המוצר גבוה ממינימום העלות השולית לייצור המוצר 

)AFCג. מחיר המוצר נמוך מהעלות הקבועה הממוצעת (

) נמוכה מהעלות השולית לייצור המוצר בכל תפוקהAVCד. העלות המשתנה הממוצעת (

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות 

11שאלה מספר 

להלן נתונים על מבנה הייצור של פירמה הפועלת בתנאי תחרות משוכללת:

פועלים 1 2 3 4 5 6
תפוקה כוללת 10 22 37 50 60 67 71

 ש”ח:13 ₪ ליחידה, ושכר העבודה הינו 1כמו כן, ידוע שמחירו של המוצר בשוק הוא 

א. לא כדאי ליצרן לייצר כלל

ב. כל התשובות האחרות אינן נכונות

0 הרווח שווה ל-2ג. אם העלות הקבועה היא 

 יחידות בטווח הקצר, אך לא ניתן לדעת אם כדאי לייצר בטווח הארוך50ד. כדאי ליצר לייצר 

ה. ליצרן כדאי לייצר בטווח הקצר בלבד

12שאלה מספר 

 . הנח עתה שניתןPx = 0.01X ועקומת ההיצע  Px = 80 - 0.04Xשוק תחרותי מיוצג על ידי עקומת הביקוש 

  ₪ ליחידה. כתוצאה מחשיפת המשק לייבוא10לייבא את המוצר בכמות בלתי מוגבלת במחיר קבוע של 

מתחרה: 

 יחידות 600א. הייצור המקומי ירד ב-

 יחידות150ב. הייצור המקומי יגדל ב 

 10,000ג. הוצאת הצרכנים תהיה 

 יחידות 1000ד. הייצור המקומי ירד ב-

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות

בכל רמת תפוקה העלות המשתנה הממוצעת (AVC) לא גבוהה מהעלות השולית 
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13שאלה מספר 

  באמצעות עובדים, שתפוקתם השולית פוחתת בייצורY ו- Xבמשק א’ ובמשק ב’ מייצרים שני מוצרים -  

שני המוצרים. כמו כן ידוע, כי לשני המשקים עקומות תמורה זהות. מכאן עולה כי:

א. המשקים בהכרח יסחרו ביניהם

ב. אם המשקים יסחרו ביניהם, כל משק יתמחה בייצור המוצר בו יש לו יתרון יחסי

 ג. היות ועקומות התמורה של שני המשקים זהות, לאף משק אין יתרון יחסי ולכן לא יתקיים סחר בין שני

המשקים

Y ו-Xד. אם המשקים יסחרו ביניהם, הם יצרכו כמויות זהות של  
Y ו-Xה. אם המשקים יסחרו ביניהם, הם ייצרו כמויות זהות של  

14שאלה מספר 

  מכונות. כל עובד מסוגל10 עובדים ו-100. כמו כן במשק שני גורמי ייצור, Y ו-Xבמשק מייצרים שני מוצרים, 

  כלל.Y ולא יכולות לייצר X יחידות 2 באותו פרק זמן. מכונות יכולות לייצר רק Y יחידות 2  או Xלייצר יחידת 

אם המשק עובד ביעילות, ניתן להסיק כי: 

 X יחידות 10א. ייתכן והמשק ייבחר לייצר 
y יחידות 0.5 היא X העלות האלטרנטיבית השולית בייצור X יחידות 20ב. כאשר המשק מייצר 

 כלל X, הוא לא ייצר Y יחידות200ג. באם המשק ייצר 

y יחידות 0 היא X העלות האלטרנטיבית השולית בייצור X יחידות 20ד. כאשר המשק מייצר 
ה. יש יותר מתשובה נכונה אחת

15שאלה מספר 

 נשקלות שלוש דרכים להעלאת מחיר מוצר מסויים מעל שיווי המשקל - מתן סובסידיה ליצרנים, קניית

עודפים, או קביעת מכסות ייצור. ניתן לקבוע כי:

א. היצרנים יעדיפו את הסובסידיה על פני מכסות הייצו

ב. הצרכנים יעדיפו את מכסות הייצור על קניית העודפים

ג. היצרנים יעדיפו ת הסובסידיה על פני קניית העודפים

ד. הצרכנים יעדיפו את קניית העודפים על פני מכסות ייצור

ה. היצרנים יעדיפו את מכסות הייצור על פני הסובסידיה

 153

היצרנים יעדיפו את הסובסידיה על פני מכסות הייצור

היצרנים יעדיפו את הסובסידיה על פני קניית העודפים
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16שאלה מספר 

 הצרכנים מעוניינים. Px = 2Xועקומת ההיצע   Px = 50 – 3Xשוק תחרותי מיוצג על ידי עקומת הביקוש 

: מכאן שבשיווי המשקל החדש, יחידות מוצר בכל מחיר ומחיר 50לקנות עוד 

יחידות 60כמות שיווי המשקל תהיה . א

כל התשובות האחרות אינן נכונות. ב

יחידות 60-כמות שיווי משקל החדשה תגדל ב. ג

  ש״ח100המחיר המקסימלי שהצרכנים יהיו מוכנים לשלם בשיווי משקל החדש יהיה . ד

  ש״ח20מחיר שיווי משקל החדש יעלה ב-. ה

17שאלה מספר 

  ועקומת ההיצע היאP=50-3X שוררת תחרות משוכללת. ידוע שעקומת הביקוש הינה: Xבשוק מוצר 

P = 2X:אם תחול ירידה בשכרם של העובדים בענף, אזי .

א. הוצאות הצרכנים על המוצר יגדלו

ב. הוצאות הצרכנים על המוצר ישארו ללא שינוי 

ג. הוצאות הצרכנים על המוצר יקטנו

ד. לא ניתן לדעת מה יקרה להוצאות הצרכנים על המוצר

כל הטענות האחרות שגויות. ה
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ד. לאורך עקומת הביקוש החדשה, המחיר המקסימלי אותו היו מוכנים הצרכנים לשלם (בתפוקה 
0) הוא 100 ש״ח 

ה. מחיר שיווי המשקל יעלה ב-20 ש״ח
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 18שאלה מספר 

 מטעי זיתים מסוג ב׳ ו-50 מטעי זיתים מסוג א׳, 100בשוק הזיתים מתקיימת תחרות משוכללת. במשק יש 

 פועלים בקטיף זיתים. להלן לוח תפוקת הזיתים השנתית כתלות במספר הפועלים המועסקים במטע:225

מטע ב (טונות זיתים)מטע א (טונות זיתים)פועלים

1800900

215001400

321001600

426001700

סמנו את הטענה הנכונה:

 טון זיתים800א. התפוקה השולית של מטע מסוג א׳ היא 

 פועלים התפוקה השולית של מטע מסוג א׳ תקטן150ב. אם יתווספו למשק עוד 

 מטעים מסוג ב׳ התפוקה השולית של מטע ב׳ לא תשתנה100ג. אם יתווספו למשק עוד 

ד. התפוקה השולית של מטע ב׳ כפולה מזו של מטע א׳

ה. כל הטענות האחרות שגויות

19שאלה מספר 

 במצב. קומת התמורה של המשק קעורה לראשית. עמטריות ואניות: נתון משק המייצר שני מוצרים בלבד

 מטריות 200ידוע כי בנקודת ייצור זו ויתור על . מטריות ומספר מסוים של אניות 10,000המוצא המשק מייצר 

  כמות האניות המיוצרת,1000-אם המשק יגדיל את ייצור המטריות ב. יאפשר ייצור של אוניה נוספת אחת

: תקטן ב

  אניות5-ביותר מ. א
  אניות5-בדיוק ב. ב
  אניות5-בפחות מ. ג
לא ניתן לדעת ללא נתונים נוספים . ד
כל התשובות האחרות שגויות. ה
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20שאלה מספר 

 , בכל מחירXצרכן מוציא את כל הכנסתו על שני מוצרים. הצרכן מוציא סכום קבוע מהכנסתו על מוצר 

 . בחרו את2. נתון כי הכנסתו של הצרכן גדלה פי Yוהכנסה, כאשר את יתרת הכנסתו מוציא הצרכן על מוצר 

הטענה הנכונה: 

 2 גדלה ביותר מפי Yא. כמות 

 2 גדלה פי Yב. כמות 

 2 גדלה בפחות מפי Yג. כמות 

 2 גדלה פי Xד. כמות 

Yה. חסרים נתונים בכדי לדעת לגבי שינויים בכמות מוצר 
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היות ולא חל שינוי במשוואות הביקוש וההיצע 
כתוצאה מהמהלך אפשר לרשום בפשטות שלאחר 
פעולת הממשלה ההפרש בין הכמות המיוצרת לכמות 
הנקנית בשוק המקומי - כלומר היצוא - יהיה שווה 

200, כלומר:  
 . Xs - Xd ︎ = 200

משוואת הביקוש היא  P = 400 - X ומשוואת ההיצע 
את Xs ו-Xd ︎ בשתי  נבודד ︎  .P  =  0.25X היא  
המשוואות וכך נוכל להציב זאת בנוסחה שהגדרנו 

באופן︎ הבא: 

נתון שהממשלה מעוניינת שהיצוא יגדל פי 2 (ל-200 
יחידות), ולשם כך הממשלה רוצה לתת פרמיה 
(סובסידיה) לכל יחידה מיוצאת. למעשה אנו 
אמורים למצוא את גובה הפרמיה ליחידה. כדי 

לעשות זאת נבצע את הפעולות הבאות: 

בגרף בו ציירנו את שיווי המשקל המקורי נצייר את 
הפרמיה ליצוא ושיווי המשקל החדש שיתקבל לאחר 
ם כי הכמות  שתינתן (תרשים 1.2). עלינו להסכי︎
המיוצאת החדשה תהיה ההפרש בין︎ הכמות הנקנית 
ע”י הצרכני︎ (Xd1) לבי︎ הכמות המיוצרת ע”י היצרני︎ 

(Xs1) המקומיים

ראשית נחשב את שיווי המשקל של מצב המוצא. מהשוואת משוואות הישר של הביקוש וההיצע נמצא שאם 
לא היה סחר בינלאומי שיווי השקל המקומי היה מתקבל במחיר 80. נתון כי למשק יש אפשרות לייצא את 
המוצר לחו״ל במחיר 100. נציב מחיר 100 בעקומות הביקוש וההיצע כדי למצוא את הכמות הנרכשת ע״י 
הצרכנים המקומיים (300), הכמות המיוצרת ע״י היצרנים המקומיים (400), ומכך נחלץ שהכמות המיוצאת 
במצב המוצא היא 100 (ההפרש בין הכמות המיוצרת לכמות הנקנית בשוק המקומי). שיווי המשקל של מצב 

המוצא מתואר בתרשים 1.1.

