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 יח"ל כיתה י"א 3תכנית הלימודים ברמה של 

 אשכול פיננסי כלכלי

 שעות. 03: היקף

 

 לאורך כל היחידה יידרש שימוש במיומנויות שנרכשו בלימודי כיתה י':

 ליניאריות וריבועיות פתרון משוואות -

 מייצוגים שוניםקריאת מידע  -

 כלים סטטיסטיים -

 הסתברות בסיסית -

 

 לכן, יש לערוך חזרה קצרה על חומר הלימוד של כיתה י'.

 

 למידת תהליכים ותופעות, בהקשר כלכלי פיננסי, המתנהגים כמודל ריבועייחידה ראשונה: 

 שעות( 8)

היא פונקציה שהצגתם המתמטית פיננסי -הכלכלי מהתחום ביחידה זו יעסקו התלמידים במצבים

 ריבועית.

התלמידים יפתרו בעיות באמצעות הגרף של הפונקציה הריבועית )הפרבולה( ובאמצעות פתרון 

 משוואה ריבועית.

 

  למידת תהליכים ותופעות המתנהגים באופן מעריכי בהקשר למדעים וחברה: שנייהיחידה 

 שעות לימוד( 03)

יחידה זו היא המשך ליחידה הראשונה של אשכול החברה והמדע. מטרת היחידה היא לחזק את 

 הבנת התהליכים המתנהגים באופן מעריכי עם הקשרים פיננסיים וכלכליים . 

 

 הרחבה )סטיית התקן( -שימוש בכלים סטטיסטיים לעיבוד מידע  : לישיתיחידה ש
 שעות( 01)

בנוסף לחיזוק הבנת סטיית . יה של אשכול החברה והמדעהיא המשך היחידה השנייחידה זו 

 התקן, היחידה מציגה את מדדי המיקום היחסי: רבעונים ועשירונים.
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פיננסי, המתנהגים  למידת תהליכים ותופעות, בהקשר כלכלי: ראשונה יחידה

 כמודל ריבועי

 )משוואה ופונקציה ריבועית(

 

 : )יוצגו בהקשר אורייני( תכנים / נושאים מתמטיים

 :תכנים הנלמדים ביחידה זו

 . )משוואה בלי מכנה, משוואה עם מכנה מספרי(משוואה ריבועיתאלגברי של פתרון  .0

 .xכחיתוך של פרבולה עם ציר  משמעות משוואה ריבועית .1

 .עלייה/ירידה, חיוביות/שליליותצירים, סימטריה, חיתוך דקוד, ק –הפרבולה ותכונותיה  .0

 

 :נלווים ליחידה זו תכנים

 פתרון משוואה ליניארית .0

 פתרון משוואה ריבועית .1

 פרבולה .0

 

 :מטרות כלליות

או לפונקציה  ריבועיתפתח יכולת לתרגם מידע הנתון באופן מילולי למשוואה התלמיד י .1

 .ריבועית

יכולת לזהות פרבולה נתונה כגרף המתאר פונקציה ריבועית שתבניתה  התלמיד יפתח .2

 האלגברית נתונה, ולהיפך.

 להפיק מידע מפרבולה נתונה באמצעות תכונותיה. התלמיד ילמד .3

 

 

 :מטרות אופרטיביות

פרבולה תיאור הגרפי של ל =ax2+bx+c yריבועית מהצורה  פונקציההתלמיד ידע לקשור בין  .0

 תכונות הפרבולה. באמצעות הריבועית ו הפונקציהמקדמי באמצעות 

בהינתן גרף של פונקציה ריבועית )פרבולה( במערכת צירים עם שנתות, המתארת מצב  .1

 אורייני, התלמיד ידע:

 למצוא את התחום שבו לפרבולה יש משמעות בהקשר אורייני המתואר בשאלה. .א

קשר את שיעורי הנקודות , לy -ו xנקודות החיתוך של הפרבולה עם הצירים למצוא את  .ב

המתואר למצב האורייני המתואר בשאלה ולפסול תשובות שאינן מתאימות למצב 

 בשאלה.

