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 כלכלהקרוùמ

 

 התפיסה הרעיונית של התכנית

ה� , כלכלה הוא תחו� בתורת הכלכלה העוסק בתופעות המאפיינות את המשק כמכלול�המקרו

 .המשק הלאומי וה� המשק העולמי

 .פירמות ומשקי בית, מתחוללי� במשק שבו יש ממשלהההתייחסות היא לס� כל התהליכי� ה

החלוקה לתחומי� בכלכלה נובעת מכ� שחוקי הכלכלה ברמת הַמקרו וברמת המיקרו אינ� 

 .בהכרח זהי�

, באינפלציה, בתעסוקה ואבטלה, בכס�, עוסק בעיקר בתוצר הלאומי כלכלה�המקצוע ַמקרו

 .מי�בסחר חו� ובמאז� התשלו, בתקציב המדינה, בדיפלציה

 מטרות כלליות

 .כלכלה כמדע שימושי �הכרת הַמקרו .1

 ).מקרו(למערכת הכלכלית של המשק ) מיקרו(הבנת הקשר בי� היחידה הכלכלית הבודדת  .2

 .חשיבות� ומשמעות� למשק, הכרת דרכי הפעילות הכלכלית של הממשלה .3

 מטרות אופרטיביות

 :התלמידי�, ע� סיו� לימודיה�

 .כלכלה�מונחי� מרכזיי� בַמקרויפרשו מושגי� ו .1

 .יכירו ויבינו את פעילות המשק כמערכת כלכלית כוללת .2

 .כלכלית�יכירו ויבינו את פעילות הממשלה במערכת המקרו .3

 .יכירו ויבינו את פעילות הבנק המרכזי והבנקי� המסחריי� .4

 .יכירו את שוק מטבע החו� .5
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  לימודנושאי שעות

 

 מערכת כוללתהמשק כ .1 16

 פונקציית הצריכה המצרפית .2 11

 המערכת המאקרו כלכלית .3 12

 הממשלה במערכת המאקרו כלכלית .4 7

 הבנקי� המסחריי� והבנק המרכזי .5 6

 שוק מטבע חו� .6 6

 מאז� התשלומי� .7 7

 אינפלציה .8 7
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 פירוט התכני� וחלוקת השעות המוצעת

 