 Xd = 400 - P

 ︎

  ︎︎ Xs - Xd = 200

︎ ︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎ 4P - (400 - P) = 200

 P = 120

כלומר אם המחיר העולמי החדש (*P1) יהיה 120 היצוא במשק יהיה 200 כפי שהממשלה רצתה, כך שעל מנת 
להשיג את המטרה דרושה פרמיה של 20 ש״ח לכל יחידה מיוצאת, כך שהוצאות הממשלה על הפרמיה יהיו 4000 

. תשובה ד׳ נכונה.   ש״ח (גובה הפרמיה כפול הכמות המיוצאת)︎

︎ משוואת הביקוש

︎ משוואת ההיצע

ניתן לחליף את Xd ו-Xs במשוואות שבודדנו ונקבל

נפשט ונמצא ש:

1.1

1.2
d

s

 Xs = 4 P

ולכן אם:

שאלה 1 
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מצב המוצא, טרם הטלת המס, מחיר 
מעדני החלב הוא 12 ש״ח והכמות הנמכרת 
20 מיליון. בעקבות הטלת מס של 4 ש״ח, 
המחיר לצרכן יעלה והמחיר ליצרן ירד. 
הביטו בתרשים 2.1, היות ונתון כי עקומות 
הביקוש וההיצע רגילות (אלכסוניות) ניתן 
לראות בגרף כי נטל המס לא יפול במלואו 
על היצרנים ולא על הצרכנים, כך שחייב 
להיות שההתייקרות לצרכן תהיה נמוכה 
מ-4 ש״ח והירידה במחיר ליצרן תהיה 
נמוכה מ-4 ש״ח. עם זאת, לא ניתן לקבוע 
כיצד יתחלק המס בין היצרן לצרכן, לכן 
אין זה הכרח שהמס יתחלק שווה בשווה, 
כלומר לא ניתן להסיק שתחול עליה של 2 
ש״ח במחיר לצרכן וירידה של 2 ש״ח 

במחיר ליצרן.

2.1

שאלה 2 

ניתן להעריך שהשטח המלבני שמייצג את תקבולי הממשלה מגביית המס קטן מ-80 מיליון, 
מכיוון שגובה המלבן הוא 4 ש״ח אך רוחבו (הכמות הנמכרת לאחר הטלת המס) נמוך מ-20 

מיליון. תשובה ב׳ נכונה.  

שאלה 3 - פתרון באתר 

 יבוא ויצוא, סרטון ״צמצום יבוא״ - דקה 5:05
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4.2

שאלה 4 

בתרשים 4.1 אפשר לראות את מצב המוצא, טרם הגעת היצרנים החדשים. 

4.1

בתרשים 4.2 מתוארת הגעת היצרנים המעוניינים להציע 100 יחידות בכל מחיר ומחיר - ניסוח שמצביע על 
היצע קשיח לחלוטין ברמת תפוקה 100. שימו לב שבתרשים עדיין אין התייחסות לשינוי בהכנסת הצרכנים 
ולתוצאה הסופית שמתוארת בשאלה, אלא תיאור של מצב ביניים לפני שינוי בביקוש כתוצאה משינוי הכנסה. 
התבוננו בגרף המצרפי בתמונה 4.2, אפשר לראות שכתוצאה מהגעת היצרנים החדשים עקומת ההיצע 
המצרפית מוסטת 100 יחידות ימינה. נקודה B בגרף המצרפי היא נקודת שיווי המשקל לאחר הגעת היצרנים, 
ונקודה C בגרף המצרפי, הנמצאת 100 יחידות מימין לנקודה A, היא לא נקודת שיווי המשקל. אם כך, 
וויזואלית, אפשר לראות שהגעת היצרנים החדשים לבדה לא יכלה לגרום לגידול של 100 יחידות בכמות 

הנמכרת, אלא פחות מכך (ראו שאלה דומה בסרטון העוסק בתזוזות עקומת הביקוש).

בשאלה נתון שבסופו של דבר כמות שיווי המשקל החדשה אכן גדולה ב-100 מאשר מצב המוצא - תוצאה שלא 
יכלה להתקבל אם הדבר היחידי שקרה הוא הגעת היצרנים החדשים - אלא מחייבת שקרה עוד משהו. מאחר 
ונתון בשאלה שחלה עליה בהכנסת הצרכנים (מבלי שצויין  אם המוצר נורמלי), עלינו להסיק, מבלי שנאמר 
מפורשות, שחייב להיות שהמוצר נורמלי עבור הצרכנים, מה שגרם לגידול בביקוש - וספציפית במקרה זה, 
לתזוזה של 100 יחידות ימינה בביקוש. בתרשים 4.3 מוצג גרף מצרפי ובו מתואר השינוי שבוודאי היה צריך 
להיגרם בביקוש כדי שהתוצאה תהיה גידול של 100 בכמות שיווי המשקל. שימו לב, שכאשר הביקוש זז 100 
יחידות ימינה, וגם ההיצע זז 100 יחידות ימינה, הם נחתכים ברמת המחירים שהיתה במצב המוצא. היות 
והסקנו שלא חל שינוי ברמת המחירים, אפשר גם להסיק שרווחי היצרנים הוותיקים לא השתנו. תשובה ה׳ 

נכונה.

4.3
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נתון כי הצרכן מוציא את כל הכנסתו לרכישת שני המוצרים, x ו-y. בשאלה מבקשים לדעת, 
בין השאר, פרטים על גמישות ההכנסה של המוצרים. לצורך פתרון השאלה נמציא נתונים 
מספריים שיעזרו לנו להמחיש את השינויים שקורים בשאלה. לשם פשטות נניח כי במצב 
המוצא הכנסתו היא 1000 ש״ח, ההוצאה על x היא 600 ש״ח ולכן ההוצאה על y היא 400 
ש״ח. היות ונתון שההוצאה על x לא מושפעת משינויים בהכנסה, אם הכנסתו תעלה ההוצאה 
על x תישאר 600 ש״ח, לפיכך מוצר x הוא נייטרלי - כלומר גמישות ההכנסה שלו היא 0 
(טענה ב שגויה). אם כאמור, גידול בהכנסה יותיר את ההוצאה על x ללא שינוי, כל גידול 
שיחול בהכנסה יתווסף להוצאה על y  - ומכאן ש- y מוצר נורמלי, כך שגמישות ההכנסה שלו 

גדולה מ-0. טענה א׳ נכונה.  

בשאלה נתון שההוצאה על x לא מושפעת משינויים במחיר x, מה שאומר שגמישות הביקוש 
של מוצר x ביחס למחירו שווה ל-1 בערך מוחלט, כך שטענה ד׳ נפסלת.  

הגמישות הצולבת של y (גמישות y ביחס למחיר x) היא 0, כלומר y לא תלוי ב x. נמחיש זאת 
באמצעות הנתונים המספריים בהם השתמשנו קודם:  

הניחו כי במצב המוצא הכנסתו היא 1000 ש״ח, ההוצאה על x היא 600 ש״ח ולכן ההוצאה על 
y היא 400 ש״ח. ההוצאה על x מחושבת Px· x וההוצאה על y מחושבת  Py· y, ובואו נניח 
 y היא 600 והכמות הנקנית מ x גם שמחירו של כל מוצר הוא 1 שקל, כך שהכמות הנקנית מ
היא 400 במצב המוצא. כאשר בודקים גמישות צולבת של y למחיר x הדבר נעשה בהנחה 
שחל שינוי במחיר מוצר x ללא שינוי נלווה בהכנסה או במחיר מוצר y, שכן הרעיון הוא 
לבודד את השפעת מחיר x על כמות y. אם תחול עליה של 1 ש״ח במחיר x, והוא יעמוד על 2 
ש״ח, מכיוון שנתון שההוצאה על x לא מושפעת מהמחיר - נוכל להסיק שהכמות הנרכשת 
מ-x תקטן ל-300 - וההוצאה תישאר 600. אם כך, בהנחה שההכנסה נשארה 1000, וההוצאה 
על x נשארה 600 - ההוצאה על y  תישאר 400. מכך עולה ששינוי במחיר x לא יגרור שינוי 

בכמות הנקנית מ-y, ולכן נסיק שהם בלתי תלויים - גמישות צולבת 0.  

שאלה 5 
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נפשט ונמצא ש:

ניתן לחליף את Xd ו-Xs במשוואות שבודדנו ונקבל

ולכן אם:

︎ משוואת הביקוש

היות ולא חל שינוי במשוואות הביקוש וההיצע 
כתוצאה מהמהלך אפשר לרשום בפשטות שלאחר 
פעולת הממשלה ההפרש בין הכמות המיוצרת לכמות 
הנקנית בשוק המקומי - כלומר היצוא - יהיה שווה 

500, כלומר:  
 . Xs - Xd ︎ = 500

P=80-0.08X ומשוואת  משוואת הביקוש היא  
את Xs ו-Xd ︎ בשתי  ההיצע היא  P = 0.08X. נבודד ︎
המשוואות וכך נוכל להציב זאת בנוסחה שהגדרנו 

באופן︎ הבא: 

נתון שהממשלה מעוניינת שהיצוא יגדל ל-500, ולשם 
כך מתכננת לפחת את המטבע כך ששער החליפין 
יעלה (כל שקל יהיה שווה יותר דולרים). אנו נשאלים 
מה צריך להיות אחוז הפיחות. כדי לעשות זאת נבצע 

את הפעולות הבאות: 

בגרף בו ציירנו את שיווי המשקל המקורי נצייר את 
השינוי שיחול בעקבות פיחות ושיווי המשקל החדש 
שיתקבל לאחריו (תרשים 6.2). עלינו להסכי︎ם כי 
הכמות המיוצאת החדשה תהיה ההפרש בין︎ הכמות 
ן הכמות המיוצרת  הנקנית ע”י הצרכנים︎ (Xd1) לבי︎

(Xs1) ע”י היצרני︎ם המקומיים

ראשית נחשב את שיווי המשקל של מצב המוצא. מהשוואת משוואות הישר של הביקוש וההיצע נמצא שאם 
לא היה סחר בינלאומי שיווי השקל המקומי היה מתקבל במחיר 40. נתון כי למשק יש אפשרות לייצא את 
המוצר לחו״ל במחיר 50 (10 דולר כפול שע״ח 5). נציב מחיר 50 בעקומות הביקוש וההיצע כדי למצוא את 
הכמות הנרכשת ע״י הצרכנים המקומיים (375), הכמות המיוצרת ע״י היצרנים המקומיים (625), ומכך נחלץ 
שהכמות המיוצאת במצב המוצא היא 250 (ההפרש בין הכמות המיוצרת לכמות הנקנית בשוק המקומי). 

שיווי המשקל של מצב המוצא מתואר בתרשים 6.1.

 Xd = 1000 - 12.5P

 ︎

  ︎︎ Xs - Xd = 500

 ︎ ︎ ︎︎︎︎ ︎︎︎ 12.5P - (1000 - 12.5P) = 500

︎ משוואת ההיצע

6.1

6.2
d

s

 Xs = 12.5 P

שאלה 6 

 P = 60

כלומר אם המחיר העולמי החדש (*P1) יהיה 60 היצוא במשק יהיה 500 כפי שהממשלה רצתה, כך שעל מנת 
להשיג את המטרה צריך ששער החליפין יהיה 6 - גידול של 20% משער החליפין הנוכחי (5 ש״ח). תשובה א׳ 

נכונה.  
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נתון כי בכל שנה יש בלאי של 22 מכונות, 
ולכן - אם המשק מייצר בכל שנה 2 מכונות ו 
22 מכונות יוצאות מכלל שימוש, זה אומר 
שהמשק מאבד 20 מכונות נטו בכל שנה. 
היות וכך, בתוך 4 שנים המשק יאבד 80 

מכונות. 