למצב האורייני  התחומים, לקשר את של הפרבולהתחומי חיוביות/שליליות למצוא את  .ג

 המתואר בשאלההמתואר בשאלה ולפסול תשובות שאינן מתאימות למצב 

נקודת מינימום או נקודת )פרבולה, לקבוע את סוג הנקודה ה קדקודלמצוא את  .ד

 ולקשר את תשובותיו למצב המתואר בשאלה. ותחומי העלייה/ירידה (מקסימום
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נקודות בהינתן תבנית של הפונקציה הריבועית המתאימה לפרבולה, התלמיד ידע למצוא את  .0

המתקבלת ולקשר את  באמצעות פתרון המשוואה הריבועית xהחיתוך של הפרבולה עם ציר 

 הפתרון למצב המתואר בשאלה.

באמצעות פונקציה ריבועית, התלמיד ידע לרשום  שניתן לתארומילולי,  ייצוגבהינתן מידע ב .4

 תבנית אלגברית שתייצג את המידע.

 

 דגשים והבהרות

פיננסי יתבצע לאחר חזרה על נושא הפונקציה הריבועית,  –היישום בתחום הכלכלי  -

 ועית שנלמדו בחטיבת הביניים. והמשוואה הריב

בשלב החזרה ייתכן תיאור של מצבים אורייניים מתחומים שאינם קשורים ישירות לתחום  -

 פיננסי. -הכלכלי 

 

 

 

 : 1.1קבוצת דוגמאות 

 אפיון:

הדוגמאות  . קריאת מידע מגרף של פונקציה ריבועית )פרבולה(בקבוצת דוגמאות זו מתמקדת 

 (3,2ת ואופרטיבי ותמטר)למושגים שנלמדו בחטיבת הביניים.  מהוות חזרהבקבוצה זו 

הדוגמאות בקבוצה זו מכילות שאלות שמנחות להפקת מידע מגרף של פונקציה ריבועית בנוגע 

נקודת מינימום או נקודת )שיעורי נקודת הקדקוד , נקודות החיתוך עם הצירים לנושאים הבאים:

. תחומי חיוביות ושליליות, תחום עלייה ותחום ירידה, סימטריה סביב ציר הסימטריה(, מקסימום

אך לאו דווקא בהן נמצאת הפרבולה  מיתיו-היום הסביבמהסיטואציות  מתבססות עלהדוגמאות 

 פיננסי.  –קשורות לתחום הכלכלי 

 :בוצת דוגמאות זובק המרכזיותהשאלות 

 ון שנתות[. נתונה הפרבולה שבסרטוט ]בסרטוט תינתן פרבולה במערכת צירים עם סימ

 מהן נקודות החיתוך של הפרבולה )פרבולות( עם הצירים? .0

האם קדקוד הפרבולה הוא נקודת מקסימים או מינימום של הפרבולה? מהם שיעורי נקודת  .1

 הקדקוד?

 מהו תחום העלייה ומהו תחום הירידה של הפונקציה?  .0

 באיזה תחומים הערכים של הפרבולה חיוביים ובאילו שליליים? .4

 ? ןהנתו yשלה שווה לשיעור  yקודה על הפרבולה: מהי הנקודה על הפרבולה ששיעור בהינתן נ .5
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 דוגמה

 

 בגנים יפניים רבים ניתן לראות גשרים שבנויים משתי פרבולות כפי שרואים בתמונה.

 

 התמונה לקוחה מהאתר:

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:HiroshimaShukkeien7309.jpg 

 

ח מונ xנניח את שתי הפרבולות, הפנימית והחיצונית, של הגשר על מערכת צירים כך שציר ה 

 בגובה פני המים )ראו סרטוט(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מ' תוכל לעבור מתחת לגשר? 1.2האם ספינה שגובהה  .א

המטייל כל זמן שהוא מטפס על . באיזה תחום יהיה Aמטייל מגיע אל הגשר מנקודה  .ב

 הגשר ובאיזה תחום יהיה כשהוא יורד מהגשר?