 נושאי לימוד שעות

 1פרק  המשק כמערכת כלכלית 16

 1.1 המשק כמערכת כלכלית לעומת היחידה הכלכלית הבודדת 

 התוצר הלאומי וההכנסה הלאומית 

 חישובי התוצר הלאומי וההכנסה הלאומית  1.2.1

 שימושי התוצר הלאומי וההכנסה הלאומית  1.2.2

 צריכה פרטית 1.2.2.1 

 ההשקעה של המשק 1.2.2.2 

 ההשקעה במשק פתוח 1.2.2.3 

1.2 

 הפעילות הכלכלית של הממשלה 

 תקציב הממשלה 1.3.1

 תשלומי הריבית של הממשלה לציבור 1.3.2

 גירעו� ועוד� בתקציב הממשלה 1.3.3

 הער� המוס� של הממשלה 1.3.4

1.3 

 ח מקורות ושימושי�"דו 

 .הכנסה פנויה וחסכו� אישי ועסקי, הכנסה אישית 1.4.1

 אומי ותוצר מקומיתוצר ל 1.4.2

1.4 
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 נושאי לימוד שעות

 2פרק  פונקציית הצריכה המצרפית 11

 2.1 ביקוש המצרפי 

 2.2 )המתוכננת(צריכה הפרטית  

 2.3 )המתכונ�(חיסכו� הפרטי  

 2.4 גורמי� המשפיעי� על רמת הצריכה הפרטית המתוכננת 

 2.5 רכיבי הביקוש המצרפי 

 3פרק  כלכלית�המערכת הַמקרו 12

 3.1 כלכלית�מערכת הַמקרושיווי משקל ב 

 פער דפלציוני ופער אינפלציוני, פער התוצר 

 פער התוצר 3.2.1

 פער דפלציוני 3.2.2

 פער אינפלציוני 3.2.3

3.2 

 3.3 שיווי משקל באבטלה וקשיחות מחירי� 

 3.4 מדיניות תקציבית במשק באבטלה 

 3.5 משק בתעסוקה מלאה 

 4 פרק כלכלית�הממשלה במערכת הַמקרו 7

 התערבות הממשלה בשוק המוצרי� 

 הוצאות הממשלה 4.1.1

 מימו� פעולות הממשלה 4.1.2

השפעת גידול בהוצאות הממשלה הממומ� על ידי  4.1.3

 מסי� על הביקוש המצרפי

השפעת גידול בהוצאות הממשלה הממומ� בדר�  4.1.4

 גירעונית

4.1 

 5פרק  הבנקי� המסחריי� והבנק המרכזי 6

 5.1 � פיננסיהבנק כמתוו 

 5.2 שינויי� בכמות הכס� 

 5.3 סוגי פיקדונות ושיעורי נזילות 

 5.4 כמות הכס� ואמצעי� נזילי� אחרי�, בסיס הכס� 
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 נושאי לימוד שעות

 5.5 פעולת מערכת הבנקי� 

 5.6 מהות הבנק המרכזי ותפקידיו 

 6פרק  שוק מטבע החו� 6

 6.1 קביעת מחירי� למטבע חו� 

 6.2 שער חליפי� קבוע 

 6.3 טת האלכסו�שי 

 7פרק  מאז� התשלומי� 7

 מאז� התשלומי� ומבנהו 

 החשבו� השוט� 7.1.1

 חשבו� הסחורות והשירותי� 7.1.1.1 

 העברות חד צדדיות 7.1.1.2 

 חשבו� ההו� 7.1.1.3 

7.1 

 7.2 פער במאז� התשלומי� 

 7.3 יציבות במאז� התשלומי� 

 7.4 החוב החיצוני 

 8פרק  אינפלציה 7

 8.1 ?ינפלציה מהיא 

 8.2 אינפלציה של ביקוש ואינפלציה של הוצאות 

 8.3 נזקי אינפלציה 

כ"סה 72
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 מושגי� עיקריי�

 