מכיוון שמכונות הן לא רק מוצר אלא גם 
גורם ייצור פעיל, התכווצות כמות המכונות 
בתוך 4 שנים מ-360 ל-280 תסיט את מגבלת 
המכונות שמאלה, כפי שמתואר בתרשים 7.2. 
בהנחה שהמשק עדיין מעוניין לייצר 2 
מכונות בשנה, כאשר כמות המכונות יורדת 
ל-280 עקומת התמורה משתנה והיא כעת 
הקטע AB בתרשים 7.2. במצב החדש, 
מגבלת הייצור האפקטיבית אינה מגבלת 
העובדים אלא מגבלת המכונות החדשה. 
השיפוע של הקטע AB (השווה לעלות האלט׳ 
השולית לייצור מוצרי צריכה, x) הינו 0.5, 
דהיינו העלות האלט׳ השולית לייצור מוצרי 
צריכה היא חצי מכונה  - ולכן תשובה ה׳ 

נכונה.

על פי נתוני השאלה נצייר את עקומת התמורה (תרשים 7.1), שימו לב כי מדובר בשאלת 
מגבלות. הביטו בתרשים 7.1, עקומת התמורה היא הקטע ABC, כמוכן מסומנת נקודת 
הייצור של המשק, שתי מכונות, נקודה על הישר BC, כלומר בנקודת הייצור המגבלה 

האפקטיבית היא מגבלת העובדים.

7.1

7.2

שאלה 7 

2

 ,x-תגרור עליה בביקוש ל x-עליה במחיר מוצר תחליפי ל
ולכן מחיר x יעלה והכמות הנמכרת בענף תגדל (תרשים 
8.1). לעליה בעלויות הקבועות אין השפעה על עקומת 
ההיצע, שכן עקומת ההיצע נסמכת על עקומת העלות 
השולית, שאינה מושפעת מעלות קבועה. לכן בסך הכל 
 ,x השינוי היחידי שקרה הוא העליה בביקוש למוצר
שתגרור עליית המחיר והכמות הנמכרת. תשובה ה׳ נכונה.

שאלה 8 

8.1
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בתרשים 10.2 מתוארות עקומות עלות שולית ועלות משתנה ממוצעת, עבור מצב בו התפוקה 
השולית של גורם הייצור המשתנה יורדת החל מהעובד הראשון. במצב זה העלות השולית 
והעלות המשתנה הממוצעת יוצאות מראשית הצירים, ונק׳ המינימום של עקומת העלות 
המשתנה הממוצעת היא בראשית הצירים - במצב זה, שבו אין אף רמת תפוקה שבה עקומת 
העלות המשתנה הממוצעת גבוהה יותר מעקומת העלות השולית, כל מחיר שוק יהיה רווחי 
(גבוה ממינימום העלות המשתנה הממוצעת) ולכן לא משנה מה יהיה המחיר בשוק, הייצור 

יהיה כדאי בטווח הקצר. תשובה ד׳ נכונה.

10.1

שאלה 10 

10.2

לעלות הקבועה אין קשר להחלטה אם לייצר בטווח הקצר, לכן טענה ג נפסלת. גם טענה א׳ 
שגויה מכיוון שיש מצבים בהם גם ללא עלות קבועה לא כדאי לייצר. בתרשים 10.1 מתוארות 
עקומות עלות שולית והעלות המשתנה ממוצעת עבור מצב בו התפוקה השולית של גורם 
הייצור המשתנה עולה ולאחר מכן יורדת. ניתן לראות בתרשים, שמחיר השוק גבוה 
ממינימום העלות השולית אבל נמוך ממינימום העלות המשתנה הממוצעת - במצב זה לא 

כדאי לייצר בטווח הקצר (טענה ב נפסלת). 

שאלה 9 - פתרון באתר 

 שאלות מבחן, ״שאלה 9״
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שאלה 11 

סעיף א - כאשר הביקוש קשיח 
לחלוטין שיפור טכנולוגי לא משפיע 
על הכמות אך המחיר יורד במלוא 

העוצמה, לכן הטענה שגויה.

סעיף ג - כשההיצע קשיח לחלוטין 
סובסידיה תעלה את המחיר ליצרן 

במלוא העוצמה, לכן טענה ג׳ נכונה.

10.1

סעיף ב - כאשר הביקוש קשיח 
לחלוטין מס לא משפיע על הכמות, 

לכן הטענה שגויה.

סעיף ה - כאשר ההיצע גמיש לחלוטין 
מס יקטין את הכמות במלוא העוצמה, 

לכן הטענה שגויה.

11.1
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שאלה 12 

נציב מחיר 10 בעקומות הביקוש וההיצע 
כדי למצוא את הכמות הנרכשת ע״י 
הצרכנים המקומיים (1750), הכמות 
המיוצרת ע״י היצרנים המקומיים (1000), 
ומכך נחלץ שהכמות המיובאת היא 750 
(ההפרש בין הכמות המיוצרת לכמות 
הנקנית בשוק המקומי). שיווי המשקל של 
מצב המוצא והשינויים שיחולו בעקבות 
פתיחת המשק ליבוא מתוארים בתרשים 
 - Xs1 - ל X 12.1. הייצור המקומי ירד מ
ירידה של 600, לכן טענה א׳ נכונה.  
הוצאות הצרכנים מחושבות על ידי הכפלת 

*P ב - Xd1, כלומר הן 17500.  

12.1

ראשית נחשב את שיווי המשקל של מצב המוצא. מהשוואת משוואות הישר של הביקוש 
וההיצע נמצא שאם לא היה סחר בינלאומי שיווי המשקל המקומי היה מתקבל במחיר 16 

וכמות 1600. נתון כי כעת למשק יש אפשרות לייבא את המוצר לחו״ל במחיר 10.

בתרשים 14.1 מתואר גרף שצוייר על פי 
הנתונים, כאשר המקטע AB מייצג את 
עקומת התמורה. שימו לב, נתון בשאלה 
שהמשק מייצר ביעילות, ולכן אפשר 
 ,x להסיק שהמשק ייצר לפחות 20 יחידות
שכן אם לא כך המכונות, שעל פי הנתונים 
לא מסוגלות לייצר y, יהיו לא בשימוש - 
וזה יהיה לא יעיל. אם כך טענה א׳ נפסלת, 
 y 200 וכך גם טענה ג׳ - אם המשק ייצר

  .x 20 הוא ייצר גם
אם המשק ייצר בנקודה A העלות האלט׳ 
השולית לייצור x תהיה 0, מכיוון שבמעבר 
מייצור 19 יחידות x ל-20  יחידות למשק 
לא היה וויתור (עלות) - כאמור, אין מה 
לעשות עם המכונות מלבד לייצר x. תשובה 

ד׳ נכונה.  

14.1

שאלה 14 

שאלה 13 - פתרון באתר 

פרק, עקומת התמורה, סרטון ״סחר עם עקומות קעורות״. 
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שאלה 15 

15.1

טענה א׳ נכונה. היצרנים יעדיפו את הסובסידיה על פני מכסות הייצור היות ועודף היצרן 
בסובסידיה יהיה גדול מאשר במכסות הייצור (יש לציין כי ישנם יצרנים שרווחיהם יגדלו 

עקב מכסות הייצור - אלו שנשארו בענף) 

טענה ב שגויה. הצרכנים יהיו אדישים בין מכסות הייצור לקניית העודפים כי בשני המקרים 
המחיר עבורם והכמות הנמכרת יהיו זהים 

טענה ג שגויה. היצרנים יהיו אדישים בי הסובסידיה קניית העודפים כי בשני המקרים עודף 
היצרן יהיה זהה (אותו מחיר על גבי אותה עקומת היצע). 

טענה ד שגויה (ראו תשובה לטענה ב) 

טענה ה שגויה (ראו תשובה לטענה א) 
 

16.1

שאלה 16 

הביטו בתרשים 16.1. במצב המוצא עקומת 
הביקוש היתה הקטע AB בתרשים, ניתן 
לראות שבנקודה B, עקומת הביקוש חותכת 
את ציר ה-x בכמות של 16.666 יחידות. נאמר 
שהצרכנים מעוניינים לקנות 50 יחידות x יותר 
בכל רמת מחירים, פירוש הדבר שעלינו להסיט 
את עקומת הביקוש 50 יחידות ימינה. נצייר 
עקומת ביקוש חדשה (מתוארת ע״י הקטע 
CD), שימו לב שבנקודה D העקומה החדשה 
חותכת את ציר ה-x בכמות של 66.666 יחידות, 
וששיפוע עקומת הביקוש נשאר 3 גם לאחר 
תזוזת העקומה. על פי הטכניקות שלמדנו 
לעבודה עם משוואות ישר, באמצעות נק׳ 
החיתוך החדשה עם ציר ה-x והשיפוע, נוכל 
 y-למצוא את נקודת החיתוך החדשה עם ציר ה
(200), וכך נמצא את משוואת הביקוש החדשה.

80

נחשב את נק׳ שיווי המשקל החדשה ע״י השוואת הביקוש החדש עם ההיצע החדש. תשובה ג׳ 
נכונה. 
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שאלה 17 - פתרון באתר 

 פרק, גמישויות, סרטון ״שאלות נוספות״, דקה 13:47.

שאלה 18 

נחשב את התפוקה השולית של שדה מסוג א׳: נבטל שדה אחד שיש בו עובד אחד (אפשר 
לעשות את זה גם עם שדה שיש בו שני עובדים, זה לא משנה). כתוצאה מביטול השדה איבדנו 
תפוקה של 800 יחידות. את העובד החופשי שיש לנו לאחר ביטול השדה נקצה מחדש למקום 
הפנוי הבא בו נוכל להפיק ממנו את המירב - להיות עובד שני בשדה מסוג א׳. כעובד שני, 
הפועל מוסיף לנו לתפוקה 700 יחידות. לכן סך הכל איבדנו 800 יחידות, אבל פיצינו ב-700 
יחידות - ההפרש הוא 100-, לכן התפוקה השולית של שדה א׳ היא 100 (בערך מוחלט) - טענה 

א שגויה. 

18.1
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שאלה 18 - המשך 

אם יתווספו 100 עובדים הם יוקצו לשדות מסוג א׳, כך שבמצב החדש יהיו 75 שדות מסוג א׳ 
שיש בהם שלושה עובדים, ו-25 שדות מסוג א׳ שיהיו בהם שני עובדים. במצב החדש התפוקה 
השולית של שדות א׳ תהיה גדולה משהיתה טרם התווספות העובדים. חישוב: נבטל שדה 
אחד שיש בו שני עובדים (אפשר לעשות את זה גם עם שדה שיש בו שלושה עובדים, זה לא 
משנה). כתוצאה מביטול השדה איבדנו תפוקה של 1500 יחידות. את שני העובדים החופשיים 
שיש לנו נקצה מחדש למקומות הפנויים בהם נוכל להפיק מהם את המירב - כל אחד מהם 
יישלח להיות עובד שלישי בשדה מסוג א׳. כעובד שלישי, כל פועל מוסיף לנו לתפוקה 600 
יחידות. לכן סך הכל איבדנו 1500 יחידות, אבל פיצינו ב-1200 יחידות (שני פועלים שכל אחד 
מהם נותן לנו 600), ההפרש הוא 300-, לכן התפוקה השולית של שדה א׳ היא 300 (בערך 

מוחלט) - טענה ב שגויה. 

