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  משך המבחן הוא שעתיים.

  חומר עזר: מחשבון בלבד.

  צוות ההוראה יבקר בכיתה פעם אחת בלבד.

  .תשובה לא מנומקת לא תזכה בניקודענה על השאלות בדיוק ובבהירות. 

  ענה על כל אחת משלוש השאלות במחברת נפרדת.

  לפותר המבחן נוקטת לשון זכר משיקולי קיצור בלבד.הפניה 

  

  

  

  

��. לשירן הכנסה בסך  1 > מוגדרות על סלי צריכה שבהם הכמות מכל אחד  העדפותיושקלים.  0
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 נקודות) 7( האם העדפותיו של שירן הומוטטיות?  .א

 נקודות) 7( האם העדפותיו של שירן מקיימות את תכונת המונוטוניות החזקה?  .ב

  נקודות) 7( הוא מוצר נחות עבור שירן? yהאם קיימת רמת הכנסה שבה   .ג
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 נקודות) 7( הומוטטיות? אבישי האם העדפותיו של  .ד
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 נקודות) 10( באותו סל צריכה?

 

 

 



 פונקציית העלות (הכוללת) של הפירמה היא כדלקמן:ריבה.  תמייצרה פירמה תחרותית אבישיל. 2
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  ש"ח ליחידה. pמחיר הריבה הוא  .אין לאבישי הוצאות קבועות

 נקודות) 7(הינה כמות ייצור אופטימלית?  q=6 כך ש pהאם קיים   .א

 נקודות) 7(הינה כמות ייצור אופטימלית?  q=12 כך ש pהאם קיים   .ב

 יחידות ריבה? 10. האם ייתכן שאבישי מייצר הארוך של הטווחשוק הריבה נמצא בש"מ הנח כי   .ג
 נקודות) 7(

. האם ייתכן שהכמות שאבישי מייצר גדולה הארוך הנח כי שוק הריבה נמצא בש"מ של הטווח  .ד
 נקודות) 7( ?10 ממש מ

 

  

  

. נתבונן במודל הבא של כלכלת חליפין (תיבת אדגוורת) עם שני צרכנים שלכל אחד מהם סל התחלתי 3
,���). פונקציית התועלת של צרכן א' הינה 1,1( 	
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  נקודות) 7( הינה הקצאה יעילה? 

$  . הנח כיב =   נקודות) 7( . האם ההקצאה המתוארת בסעיף א' נמצאת על קו החוזה? 0.5

$    . הנח כיג =   נקודות) 10( הינה הקצאה יעילה?  ההקצאה המתוארת בסעיף א'. האם   2

$ד. הנח כי  =   נקודות) 10( בכלכלה זו?. האם קיים שיווי משקל   2

  