 המושג הסבר

 )Unemployment (אבטלה .י� מועסק�מצב שבו חלק מגורמי הייצור במשק אינ

מספר מצומצ� של יצרני� או נותני ב המתאפיי�מצב שוק 

 .ל אחד מה� השפעה על המחיראשר לכ, שירותי�

 )Oligpol (אוליגפול

תופעה כלכלית של עלייה מתמשכת וקבועה במחירי� 

 .הגורמת לירידה בער� הכס�

 )Inflation (אינפלציה

 .תשלו� חובות ולרכישת טובי�לכל סחורה היכולה לשמש 

�תק� שווהשל מתבטא במונחי� של שווי או אמצעי חליפי� 

 .סחר חליפי� ישירער� ומבטל את הצור� ב

 אמצעי חליפי�

)Medium of Exchange( 

 אמצעי תשלו� .האמצעי� המקובלי� לביצוע קניות ומכירות

)Means of Payment( 

הכמות המרבית של מוצר או שירות אשר הקוני� מוכני� 

 .בזמ� נתו� ובמחיר מסוי�, לרכוש בשוק נתו�

 )Demand (ביקוש

 ביקוש לכס� .שלו� בזמ� מסוי�הרצו� להחזיק מלאי של אמצעי ת

)Demand for Money( 

של יחידי� ו פיקדונות שלבמוסד כספי המטפל במשיכות ו

 .עסקי�

 )Bank(בנק 

ממשלה כדי לבצע את המדיניות הבנק שהוק� על ידי 

 .המוניטרית שלה

 )Central Bank (בנק מרכזי

ש� כולל לגורמי תשומה המשתתפי� בתהלי� הייצור או 

 .תפוקת� של סחורות ושירותי�ידי  לומביאי�השירות 

 גורמי ייצור

)Factors of Production( 

 גור� ייצור משתנה ).עובדי�( לשנותו בטווח הקצר שאפשרגור� ייצור 

)Variable Factor( 

ציוד , קרקע( לשנותו רק בטווח הארו� שאפשרגור� ייצור 

 ).תעשייתי כבד

 גור� ייצור קבוע

)Fixed Factor( 

ירידה עקב הלי� של ירידה כללית ברמת המחירי� במשק ת

 .בביקוש או בהוצאה הכללית

 )Deflation (דיפלציה

מיומנות , פי לעבודה כגור� ייצור המייצג השכלהוש� חל

 .וכושר יישו� המרחיבי� את כושר הייצור של החברה

 )Human Capital (הו� אנושי
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 המושג הסבר

: הלדוגמ. ייצור גור� המשמשי� משק של מוחשיי� נכסי�

 .ומכונות כבישי� ,מבני� ,מי� מקורות, מחצבי� קרקע

 )Phyisical Capital(הו� פיזי 

הרצו� והיכולת מבחינת  (ני�כמות המוצר אשר הספקי� מוכ

 .בזמ� מסוי�, למכור במחיר נתו�) הטכנולוגית

 )Supply (היצע

תקופת (כס� שנתקבל בתקופה מסוימת �כס� או שווה

 .ות כלכלית כלשהי פעילעקב, )חשבו�

 ) Income (הכנסה

רכישה של נכסי� כדי להבטיח קבלת תשואה בצורה של 

 .רנטה או גידול הוני, ריבית, דיבידנד

 )Investment (השקעה

 )Saving (סכו�יח .ויתור על צריכה בהווה לש� סיפוק צרכי� בעתיד

ל והבאת� למדינה "וצרו בחוירכישת סחורות ושירותי� ש

 ).היבוא�(של הקונה 

 )Import (יבוא

 יחס רזרבה .היחס בי� ס� הרזרבות של הבנק לבי� סכו� הפיקדונות

)Reserve Deposit Ratio( 

 באר� מסוימת ושירותי� או תוצרת אחרת שיוצר, סחורות

 .תצרוכתל אל מחו� למדינה למכירה ווונשלח

 )Export(יצוא 

 ציוד, תמכונו, עובדי�, ידע, הו�(תהלי� המרה של תשומות 

 ).מוצרי�(לצור� קבלת תפוקות ) 'וכו

 )Production (ייצור

היכולת של יחידה כלכלית לייצר מוצר או שירות בעלות 

 . ביחידה כלכלית אחרתה� מיוצרי�נמוכה מזו שבה 

צור ב בייצור מוצר ילגור� ייצור א יש יתרו� יחסי על גור� י

) המחיר הכלכלי(א� ההוצאות האלטרנטיביות , מסוי�

 .לייצור אותה יחידת תפוקה נמוכות יותר אצלו

 יתרו� יחסי

)Comparative Advantage( 

 בתקופה שבוצעודוח המסכ� את כל העסקות הכלכליות 

 בי� תושבי המשק לבי� תושבי משקי� אחרי� ,מסוימת

 .בעול�

 מאז� התשלומי�

)Balance of Payment( 

 היק�קח על מדיניות המבוצעת על ידי הבנק המרכזי כדי לפ

 .אמצעי התשלו� במשק ונזילות�

 מדיניות מוניטרית

)Monetary Policy( 

בו לא מתקיימת תחרות משו� שיש רק יצר� אחד שמצב שוק 

 .שוקב למעשה השולטי� ,למוצר או קבוצה קטנה של יצרני�

 )Monopoly (מונופול

 של רצונ� את להשביע המיועדי� שירותי� או סחורות

 .הצרכני�

 )Good(� ימוצר
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 המושג הסבר

 ומוצרי ושירותי� סחורות לייצר אפשר שבעזרת� מוצרי�

 .נוספי� השקעה

 השקעה) נכסי (מוצרי

)Investment Good( 

 :הלדוגמ. הצרכני� של ורצונות צרכי� לספק שנועדו מוצרי�

 תורמי� אלה מוצרי� .ועוד בילויי� ,מכונית ,ביגוד, מזו�

 .החיי� רמת להעלאת

 צריכה מוצרי

 