325

18.2
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שאלה 18 - המשך 

טענה ג - ראשית נחשב את התפוק״ש של שדה ב׳ במצב המוצא: נבטל שדה אחד שיש בו עובד 
אחד. כתוצאה מביטול השדה איבדנו תפוקה של 900 יחידות. את העובד החופשי שיש לנו 
לאחר ביטול השדה נקצה מחדש למקום הפנוי הבא בו נוכל להפיק ממנו את המירב - להיות 
עובד שני בשדה מסוג א׳. כעובד שני, הפועל מוסיף לנו לתפוקה 700 יחידות. לכן סך הכל 
איבדנו 900 יחידות, אבל פיצינו ב-700 יחידות - ההפרש הוא 200-, לכן התפוקה השולית של 
שדה א׳ היא 200 (בערך מוחלט). כעת נראה אם לאחר הוספת 100 שדות נוספים מסוג ב׳ 
תשתנה תפוק״ש שדות ב׳. בתרשים 18.3 אפשר לראות את ההקצאה במצב בו נוספו עוד 100 
שדות מסוג ב׳, אפשר לראות שיש לנו 25 שדות ריקים מסוג א׳. נבטל שדה אחד מסוג ב׳ שיש 
בו עובד אחד. כתוצאה מביטול השדה איבדנו תפוקה של 900 יחידות. את העובד החופשי שיש 
לנו לאחר ביטול השדה נקצה מחדש למקום הפנוי הבא בו נוכל להפיק ממנו את המירב - 
להיות עובד ראשון בשדה מסוג א׳ - שמוסיף לנו לתפוקה 800 יחידות. לכן סך הכל איבדנו 
900 יחידות, אבל פיצינו ב-800 יחידות - ההפרש הוא 100-, לכן התפוקה השולית של שדה ב׳ 

תהיה 100 (בערך מוחלט). טענה ג׳ שגויה. 

טענה ד׳ - על פי החישובים שעשינו מצאנו שתפוק״ש שדות א׳ היא 100 בערך מוחלט, 
ותפוק״ש שדות ב׳ היא 200, לכן טענה ד׳ נכונה. 

18.3
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שאלה 19 

19.1 כעת אומרים כי המשק החליט 
להגדיל את כמות המטריות 
 ,(B נק׳) המיוצרת ב-1000 יחידות
ושואלים אם הוויתור על ייצור 
יחידות y שהמשק ייאלץ לעשות 
יהיה גדול, קטן או שווה ל-5. על 
מנת לענות על שאלה זו יש לשים לב 
לנתוני השאלה: בשאלה מציינים 
שעקומת התמורה קעורה לראשית 
הצירים. אילו עקומת התמורה 
היתה לינארית (קו ישר), העלות 
האלט׳ השולית היתה אחידה לאורך 
הקו, כלומר כל מטריה היתה כרוכה 
בוויתור על 0.005 אניות. מכיוון 
שהעקומה המתוארת בשאלה אינה 
לינארית אלא קעורה, אפשר להסיק 
  x שהעלות האלט׳ השולית לייצור
הולכת ומתייקרת ככל שמייצרים 

.x יותר

 X-בתרשים 19.1 מתוארת עקומת תמורה שצויירה על פי נתוני השאלה. סימנו מטריות כ
ואניות כ-Y, וכן שכמות המטריות המיוצרת במצב המוצא היא 10,000 (נק׳ A). נתון שאם 
המשק יוותר על ייצור 200 מטריות הוא יוכל לייצר אניה אחת נוספת: אם ייצור אניה אחת 
נוספת כרוך בויתור על 200 מטריות, פירוש הדבר שבנק׳ הייצור, נק׳ A, העלות האלט׳ 
השולית לייצור אניות (Y) היא 200. אם העלות האלט׳ השולית לייצור y היא 200, העלות 
האלט׳ השולית לייצור x היא 1/200 - שזה 0.005 - או במילים אחרות, בנק׳ הייצור של מצב 
המוצא, נק׳ A, ייצור המטריה האחרונה שיוצרה, המטריה העשרת אלפים, היה כרוך בוויתור 
על 0.005 אניות. בנקודה A  מסומנת העלות האלט׳ השולית לייצור Y (הכיתוב ״200״ שפונה 

.X וכל העלות האלט׳ השולית לייצור ,(y-לציר ה

 לכן נענה על השאלה בצורה השוואתית - אם העקומה היתה לינארית, ייצור של 1000 
מטריות נוספות היה כרוך בוויתור על 5 אניות בדיוק (0.005 אניות לכל מטריה), אבל מכיוון 
שהעלות של מטריה הולכת ומתייקרת - כלומר הוויתור על אניה כנגד כל מטריה מעל 10,000 
יהיה גדול מ-0.005, נסיק שייצור 1000 מטריות נוספות יהיה כרוך בוויתור על יותר מ-5 

אניות. טענה א׳ נכונה
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נתון כי הצרכן מוציא את כל הכנסתו לרכישת שני המוצרים, x ו-y. בשאלה מבקשים לדעת, 
פי כמה תגדל הכמות הנרכשת מ-x ו-y בעקבות הכפלת ההכנסה פי 2. לצורך פתרון השאלה 
נמציא נתונים מספריים שיעזרו לנו להמחיש את השינויים שקורים בשאלה. לשם פשטות 
נניח כי במצב המוצא הכנסתו היא 1000 ש״ח, ההוצאה על x היא 600 ש״ח ולכן ההוצאה על 
y היא 400 ש״ח. נתון שההוצאה על x לא מושפעת משינויים בהכנסה, ולכן אם הכנסתו תעלה 
ההוצאה על x תישאר 600 ש״ח. לפיכך מוצר x הוא נייטרלי, כך שאם הכנסתו תוכפל פי 2 לא 

תהיה לכך השפעה על הכמות שהוא קונה מ-x, לכן טענה ד שגויה.  

כעת נראה פי כמה תגדל הכמות הנקנית מ-y אם הכנסת הצרכן תוכפל פי 2, נעשה זאת על ידי 
הסקה מהפרט אל הכלל באמצעות המצאה של נתונים מספריים. הניחו כי במצב המוצא 
הכנסתו היא 1000 ש״ח, ההוצאה על x היא 600 ש״ח ולכן ההוצאה על y היא 400 ש״ח. 
ההוצאה על x מחושבת Px· x וההוצאה על y מחושבת  Py· y, ובואו נניח גם שמחירו של כל 
מוצר הוא 1 שקל, כך שהכמות הנקנית מ x היא 600 והכמות הנקנית מ y היא 400 במצב 
המוצא. אם הכנסת הצרכן תוכפל פי 2 - ל 2000, כל 1000 השקלים יוצאו על רכישת y. אם כך 
ההוצאה על x תישאר 600 ש״ח וההוצאה על  y  תהיה 1400 ש״ח. בהנחה שהשינוי בהכנסה 
לא לווה בשינוי במחירי המוצרים, ניתן להסיק שהגידול בהוצאה על y נבע מגידול בכמות 

הנקנית מ-y, כלומר היא גדלה מ-400 ל-1400 - גידול של יותר מפי 2,  לכן טענה א׳ נכונה.

שאלה 20 
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1שאלה  

2שאלה  

 פירמה א' ופירמה ב' פועלות באותו ענף תחרותי. ידוע כי רווחיה של פירמה א' עולים על אלו

של  פירמה ב'. ניתן לקבוע בוודאות ש: 

 א. העלות הכוללת הממוצעת של פירמה א' נמוכה מהעלות הכוללת הממוצעת של פירמה ב'

ב. הפדיון של פירמה א' גדול מהפדיון של פירמה ב' 

 מאשר פירמה ב' Xג. פירמה א' מוכרת כמות גדולה יותר של יחידות 

ד. העלות השולית של פירמה א' שווה לעלות השולית של פירמה ב' 

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות 

3שאלה  

 ) מועסקים עובדי מכירות. הניחו כי ביגוד והנעלה בלתיY)  וענף הביגוד (Xבענף ההנעלה (

), ניתן להסיק כי: Xתלויים. אם תחול ירידה בביקושים של הצרכנים לנעליים (

א. שכר העבודה של עובדי המכירות ירד, פדיון ענף הביגוד יגדל 

 ב. כמות עובדי המכירות שתועסק בענף הביגוד תגדל והכמות של אלו שיועסקו בענף

ההנעלה תקטן 

 ג. שכר העבודה של עובדי המכירות שיועסקו בענף הביגוד יהיה גבוה יותר משכר העבודה

של עובדי המכירות בענף ההנעלה 

ד יתכן וכמות הנעליים הנמכרת לא תשתנה ויתכן ופדיון ענף הביגוד יקטן

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות 

1שאלה  

2שאלה  

 פירמה א' ופירמה ב' פועלות באותו ענף תחרותי. ידוע כי רווחיה של פירמה א' עולים על אלו

של  פירמה ב'. ניתן לקבוע בוודאות ש: 

 א. העלות הכוללת הממוצעת של פירמה א' נמוכה מהעלות הכוללת הממוצעת של פירמה ב'

ב. הפדיון של פירמה א' גדול מהפדיון של פירמה ב' 

 מאשר פירמה ב' Xג. פירמה א' מוכרת כמות גדולה יותר של יחידות 

ד. העלות השולית של פירמה א' שווה לעלות השולית של פירמה ב' 

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות 

3שאלה  

 ) מועסקים עובדי מכירות. הניחו כי ביגוד והנעלה בלתיY)  וענף הביגוד (Xבענף ההנעלה (

), ניתן להסיק כי: Xתלויים. אם תחול ירידה בביקושים של הצרכנים לנעליים (

א. שכר העבודה של עובדי המכירות ירד, פדיון ענף הביגוד יגדל 

 ב. כמות עובדי המכירות שתועסק בענף הביגוד תגדל והכמות של אלו שיועסקו בענף

ההנעלה תקטן 

 ג. שכר העבודה של עובדי המכירות שיועסקו בענף הביגוד יהיה גבוה יותר משכר העבודה

של עובדי המכירות בענף ההנעלה 

ד יתכן וכמות הנעליים הנמכרת לא תשתנה ויתכן ופדיון ענף הביגוד יקטן

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות 
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4שאלה  

 במשק סגור מייצרים ארנקים ומזון. עקומת התמורה רגילה. הכמות המקסימלית האפשרית

  יחידות. המשק מייצר ביעילות, בנקודה בה כמות המזון המיוצרת היא700בייצור מזון היא 

  יחידות (וגם כמות מסוימת של ארנקים). העלות האלטרנטיבית השולית לייצור ארנק,400

 בנקודה בה נמצא המשק, היא שתי יחידות מזון. מכאן ניתן להסיק שאם המשק לא היה

מייצר מזון בכלל היה ניתן להגדיל את כמות הארנקים ב: 

 יחידות בדיוק 200א. 

 יחידות 300 יחידות אך פחות מ-200ב. יותר מ- 

 יחידות 200ג. פחות מ- 

 יחידות בדיוק 300ד. 

 יחידות 400 יחידות אך פחות מ-200ה. יותר מ- 

5שאלה  

  מעוניינים להוציא סכום קבוע לרכישת המוצר בכל רמת מחירים. הממשלהXהצרכנים בענף 

קבעה למוצר מחיר מינימום והיא מתלבטת בין שתי חלופות: 

קניית עודפי ייצור.1

 בסכום קבוע.Xסבסוד כל יחידת .2

מהשוואת שתי החלופות עולה כי:

א. לא ניתן לדעת באיזו חלופה ההוצאות של הממשלה גבוהות יותר 

ב. הוצאות הממשלה בשתי החלופות יהיו זהות 

ג. הצרכנים אדישים בין שתי החלופות 

ד. כל התשובות האחרות אינן נכונות 

ה. היצרנים יעדיפו את החלופה השנייה על פני הראשונה
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6שאלה  

 0.4 או X עובדים זהים ביכולותיהם.  כל עובד מסוגל לייצר שתי יחידות של 100במשק קטן 

  ביום. כעת נפתחה למשק האפשרות לסחור עם יתר העולם. בהינתן המחירים:Yיחידות 

Px=$1, Py=$2 יחידות של 200, אם המשק מעוניין לצרוך אחרי מסחר X :אזי 

 Y יחידות 50א. הוא יצרוך 
המשק ייבחר שלא לקיים סחר עם העולםב. 

 Y יחידות של 40ג. הוא יצרוך 
 Y יחידות 40ד. הוא ייצר 
 X יחידות של 100ה. הוא ייצר 

 7שאלה  

  ₪, והכמות10בשוק הקפה שיווי משקל תחרותי. מחיר שיווי משקל של צנצנת קפה הוא 

  ₪ על כל8 מיליון צנצנות. הממשלה מחליטה לגבות מס בגובה של 10בשיווי משקל היא 

צנצנת קפה. איזו טענה נכונה? 

 מיליון 80 ₪ ותקבולי הממשלה יהיו 8א. מחיר צנצנת קפה לצרכן יעלה ב- 

ב. כל התשובות האחרות אינן נכונות 

 מיליון80 ₪ ותקבולי הממשלה יהיו 4ג. מחיר צנצנת קפה לצרכן יעלה בדיוק ב- 

 מיליון 80 ₪ ותקבולי הממשלה יהיו גדולים מ- 4ד. מחיר צנצנת קפה לצרכן ירד ב- 

 מיליון80 ₪ ותקבולי הממשלה יהיו קטנים מ- 8מחיר צנצנת קפה ליצרן ירד בפחות מ- ה. 
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 8שאלה 

 במשק מגדלים אפרסמונים על חלקות אדמה מסוג א׳ וחלקות אדמה מסוג ב׳. להלן פונקציות

 הייצור של החלקות השונות המתארות את רמת התפוקה בכל חלקה עבור כל כמות עובדים.

 פועלים זהים. 30נתון כי במשק 

עוב
דים

 תפוקה
במטע א׳

 תפוקה
במטע ב׳

1 100 90

2 150 165

3 190 235

4 225 300

5 255 345

6 275 382

7 290 400

כאשר הפועלים מוקצים ביעילות:

50א. התפוקה השולית של מטע א׳ היא 

65ב. התפוקה השולית של מטע ב׳ היא 

40ג. התפוקה השולית של הפועלים היא 

ד. כל הטענות האחרות שגויות

450ה. התפוקה הכוללת של כל המשק היא 

תפוקה בחלקה ב׳תפוקה בחלקה א׳עובדים

110090

2150165

3190235

4225300

5255345

6275382

7290400

במשק מגדלים אפרסמונים על 5 חלקות אדמה מסוג א׳ ו-5 חלקות אדמה מסוג ב׳. להלן 

פונקציות הייצור של החלקות השונות המתארות את רמת התפוקה בכל חלקה עבור כל 

כמות עובדים. נתון כי במשק 30 פועלים זהים.  
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9שאלה 

סמנו את הטענה הנכונה:

 ), אזי העלותAVC) גבוהה מהעלות המשתנה הממוצעת (MCא. אם העלות השולית (

המשתנה הממוצעת יכולה לעלות או לרדת.

AC/( ) נמוכה מהעלות הכוללת הממוצעת MCב. אם העלות השולית ( ATCאז ייתכן , ( 

שהעלות השולית בירידה.

AC/ג. אם מחיר השוק גבוה מהעלות הכוללת הממוצעת ( ATCאז הפדיון נמוך מהעלות  ( 

הכוללת. 

 )  לעלותAVC( ד. ככל שמייצרים יותר יחידות ההפרש בין העלות המשתנה הממוצעת 

הכוללת הממוצעת 

)/AC ATC.הולך וקטן (

ה. יש יותר מטענה נכונה אחת.

10שאלה  

 מפעל מייצר שני מוצרים, ויטמינים וסבונים, באמצעות עובדים ומכונות. נתון כי על מנת לייצר

  מכונות, ואילו על מנת לייצר טון אחד של2 עובדים וגם 6טון אחד של ויטמינים נדרשים 

  עובדים וכן3600 מכונות. כמו כן נתון כי לרשות המפעל 10 עובדים וגם 18סבונים נדרשים 

 טון סבונים, אזי ניתן להסיק כי: 150 מכונות. אם ידוע שהמפעל מייצר ביעילות 1600

א. במשק ישנן מכונות מובטלות 

 עובדים מובטלים 600במשק ב. 

 ויטמינים לסבון 0.2ג. העלות האלטרנטיבית הממוצעת לייצור סבונים היא 

 טון ויטמינים 750ד. העלות האלטרנטיבית הכוללת בייצור סבונים היא 

 ויטמינים לסבון 0.2ה. העלות האלטרנטיבית השולית לייצור סבונים היא 
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11שאלה  

  ש"ח. ידוע שגברת לוין מוציאה את כל הכנסתה6000הכנסתה החודשית של גברת לוין היא 

 על שני מוצרים: ספרים וסרטים. ידוע כי עבור גברת לוין, שני המוצרים הם מוצרים רגילים.

 לאחרונה עלה מחיר הנייר ולכן הספרים התייקרו באחוז אחד ומחיר סרט נותר ללא שינוי.

 בעקבות זאת החליטה גברת לוין לראות יותר סרטים ולקרוא פחות ספרים. מנתונים אלו ניתן

להסיק כי: 

 א. עבור הגברת לוין סרט תחליפי לספר וגמישות הביקוש של הגברת לוין לספרים קטנה

 בתחום הרלוונטי . 1בערכה המוחלט מ-

 ב. עבור הגברת לוין סרט תחליפי לספר וגמישות הביקוש שלה לספרים  גדולה בערכה

 בתחום הרלוונטי. 1המוחלט מ-

ג. כל התשובות האחרות אינן נכונות 

 ד. עבור הגברת לוין סרט משלים לספר ולא ניתן לדעת מהי גמישות הביקוש שלה לסרטים

בתחום הרלוונטי. 

ה. עבור גברת לוין סרט הוא מוצר נורמלי וספר הוא מוצר נחות. 

12שאלה 

  פועלים זהים ונתון כי20 מחלקות זהות. במפעל מועסקים 10 ב-Xמפעל מייצר את מוצר 

תפוקתם השולית של הפועלים פוחתת תמיד. באם המפעל יפתח מחלקה נוספת זהה: 

א. כל התשובות האחרות אינן נכונות 

ב. התפוקה השולית של המחלקות לא תשתנה 

ג. התפוקה השולית של המחלקות תגדל 

ד. התפוקה השולית של עשרת הפועלים תגדל 

ה. התפוקה השולית של עשרת הפועלים לא תשתנה 
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 13שאלה  

  ש״ח. לפירמה עלויות קבועות בגובה11פירמה פועלת בענף תחרותי שבו מחיר המוצר הוא 

 ) כתלותAVC ש״ח. לפניכם פונקציית ייצור המתארת את העלות המשתנה הממוצעת (50

בתפוקה המיוצרת.

  

  

א. כל התשובות האחרות אינן נכונות 

  ולכן הפירמה אדישה0ב. היות ובנק׳ הייצור העלות השולית שווה למחיר, רווחי הפירמה הם 

אם לייצר או לסגור

, לכן היא תבחר לייצר בטווח הארוך20 קרטוני חלב ורווחיה יהיו 5ג. הפירמה תייצר 

 ולכן תבחר שלא לייצר גם בטווח הקצר30ד. לפירמה הפסד של 

 יחידות בטווח הארוך5ה. אם העלויות הקבועות יקטנו ייתכן והפירמה תבחר לייצר יותר מ-

14שאלה  

    Px=400-X: פונקציית הביקוש המקומי למוצר היא

 Px=0.25Xפונקציית ההיצע למוצר היא: 

  ₪. הממשלה מעוניינת100המשק יכול לייצא לחו"ל כל כמות שירצה במחיר העולמי של 

  ולשם כך היא מעניקה ליצרנים סובסידיה בסכום2 פי Xלהגדיל את היקף היצוא של מוצר 

קבוע על כל יחידה מיוצרת. לפיכך, העלות הממשלתית תהיה: 

 ש"ח 5,000א. 

 ש"ח 10,000ב. 

ג. כל התשובות האחרות שגויות 

 ש״ח 12,000ד. 

 ש״ח1,000ה. 



!"#$%&'
()*)*& +,-%.&) (-*(AVISTERN.CO.IL 165 181 181

15שאלה  

 צרכני ממתקים מתחלקים לשני סוגים: צרכנים זריזים וצרכנים איטיים. ידוע כי ממתקים הם

 מוצר נורמלי עבור צרכנים זריזים ואילו עבור הצרכנים איטיים ממתקים הנם מוצר ניטרלי.

השנה חלה עליה בהכנסתם של כלל הצרכנים. מכאן ניתן להסיק כי בשיווי משקל החדש: 

א. הוצאת הצרכנים האיטיים על ממתקים לא תשתנה 

 ב. צרכנים זריזים ירכשו יותר ממתקים וצרכנים איטיים ירכשו פחות ממתקים ולכן יתכן ורווחי

מגדלי הממתקים יקטנו 

ג. יתכן והוצאות הצרכנים האיטיים על ממתקים יגדלו 

 ד. צרכנים זריזים ירכשו יותר ממתקים וצרכנים איטיים לא ישנו את כמות הממתקים

הנרכשת על ידם 

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות 

16שאלה 

  עלה וגםX מצויים בשיווי משקל תחרותי. מסיבה כלשהי מחיר מוצר Y ו-Xשווקי מוצרים 

 עלה. מכאן שהסבר אפשרי לכך הוא ש: Yמחיר מוצר 

 Y תחליפיים, הדבר יכול לנבוע מהקטנת ההיצע של מוצר Y ו- Xא. אם המוצרים 
ב. כל התשובות האחרות לא נכונות 

 Y משלימים, הדבר יכול לנבוע מהגדלת ההיצע של מוצר Y ו-Xג. אם המוצרים 
 Y תחליפיים, הדבר יכול לנבוע מהגדלת ההיצע של מוצר Y ו-Xד. אם המוצרים 
 Y משלימים, הדבר יכול לנבוע מהקטנת ההיצע של מוצר Y ו-Xה. אם המוצרים 
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17שאלה  

  מפעלים זהים המייצרים חרבות בתנאי תחרות משוכללת. עקומת10במדינת ווסטרוז 

 צרכנים. לכל אחד מהם עקומת ביקוש:  40 במשק Px=20+Xההיצע של כל מפעל היא: 

Px=100-4X :בשיווי המשקל .