הכספית הנדרשת או המוצעת בתמורה להחלפת התמורה 

 .רכישת יחידה ספציפית של מוצר או שירותלנכס כלכלי או 

 הוויתור הריאלי מתפוקת מוצר אחד כדי לייצר :מחיר כלכלי

 .כמות מסוימת ממוצר שני

 )Price (מחיר

 עסקאות לבצע הממשלה מאפשרת שבו ביותר הנמו� המחיר

 .משקל וישיו ממחיר גבוה זה מחיר .בשוק

 מחיר מינימו�

)Minimum Price( 

 בשוק עסקאות לבצע הממשלה מאפשרת שבו המרבי המחיר

 מחירי: הוגמלד .משקל שיווי ממחיר נמו� זה מחיר. מסוי�

 .יסוד מוצרי

 מחיר מקסימו�

)Maximum Price( 

 ידי על המבוקשת הכמות בי� שוויו� מתקיי� שבו המחיר

 נקבע זה מחיר .היצרני� ידי על המוצעת לכמות הצרכני�

 .ההיצע לעקומת הביקוש עקומת בי� המפגש בנקודת

 מחיר שיווי משקל

 

 בכמות ה�ייצור ה שאמצעי המצביע על כ�מונח יסוד 

נדירות� של אמצעי . רכי האד� בלתי רוויי�ומוגבלת ואילו צ

הייצור מחייבת כל יחידה כלכלית לבחור בי� חלופות של 

 .שימוש במקורות

 )Scarcity( מחסור

, כספי� שגובה רשות ציבורית כתשלו� חובה על פי חוק

 . שירות מוגדר שנית� למשל� המסבעדשלא 

 )Tax (מס

 מוצרי� על מס כגו� ,הנישו� על באופ� עקי� המוטל מס

 .'וכו מכס, מ"מע: לדוגמה. ושירותי�

 )Direct Tax(מס ישיר 

 כו�בס המוטל מס. ההכנסה עליית ע� יורד ששיעורו מס

 רגרסיבי מס הוא כול�על  קבוע

 )Indirect Tax(מס עקי� 

 מס פרוגרסיבי .ההכנסה עליית ע� עולה ששיעורו מס

 

 על ידי בי� מדינות שונות המתבצעותות מסחריות אעסק

 .סוחרי� וממשלות

 לאומי��מסחר בי

)International Trade( 
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 המושג הסבר