X=36   Px=16א. 

 X=400   Px=60ב. 

ג. כל התשובות האחרות אינן נכונות 

X=600   Px=40ד. 

X=22.35   Px=423.53ה. 

18שאלה  

  מיוצר בשוק תחרותי. עקומות הביקוש וההיצע רגילות. הממשלה הטילה מס בגובהXמוצר 

 נמכרת. כתוצאה מכך:X ₪ לכל יחידת 10

א. כל התשובות האחרות אינן נכונות

 10₪ב. המחיר לצרכן יעלה והמחיר ליצרן ירד, אך הפער ביניהם לא יהיה בהכרח 

 10₪ג. המחיר לצרכן יעלה ב 

 יגדלוX, יתכן שרווחי היצרנים בענף Xד. אם יעלה המחיר לצרכן של 

 ₪ בין המחיר לצרכן לבין המחיר ליצרן10ה. ייווצר פער בגובה 

19שאלה  

  ההיצע המצרפי של הצימוקיםPx=800-0.2Xהביקוש המצרפי לצימוקים במשק נתון ע"י 

  יחידות300 לקראת חג ט"ו בשבט גדל הביקוש לצימוקים ב-Px=200+0.1Xבמשק נתון ע"י 

בכל מחיר ומחיר. מכאן ש: 

א. כל התשובות האחרות אינן נכונות 

 126,000ב. בשיווי המשקל החדש, רווחת המשק גדלה ב 

 100ג. במעבר לשיווי המשקל החדש, המחיר יעלה ב-

 726,000ד. במעבר לשיווי משקל החדש, רווחת המשק גדלה ב 

 ש"ח 968,000ה. בשיווי המשקל החדש, עודף היצרנים שווה ל-

הביקוש המצרפי לדבש במשק נתון ע"י Px=800-0.2X ההיצע המצרפי של דבש במשק 

נתון ע"י Px=200+0.1X לקראת ראש השנה גדל הביקוש לדבש ב-300 יחידות בכל מחיר 

ומחיר. מכאן ש:  

א. כל התשובות האחרות אינן נכונות  

ב. בשיווי המשקל החדש, רווחת המשק גדלה ב 126,000  

ג. במעבר לשיווי המשקל החדש, המחיר יעלה ב-100  

ד. במעבר לשיווי משקל החדש, רווחת המשק גדלה ב 726,000  

ה. בשיווי המשקל החדש, עודף היצרנים שווה ל-968,000 ש"ח  
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20שאלה  

 100 רגילות. חל שיפור טכנולוגי המאפשר ליצרנים להציע xעקומות הביקוש וההיצע למוצר 

 150יחידות יותר מהמוצר בכל מחיר ומחיר. בנוסף ,הממשלה הודיעה שהיא מעוניינת לרכוש 

 יחידות מהמוצר במחיר נמוך או שווה למחיר בשוק טרם השיפור הטכנולוגי. מכאן שבשיווי

המשקל החדש:

. מחיר המוצר ירד1

. מחיר המוצר יעלה2

 יחידות בדיוק100. הכמות הנמכרת תגדל ב-3

 יחידות בדיוק150. הכמות הנמכרת תגדל ב-4

. כל הטענות האחרות שגויות5

א. 

ב.  

ג.  

ד.  

ה. 
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שאלה 1  

ראשית עלינו לשרטט את עקומת התמורה על פי הטבלה הנתונה לנו. על מנת לעשות זאת עלינו 
להכין מערכת צירים שבה נסמן את כל הנקודות שמתוארות בטבלה. נתחיל מהקצאה של כל 
העובדים לייצור x - אם כל חמשת העובדים מועסקים בייצור x הטבלה מראה שייוצרו 50 
יחידות x ו-0 יחידות y נסמן נקודה זו על מערכת הצירים (נק׳ A בתרשים 1.1). כעת נעביר 
עובד אחד מייצור x לייצור y , כך שבייצור x יועסקו ארבעה עובדים ובייצור y עובד אחד. על 
פי הטבלה במצב זה תפוקת ה-x  תהיה 40 יחידות ותפוקת ה-y תהיה 70  יחידות נסמן נקודה 
זו על מערכת הצירים (נק׳ B בתרשים 1.1). נמשיך להעביר עובדים מייצור x לייצור y, ובכל 
 F נק׳)  y -במערכת הצירים, עד שכל העובדים יועסקו ב  y-ו  x פעם נסמן נקודה עבור תפוקות

בתרשים 1.1). 

הביטו בנק׳ F: ניתן לראות שנקודה זו אינה נקודה יעילה כמו יתר הנקודות שסימנו. הנחת 
היסוד של עקומת התמורה היא שכל נקודה עליה טובה (יעילה) באותה מידה. אפשר לראות 
 E גדולה יותר, וגם נק׳ x-זהה אבל כמות ה y-שבה כמות ה D פחות טובה מנקודה F שנקודה
טובה יותר מ-F. לכן נק׳ F אינה יכולה להיחשב חלק מעקומת התמורה - עקומת התמורה שלנו 

 .F לא כולל ABCDE היא הקו

1.1 טענה א שגויה - עקומת התמורה יורדת 
משמאל לימין בגלל בעיית המחסור, 

ולא כפי שמצויין. 

כאשר מייצרים 150 יחידות y מייצרים 
גם 20 יחידות x (נק׳ D בתרשים 1.1). 
 x בנק׳ זו העלות האלט׳ הכוללת לייצור
היא 10 יחידות ymax) y פחות כמות 
ה-y המיוצרת בנק׳ D), לכן טענה ב׳ 

שגויה. 

כאשר מייצרים 6 יחידות x אנו 
נמצאים בנק׳ שאינה על עקומת 
התמורה, נק׳ לא יעילה. בנק׳ ייצור זו 
העלות האלט׳ השולית לייצור x היא 0 
מכיוון שאין וויתור על יחידות y (ראו 
סרטון בנושא עלויות אלטרנטיביות). 

טענה ג׳ נכונה.  
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שאלה 2  

בתמונה 2.1 מתוארות עקומות ההיצע (עלות שולית) של שתי הפירמות, אשר בכוונה תוארו 
כשונות במובהק אחת מהשניה, הפירמה מימין מייצרת (ומוכרת) יותר יחידות מזו שמשמאל. 
בשאלה נתון שהפירמות פועלות באותו ענף תחרותי, לכן נסיק שהן מוכרות את המוצר במחיר 
זהה. עוד נתון שפירמה א׳ מרוויחה יותר מאשר פירמה ב׳, ואנו נשאלים מה אפשר להסיק 

מכך. 

טענה א׳ גורסת שאם פירמה א׳ מרוויחה יותר מאשר פירמה ב׳ ניתן להסיק שהעלות הממוצעת 
ליחידה נמוך יותר אצל פירמה א׳. מסקנה זו שגויה - היא מתבססת על הגיון לפיו אם 
הפירמות מוכרות במחיר זהה, 10 ש״ח נניח, ובהינתן שפירמה א׳ מרוויחה יותר מ-ב׳, המסקנה 
המתבקשת לכאורה היא שלפירמה א׳ תהיה עלות ממוצעת נמוכה יותר לכל יחידה, כך שהרווח 
ליחידה יהיה גדול יותר. טענה זו נפסלת אם לוקחים בחשבון את האפשרות שפירמה א׳ 
מייצרת כמות גדולה יותר, הסבר: אם העלות הממוצעת ליחידה של פירמה א׳ היא 9 ש״ח 
לעומת 7 ש״ח אצל ב׳, אמנם פירמה א׳ תרוויח רק שקל על כל יחידה בממוצע (לעומת 2 ש״ח 
רווח ממוצע ליחידה אצל פירמה ב׳), אבל אם א׳ מוכרת כמות גדולה בהרבה מפירמה ב׳ ייתכן 

שרווחיה יהיו גדולים יותר.  

טענה ב׳ גורסת שאם פירמה א׳ מרוויחה יותר מ-ב׳, הפדיון של א׳ גדול יותר. הביטו בתרשים 
2.1. בואו נניח שפירמה א׳ מיוצגת ע״י הגרף השמאלי, ו-ב׳ ע״י הגרף הימני. נניח גם שלשתי 
הפירמות עלות קבועה זהה (שאינה מיוצגת בגרף כלל). הרווח התפעולי של פירמה א׳ הוא 
השטח A ושל ב׳ הוא השטח B. ייתכן מצב בו A גדול מ B, אפילו שהפדיון בגרף השמאלי קטן 

יותר מהגרף הימני. לכן טענה ב׳ שגויה, וכך גם טענה ג׳.  

טענה ד׳ נכונה. העלות השולית היא עלות הייצור של היחידה האחרונה שהפירמה בחרה 
לייצר.  אם שתי הפירמות מוכרות במחיר זהה, בהנחה שהן פועלות בתחרות משוכללת, חייב 
להיות שאצל שתיהן מחיר המוצר ישתווה לעלות הייצור של היחידה האחרונה שכל אחת מהן 
בוחרת לייצר - קרי העלות השולית, גם אם לא ידוע לנו דבר על מבנה עקומת העלות השולית 

של כל אחת מהפירמות. צפו בסרטון בנושא העלות השולית על מנת לחזק עקרון זה. 

2.1



!"#$%&'
()*)*& +,-%.&) (-*(AVISTERN.CO.IL 165 187

שאלה 3  

בתמונה 3.1 מתוארים השינויים שיחולו בענף הביגוד, ההנעלה ושוק העבודה של עובדי 
מכירות, כתוצאה מירידה בביקוש לנעליים. הירידה בביקוש לנעליים תגרור ירידה בדרישה 
לעובדי מכירות בענף הנעליים. הירידה בביקוש לעובדי מכירות לנעליים תגרור את הביקוש 
הכולל לעובדי מכירות (גרף שוק העבודה המצרפי), לכן שכר עובדי המכירות בשני הענפים ירד 
במידה שווה. הירידה בשכר עובדי המכירות תייטיב עם יצרני הביגוד מכיוון שהיא תאפשר 
להם לשכור יותר עובדים כעת שהשכר נמוך. כתוצאה מהוזלת עלויות השכר תחול עליה בהיצע 

הביגוד, ומחיר הבגדים יוזל.  

לא ניתן לדעת מה יקרה לפדיון יצרני הבגדים בסוף התהליך כיוון שמחיר הביגוד ירד אך כמות 
הבגדים הנמכרת עלתה, אך פדיון יצרני הנעליים ירד בוודאות. טענה ב׳ נכונה.

3.1
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שאלה 4  

הביטו בתמונה 4.1. נגדיר את הארנקים כמוצר X ואת המזון כמוצר Y. עלינו לצייר עקומת 
תמורה קעורה לראשית הצירים. עוד נתון כי המשק מייצר 400 יחידות מזון בעוד שכמות 
המזון המקסימלית שיכל לייצר היא 700 - נתון זה בא לומר לנו שבנק׳ הייצור המשק מייצר 
כמויות חיוביות משני המוצרים, לכן נסמן את נקודת הייצור באמצע עקומת התמורה, ולא 
בקצוות (נק’ A). לבסוף, נאמר שהעלות האלט’ השולית לייצור ארנקים היא 2, וידוע כי העלות 
האלט׳ השולית לייצור x זהה לשיפוע עקומת התמורה בנקודת הייצור, לכן נסמן זאת על הגרף 

 .0.5 ,Y סימנו גם את העלות האלט׳ השולית לייצור A באופן שלמדנו. בנק׳
בטענות מבקשים לדעת בכמה ניתן היה להגדיל את כמות הארנקים המיוצרת אם המשק היה 
מפסיק לייצר מזון. במילים אחרות מבקשים מאיתנו להעריך מהי העלות האלט’ הכוללת 
לייצורY, המיוצגת ע״י הקטע בין *X ל-נק׳ C. לא מבקשים בהכרח שנגיע לתשובה מספרית 

מדוייקת, אלא שרק נקבע האם הקטע ארוך, קצר או שווה ל - 200 או 300 וכו׳.

4.1

אם כך, נצייר קו ישר המשיק בנקודת הייצור הקיימת, נקודה A, כפי שמתואר בתמונה 4.1. 
עקומת התמורה הלינארית שזה עתה ציירנו, חותכת את ציר ה-X בנקודה B. מכיוון שכעת 
עומדת בפנינו עקומת תמורה לינארית, אנו יכולים לחשב את אורך הקטע  X* B - נעשה זאת 
באמצעות  הטכניקה המתוארת ב”נספח המתמטי” ונגלה שאורכו הוא 200. ניתן לראות 
שהקטע  X*B ארוך יותר מהקטע X*C עליו אנו נשאלים, ולכן ניתן להסיק שהקטע X*C קצר 
יותר מ-200, וזו התשובה לשאלה: אם המשק היה מוותר על ייצור מזון, הוא היה יכול להגדיל 

את כמות הארנקים שהוא מייצר בפחות מ-200. טענה ג׳ נכונה.

הדרך היחידה בה היינו יכולים לחשב 
 C ל-נק׳ *X במדוייק את הקטע  בין
היא אם היתה נתונה לנו  פונקציה 
מתמטית שמייצגת את עקומת 
התמורה. היות ולא תינתן לנו 
פונקציה כזו, אין דרך ישירה לחשב 
אותו. לכן, כדי להעריך את אורכו של 
הקטע, עלינו להסתייע בשרטוט שיתן 
לנו קנה מידה - הנה הצעה לפתרון 

השאלה:  
לצורך הפתרון בואו נראה מה היה 
קורה אילו עקומת התמורה היתה 
לינארית ולא קעורה, אם זה היה 
המצב, שיפועה של עקומת התמורה 
היה 2, מכיוון שכאשר עקומת 
התמורה לינארית, לאורך העקומה 
השיפוע אחיד  (ושווה לעלות האלט’ 

.(X השולית לייצור

שאלה 5 - פתרון באתר 

 פרק 5, התערבות ממשלתית, סרטון ״מחיר מינימום - שאלות״.
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שאלה 6  

נצייר את עקומת התמורה על פי הנתונים, נק׳ ה-x המקסימלית היא 200, וה-y המקסימלי 
הוא 40, העלות האלט׳ השולית לייצור x היא 0.2. בתרשים 6.1 מתוארת עקומת התמורה של 
המשק. נתון כי המשק יכול לקיים סחר עם העולם ומהנתונים עולה כי יחס המחירים העולמי 
הוא 0.5. על פי מה שלמדנו נצייר את גבול אפשרויות הצריכה של המשק (תמונה 6.2), ונראה 
שנקודת הייצור של המשק היא במקס׳ x, איפה שגבול אפשרויות הצריכה נוגע בעקומת 

  .(Px/Py שווה ליחס המחירים) התמורה. השיפוע של גבול אפשרויות הצריכה מסומן כ-0.5
נתון בשאלה שהמשק מעוניין לצרוך 200 יחידות x, שבמקרה זו אותה הכמות אותה הוא עומד 
לייצר כפי שמצאנו. אם כך, המשק מעוניין לצרוך כמות זהה לזו שהוא מעוניין לייצר - לכן לא 

יקיים סחר עם משקים אחרים. טענה ב׳ נכונה.

6.1 6.2

מצב המוצא, טרם הטלת המס, מחיר 
צנצנת קפה הוא 10 ש״ח והכמות הנמכרת 
10 מיליון. בעקבות הטלת מס של 8 ש״ח, 
המחיר לצרכן יעלה והמחיר ליצרן ירד. 
הביטו בתרשים 7.1, היות ונתון כי עקומות 
הביקוש וההיצע רגילות (אלכסוניות) ניתן 
לראות בגרף כי נטל המס לא יפול במלואו 
על היצרנים ולא על הצרכנים, כך שחייב 
להיות שההתייקרות לצרכן תהיה נמוכה 
מ-8 ש״ח והירידה במחיר ליצרן תהיה 
נמוכה מ-8 ש״ח. עם זאת, לא ניתן לקבוע 
כיצד יתחלק המס בין היצרן לצרכן, לכן 
אין זה הכרח שהמס יתחלק שווה בשווה, 
כלומר לא ניתן להסיק שתחול עליה של 4 
ש״ח במחיר לצרכן וירידה של 4 ש״ח 

במחיר ליצרן.

7.1

שאלה 7 

ניתן להעריך שהשטח המלבני שמייצג את תקבולי הממשלה מגביית המס קטן מ-80 מיליון, 
מכיוון שגובה המלבן הוא 8 ש״ח אך רוחבו (הכמות הנמכרת לאחר הטלת המס) נמוך מ-10 

מיליון. תשובה ה׳ נכונה.  

8

10
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שאלה 8 

בתמונה 8.1 מתוארת ההקצאה שנעשתה על פי הטכניקה שלמדנו. התפוקה השולית של 
הפועלים היא 50, לכן טענה ג׳ שגויה. התפוקה הכוללת של כל המשק מחושבת ע״י סכימת 
התפוקה הכוללת של כל עשרת החלקות יחדיו, כלומר כל חלקה א׳ מניבה 150 יחידות, כפול 
חמש חלקות - סה״כ 750, וכל חלקה ב׳ נותנת 300 יחידות, כפול חמש חלקות - סה״כ 1500 - 

ולכן בכל המשק מייצרים 2250 יחידות, לכן טענה ה׳ שגויה. 

סוג ב׳סוג א׳ עובדים = 30

MP חלקה ב׳TP חלקה ב׳MP חלקה א׳TP חלקה א׳עובדים

11001009090

21505016575

31904023570

42253530065

52553034545

62752038237

72901540018

100 5090 75 70 65

8.1
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שאלה 8 - המשך 
בתמונה 8.2 מוצג חישוב התפוקה השולית של מטע א׳. נבטל חלקה אחת שיש בה שני עובדים. 
כתוצאה מביטול החלקה איבדנו תפוקה של 150 יחידות. את שני העובדים החופשיים שיש לנו 
לאחר ביטול החלקה נקצה מחדש למקום הפנוי הבא בו נוכל להפיק מהם את המירב - כל 
אחד מהם יהיה עובד מספר 5 בחלקה מסוג ב׳. כעובד חמישי בחלקה ב׳ כל אחד משני 
העובדים יוסיף לנו לתפוקה 45 יחידות, ולכן יחדיו בסך הכל 90 יחידות. לסיכום איבדנו 150 
יחידות מביטול חלקה א׳, אבל פיצינו ב-90 יחידות - ההפרש הוא 60, לכן התפוקה השולית 
של חלקה א׳ היא 60 (בערך מוחלט) - טענה א׳ שגויה. נעשה את אותה פעולה עבור חלקה ב׳ 

ונמצא שהתפוקה השולית שלו היא 120, לכן טענה ב׳ שגויה. תשובה ד׳ נכונה. 

סוג ב׳סוג א׳ עובדים = 30

MP חלקה ב׳TP חלקה ב׳MP חלקה א׳TP חלקה א׳עובדים

11001009090

21505016575

31904023570

42253530065

52553034545

62752038237

72901540018

-150+45

+45

8.2
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שאלה 10 

בתמונה 10.1. מתוארת עקומת 
התמורה שצוירה עבור הנתונים, על פי 
הטכניקות שלמדנו בסרטון ״שאלות 

מגבלות״. 
עקומת התמורה היא למעשה הקטע 
ABC. בשאלה נתון שהמשק מעוניין 
לייצר 150 סבונים. על מנת למצוא על 
איזו מגבלה תימצא נקודת הייצור, 
המכונות או העובדים, נבנה משוואות 
ישר עבור כל אחת מהמגבלות בעזרת 
הטכניקה שלמדנו ב״נספח מתמטי״,  
  B ונשווה ביניהן. נמצא שבנקודה
הערכים הם (100, 300), ולכן נקודת 
הייצור (D בתרשים) נמצאת משמאל 

ל-B, על הקו של מגבלת המכונות.

10.1

ניתן לראות שנק׳ D על מגבלת המכונות ולכן בנק׳ זו כל המכונות מועסקות, כלומר טענה א׳ 
שגויה. בנק׳ D העלות האלט׳ השולית לייצור סבונים היא 5, לכן טענה ה׳ שגויה. 

העלות האלט׳ הממוצעת לייצור סבונים מחושבת ע״י חלוקת העלות האלט׳ הכוללת לייצור 
סבונים (xmax-x*=550) בתפוקת הסבונים בפועל (y* = 150). התוצאה היא 3.666, לכן טענה 

ג׳ שגויה, וגם מצאנו שטענה ד׳ שגויה.  
כעת נחשב את כמות העובדים המובטלים, ע״י שנמצא כמה עובדים צריך כדי לייצר את 
התפוקות שמיוצרות בנק׳ D: לייצור 150 יחידות סבונים דרושים על פי נתוני השאלה 2700 
עובדים (150 סבונים כפול 18 עובדים לכל סבון). לייצור 50 יחידות ויטמינים דרושים 300 
עובדים (50 ויטמינים כפול 6 עובדים לכל יחידת ויטמינים). לכן סך הכל מועסקים 3000 
עובדים, כאשר נתון כי במשק יש 3600 עובדים -כלומר יש 600 עובדים מובטלים במשק. טענה 

ב׳ נכונה.

 1
3 0.2

5
3

שאלה 9 - פתרון באתר 

   פרק 1, עקומת התמורה, סרטון ״שאלות מגבלות״, דקה 11:00.
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שאלה 11 

נתון כי גב׳ לוין מרוויחה 6000 ש״ח, אותם היא מוציאה לרכישת שני מוצרים בלבד - ספרים 
וסרטים. נאמר בשאלה כי המוצרים ״רגילים״, שימו לב, אין הכוונה ל״נורמלים״, ויש לציין 
כי פרט זה אינו חיוני לפתירת השאלה. נתון שבעקבות עליית מחיר הספרים גברת לוין 
החליטה ללכת ליותר סרטים ולוותר על קריאת ספרים. כבר בשלב זה ניתן להבין שהמוצרים 
תחליפיים עבורה, כיוון שבמקביל לכך שהיא מוותרת על המוצר שהתייקר היא מגדילה את 

הכמות שהיא קונה מהמוצר השני, לכן טענה ד׳ שגויה.  