 סגור משק זהו כלומר. צרכיו כל את לעצמו המספק משק

 .מייצא ואינו מייבא ינושא

 משק אוטרקי 

 בקלות וללא ,היכולת להפו� נכס או השקעה אחרת למזומני�

נכס מכונה נזיל יותר א� קל יותר להמירו . הפסד ער� ממשי

 .למזומני�

 )Liquidity (נזילות

ממשלה ה על ידי בדר� כללמענק בצורת עזרה כספית הנית� 

 .ות כלכלית מסוימתלש� עידוד פעילכלשהו או גו� ממשלתי 

השתתפות כתמיכה כספית הניתנת על ידי הממשלה ליצרני� 

במטרה להוזיל את מחיר המוצר , בחלק מעלויות הייצור

 .לרכוש אותובשוק ולהקל על בעלי ההכנסות הנמוכות 

 )Subsidy (סובסידיה

ויש לה� ממדי� פיזיי� כגו� כלשהו נכסי� המספקי� צור� 

 .'מחשב וכו, שולח�, עט

 ) Commodities (סחורות

הנדרש כדי לייצר כמות , ס� הוויתור מתפוקת מוצר אחד

 .נתונה מהמוצר האחר

 עלות אלטרנטיבית כוללת

)Alternative Cost( 

 כל את מממ� המשק .ליבוא שווה או גדול היצוא בוש מצב

 מענקי�ל או להלוואות זקוק ואינו היצוא בעזרת היבוא

 .היבוא למימו�

 לית עצמאות כלכ

גר� בצורת עקומה המראה את ביקוש הצרכני� למצרכי� 

כאשר כל הגורמי� , שירותי� כלכליי� במחירי� שוני�לו

 .האחרי� המשפיעי� על הביקוש נשארי� קבועי�

 עקומת ביקוש

)Demand Curve( 

גר� בצורת עקומה המראה את ההיצע של ספקי מצרכי� 

 הגורמי� כאשר כל, ושירותי� כלכליי� במחירי� שוני�

 .האחרי� המשפיעי� על ההיצע נשארי� קבועי�

 )Supply Curve (עקומת היצע

הכנסה הנקבעת על פי מכפלה של . ס� כל ההכנסה העסקית

 .מחיר השוק והכמות הנמכרת

 )Total Revenue (פדיו� כולל

 )Devaluation(פיחות  .חו� למטבע ביחס המקומי המטבע ער� ירידת

 צמיחה כלכלית . של המשקהמרביותצור הרחבת אפשרויות היי

)Economic Growth( 

מכירה ש� מי שרוכש מוצרי� ושירותי� לשימוש סופי ולא ל

 .חוזרת

 )Consumer (צרכ�

מחיר נובע מהיכולת ה. הביטוי למחיר הכס� בתקופה נתונה

 .להמיר את הכס� בנכסי הו� לש� ייצור

 )Interest (ריבית
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רמי הייצור הנקני� או הנשכרי� שוק שבו המחירי� של כל גו

זהי� לכל הפירמות במשק מאותו , ) ריבית על הלוואותובה�(

 .סוג

תחרות  שוק של( שוק משוכלל

 ).שוק חופשי, חופשית

)Perfect Market( 

 הגבוה (חוקי�לא במחיר סחר מתנהל שבו מוצרי� של שוק

 ).המקסימו� ממחיר

 )Black Market(שוק שחור 

הכמויות , קל מתקיי� כאשר במחיר הקיי�מצב של שיווי מש

 המוצעות על ידי הלאלשוות המבוקשות על ידי כל הקוני� 

 ).הכמות המוצעת שווה לכמות המבוקשת(כל המוכרי� 

 שיווי משקל בשוק

)Market Equilibrium( 

 ,פיזיי�  א� אי� לה� ממדי� כלשהונכסי� המספקי� צור�

 .'כוטחו� ויב, בידור, שירותי רפואה: כגו�

 )Services (שירותי�

 יחידות מספר כלומר .אחר מטבע במונחי אחד מטבע מחיר

 של מטבע ביחידת להמיר שנית� אחת מדינה של מטבע

 .אחרת מדינה

 )Exchange Rate(שער חליפי� 

 )Revaluation(תיסו�  .חו� למטבע ביחס המקומי המטבע ער� עליית

 ואינ�  במשק פרטי� המבקשי� תעסוקהאי�מצב שבו 

 .מצליחי� להשיגה

 תעסוקה מלאה

)Full Employment( 

, זר� של מוצרי� או שירותי� המיוצרי� בתהלי� ייצור נתו�

 .על ידי יחידה כלכלית, בתקופת זמ� נתונה

 )Output (תפוקה

תפוקה המתווספת לס� התפוקה כתוצאה מהוספת גור� 

 .ייצור משתנה אחרו�

 תפוקה שולית

)Marginal Productivity( 

, השימוש בפועל בסחורות ובשירותי� על ידי הצרכ� הסופי

 ולא לצורכי במישרי�כדי לספק צרכי� ורצונות אנושיי� 

 .'עיבוד וכו, ייצור

 )צריכה( תצרוכת

)Consumption( 

: כגו�,  לייצור מוצרי� ושירותי�הדרוש לכל גור� כלליש� 

גור� אחר ציוד וכל , ידע, הו�, מכונות, עובדי�, חומרי גל�

 .תור� לקבלת התפוקהה

 )Input (תשומה
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