אנו נשאלים על גמישות הביקוש של גברת לוין למחיר הספרים. על מנת למצוא אותה, נמציא 
נתונים מספריים שיעזרו לנו להמחיש את ההתרחשות: נגדיר ספרים כ-x וסרטים כ-y. הניחו 
כי במצב המוצא מחירו של כל מוצר הוא 10 ש״ח, ושהיא מוציאה סכום שווה על שני 
המוצרים (3000 ש״ח על כל מוצר).  ההוצאה על x מחושבת Px· x וההוצאה על y מחושבת  

Py· y. כלומר במצב המוצא הכמות הנקנית מ x היא 300 והכמות הנקנית מ y היא 300.  

כעת נראה מה קורה אם מחיר x יתייקר מ-10 ל-20 ש״ח. נתון בשאלה שכתוצאה מהתייקרות  
הספרים, החליטה גב׳ לוין לקנות יותר כרטיסים לסרט, כלומר לקנות יותר y. נניח שלאחר 
התייקרות x גברת לוין קונה y 400, 100 יחידות יותר מאשר קודם - כך שכעת ההוצאה של 
גב׳ לוין על סרטים גדלה ל-4000 ש״ח. היות והכנסתה של גב׳ לוין לא השתנתה, נשארה 6000, 
נסיק שבמצב החדש ההוצאה על x תהיה 2000 ש״ח, לעומת 3000 ש״ח במצב המוצא. אם כך, 
התייקרות x גרמה לירידה בהוצאה עליו, שזו תכונה המאפיינת מוצר אשר גמישות הביקוש 

למחירו גדולה מיחידתית (בערך מוחלט) - ולכן, טענה ב׳ נכונה.   

שאלה 12 - פתרון באתר 

 פרק 3, הקצאת פועלים, סרטון ״שאלות נוספות״.

שאלה 13  

ראו טכניקת פתרון בפרק 2, סרטון ״עלות ממוצעת ועלות משתנה ממוצעת״, דקה 4:49 (ניתן 
לדפדף ישירות לשאלה ע״י לחיצה על הלינק שמתחת לנגן הוידאו). בתמונה 13.1 מוצגת הטבלה 
לאחר שהוזנו בה כל הנתונים. ניתן לראות בשורת הרווח שכל תפוקה היא הפסדית, אך ההפסד 
הנמוך ביותר מתקבל בתפוקה של 5 יחידות, לכן החלבן ייצר 5 יחידות בטווח הקצר בלבד, 

ורווחיו יהיו 30-.

טענה ה׳ שגויה מכיוון 
שאם מצאנו שהחלבן 
ייצר 5 יחידות, לא ייתכן 
שייבחר לייצר תפוקה 
שונה בעקבות שינוי 
בעלות הקבועה, שכן 
שינויים בעלות קבועה 
לא משפיעים על קביעת 
צרת.  ו התפוקה המי

טענה א׳ נכונה. 

13.1
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נתון שהממשלה מעוניינת שהיצוא יגדל פי 2 
(ל-200 יחידות), ולשם כך הממשלה רוצה 
לתת סובסידיה לכל יחידה מיוצרת. למעשה 
אנו אמורים למצוא את גובה הסובסידיה 
ליחידה. כדי לעשות זאת נבצע את הפעולות 

הבאות: 

בגרף בו ציירנו את שיווי המשקל המקורי 
נצייר את הסובסידיה ושיווי המשקל החדש 
שיתקבל לאחר שתינתן (תרשים 14.2), 
נשתמש בטכניקה שלמדנו בסרטון בנושא 
ם כי הכמות  עידוד ייצוא. עלינו להסכי︎
המיוצאת החדשה תהיה ההפרש בין︎ הכמות 
הנקנית ע”י הצרכנים︎ (Xd) לבין︎ הכמות 

 .(Xs1) המיוצרת ע”י היצרנים︎ המקומיים

למדנו שסובסידיה לכל יחידה מיוצרת כרוכה 
בעליית המחיר ליצרן ללא שינוי במחיר 
לצרכן, וכתוצאה מכך הכמות המיוצרת גדלה 
(מ-Xs ל- Xs1). אם כך, מכיוון שידוע לנו 
שהיצוא במצב החדש צפוי להיות 200, ולאור 
העובדה שאנחנו יודעים שהגידול בייצוא הוא 
הודות לגידול בכמות המיוצרת בלבד, ללא 

שינוי ב-Xd, נוכל להסיק ש - Xs1 הוא 500. 

נציב 500 במקום Xs במשוואת ההיצע ונמצא 
שהמחיר ליצרן שיביא לתפוקה זו הוא 125 
(Ps1). אם כך הסובסידיה הדרושה להשגת 
היעד היא זו שתביא לעליית המחיר ליצרן 
מ-100 ל-125 - כלומר 25 ש״ח ליחידה. 
בתרשים 14.2 אפשר לראות שהשטח הכהה, 
צאות הממשלה על  ג את הו צ י המי
הסובסידיה, גודלו 12,500 (גובה הסוב׳ 

ליחידה, 25, כפול Xs1 ). טענה ג׳ נכונה. 

ראשית נחשב את שיווי המשקל של מצב המוצא. מהשוואת משוואות הישר של הביקוש וההיצע נמצא שאם 
לא היה סחר בינלאומי שיווי השקל המקומי היה מתקבל במחיר 80. נתון כי למשק יש אפשרות לייצא את 
המוצר לחו״ל במחיר 100. נציב מחיר 100 בעקומות הביקוש וההיצע כדי למצוא את הכמות הנרכשת ע״י 
הצרכנים המקומיים (300), הכמות המיוצרת ע״י היצרנים המקומיים (400), ומכך נחלץ שהכמות המיוצאת 
במצב המוצא היא 100 (ההפרש בין הכמות המיוצרת לכמות הנקנית בשוק המקומי). שיווי המשקל של מצב 

המוצא מתואר בתרשים 14.1.

14.1

14.2

שאלה 14 
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15.2

ראשית נצייר את שיווי המשקל של מצב המוצא (תרשים 15.1). 

שאלה 15 

15.1

כעת נתון כי חלה עליה בהכנסת כל הצרכנים. בנוסף נתון שעבור צרכנים זריזים המוצר 
נורמלי, ועבור איטיים הוא נחות. בתרשים 15.2 מתוארים השינויים שיחולו כתוצאה מעליית 
ההכנסה כפי שלמדנו בסרטון ״שיווי משקל מצרפי״ בפרק 4 (ביקוש והיצע). ניכר בתרשים 

שלא ניתן לדעת מה יקרה להוצאות האיטיים על ממתקים, טענה ג׳ נכונה.

בשאלה זו יש לבדוק כל 
סעיף בנפרד ולנתח. טענה 
א׳ נכונה. בתרשים 16.1 
 y-ו x מתואר מצב בו
תחליפיים. אם היצע y קטן, 
מחיר y יעלה, כתוצאה מכך 
 ,x הצרכנים יעברו לקנות
הביקוש ל-x יגדל וגם מחיר 

x יעלה.

שאלה 16 

16.1Y� X�
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שאלה 17 

ראשית נחשב את עקומת ההיצע המצרפית. נתון לנו שיש עשרה יצרני חרבות שלכל אחד 
עקומת היצע P=20+x . על מנת לצרף את כל היצרנים לעקומת היצע אחת עלינו לבצע את 

הפעולות הבאות:  

נעביר אגפים ונבודד את x במשוואת ההיצע של יצרן בודד: 1.

 x = -20+P

היות ויש עשרה יצרנים, נכפיל ב-10 את צד ימין של המשוואה:  2.
 

 x = (-20+P)·10
Xs = -200+10P     זו משוואת ההיצע המצרפית 

כעת נחשב את עקומת הביקוש המצרפית. נתון לנו שיש ארבעים צרכנים שלכל אחד עקומת 
ביקוש P=100-4x . על מנת לצרף את כל הצרכנים לעקומת ביקוש אחת עלינו לבצע את 

הפעולות הבאות:  

נעביר אגפים ונבודד את x במשוואת הביקוש של צרכן בודד: 1.

 x = 25-0.25P

היות ויש ארבעים צרכנים נכפיל ב-40 את צד ימין של המשוואה:  2.
 

 x = (25-0.25P)·40
Xd = 1000-10P     זו משוואת הביקוש המצרפית 

כעת כדי למצוא את שיווי המשקל נשווה בין 
הביקוש להיצע: 

 -200 + 10P = 1000 - 10P
 20P = 1200

 
לכן בשיווי המשקל בענף החרבות:  

 X = 400 ,P = 60

בתרשים 17.1 מתואר שיווי המשקל של המשק. 

17.1

שאלה 18 - פתרון באתר 

   פרק 5, התערבות ממשלתית, סרטון ״מס״, דקה 11:15.
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19.1

שאלה 19 

הביטו בתרשים 19.1. במצב המוצא 
 AB עקומת הביקוש היתה הקטע
 ,B בתרשים, ניתן לראות שבנקודה
 x-עקומת הביקוש חותכת את ציר ה
בכמות של 4000 יחידות. נחשב את 
נקודת שיווי המשקל במצב המוצא, 
רמת המחירים, הכמות, עודף היצרן, 
עודף הצרכן וסך הרווחה. נמצא 
שעודף היצרן הוא 200,000, עודף 
הצרכן הוא 400,000, לכן סך הרווחה 
במצב המוצא (עודף היצרן+עודף  

הצרכן) היא 600,000. 

כעת נאמר שהצרכנים מעוניינים 
לקנות 300 יחידות x יותר בכל רמת 
מחירים, פירוש הדבר שעלינו להסיט 
את עקומת הביקוש 300 יחידות 

ימינה.

נצייר עקומת ביקוש חדשה (מתוארת ע״י הקטע CD), שימו לב שבנקודה D העקומה החדשה 
חותכת את ציר ה-x בכמות של 4300 יחידות וששיפוע עקומת הביקוש נשאר 0.2. על פי 
 x-הטכניקות שלמדנו לעבודה עם משוואות ישר, באמצעות נק׳ החיתוך החדשה עם ציר ה
והשיפוע, נוכל למצוא את נקודת החיתוך החדשה עם ציר ה-y (860), וכך נמצא את משוואת 

הביקוש החדשה, ונחשב את נק׳ שיווי המשקל החדשה.  

מחישוב עולה שבשיווי המשקל החדש, המחיר הוא 420, הכמות המיוצרת היא 400, עודף 
היצרן הוא 242,000 ועודף הצרכן הוא 484,000 (ראו עמוד 40 בספר), לכן סף הרווחה היא 
726,000. אם כך, המחיר עלה ב-20 ש״ח, מ-400 ל-420, ולכן טענה ג׳ שגויה. רווחת המשק 
גדלה מ-600 אלף ל-726 אלף, גידול של 126 אלף, לכן טענה ב׳ נכונה, ו-ד׳ שגויה (שימו לב 

שטענה ד׳ מתייחסת ל״גידול ב״ רווחה, ולא לגודלה המלא במצב החדש).  

שאלה 20 - פתרון באתר 

 פרק 5, התערבות ממשלתית, סרטון ״מחיר מינימום - שאלות״.