 זוג הורים וילד מטיילים והילד מטפס ויושב בראשו של הגשר. האב עומד בנקודה .ג

. מרחקה של האם מהילד שווה למרחקו של האב Bוהאם עומדת בנקודה  (0 , 5-) 

 ?Bמהילד. מהם שיעוריה של נקודה 
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:HiroshimaShukkeien7309.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:HiroshimaShukkeien7309.jpg
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 : 1.2קבוצת דוגמאות 

 אפיון:

בתיאור הגרפי של ,           תבנית הריבועית השאלות בקבוצה הזו מתמקדות ב

 (4,2,1מטרה אופרטיבית ) .והקשר ביניהם ,הפרבולה –הפונקציה 

המתארת  לבין המאפיינים של הפרבולה הפונקציה הריבועיתקשר בין מקדמי יעסקו ב השאלות

הקשר בין סימן המקדם של האיבר הריבועי לבין היות נקודת הקדקוד מינימום או  :פונקציה זו

הקשר בין , yקשר בין ערכו של המקדם החופשי לבין נקודת חיתוך הפרבולה עם ציר מקסימום, ה

היחס 
a2

b
 הפרבולה. לבין מיקומו של קדקוד 

 :השאלות העיקריות שתישאלנה בקבוצת דוגמאות זו

ומספר גרפים של פרבולות, מהו הגרף המתאים            בהינתן תבנית מהצורה  .0

 לתבנית הנתונה? נמקו את הבחירה.

, מהי           בהינתן סרטוט של פרבולה ומספר תבניות אלגבריות מהצורה  .1

 התבנית המתאימה לפרבולה הנתונה? נמקו את הבחירה.

ממוקמת במערכת צירים ללא שנתות ובהינתן תבנית של הינתן סרטוט של פרבולה בה .0

 :פונקציה ריבועית 

 ? )סמנו נקודה זו בגרף(yמהם שיעורי נקודת החיתוך של הפרבולה עם ציר  .א

 מהם שיעורי נקודת הקדקוד )מינימום/מקסימום( של הפרבולה? )סמנו נקודה זו בגרף( .ב

 נקודות אלו בגרף(? )סמנו xמהן נקודות החיתוך של הפרבולה עם ציר  .ג

 מהם תחומי החיוביות ותחומי השליליות של הפרבולה? .ד

 מהם תחומי העלייה/ירידה של הפרבולה? .ה

 

 .0.0ג, ניתן להוסיף שאלות שנמצאות בקבוצת דוגמאות  –: לאחר מענה לסעיפים א הערה
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 הדוגמ

 בתמונה מצולם גשר שצורת הקשת הפנימית שלו היא פרבולה. 

 

 

  האתרמהתמונה לקוחה 

 

 

 שהפונקציה שמתארת את הגשר שבתמונה היא הפונקציהנתון 
         

  xנסמן על תמונת הגשר שבצילום מערכת צירים כך שציר 

 yמונח בגובה פני המים של הנהר שמעליו מונח הגשר וציר 

. עובר בקדקוד הקשת )הפרבולה( של הגשר )ראו איור(

 מים נוגע לבנקודה בה הגשר 

 .x = m מתקיים

 ?mמהו ערכו של  .א

 יכולה לעבור מתחת לגשר? נמקו. ,מטר 2.2הוא המקסימלי האם ספינה שגובהה  .ב

 נמקותוכל לעבור מתחת לגשר?  מטר, 3שגובהה המקסימלי , ספינההאם  .ג

מטר, התווכחו ביניהם האם יש  7הנווט והקפטן של ספינה, שגובהה המקסימלי  .ד

כדאי לספינה לשוט כדי להבטיח מעבר בטוח  y -ביחס לציר החשיבות באיזה צד 

 מתחת לגשר.

)ראו  x = 1.5 שעבורה  xשעל ציר  Bהנווט טען שאפשר לשוט בנתיב שעובר בנקודה 

 איור(.

  x ≤ 1 ≥ 1-  נתיב שנמצא בתחוםשהספינה יכולה לעבור בהקפטן טען 

 מי מהשניים צודק לדעתך?

 

  

m- m B 
(1.5,0) 

https://www.google.co.il/search?q=parabola+everyday+life&es_sm=122&espv=210&tbm=isch&source=iu&imgil=tL3T13MF-6fuyM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn3.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcTT4HROMWMGk6IBr7_ALSmz0X7C7kZ9vaatml3dVAZ646sQ5m4zJg%253B1280%253B720%253BwAT1NPNHwQEGdM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fwatch%25253Fv%2525253DOP1Ac_BNnyo&sa=X&ei=EDXAUvmTLYbLsgbWkYCgCQ&ved=0CFoQ9QEwBA&biw=1366&bih=642#imgdii=_
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 דוגמה

 צורת הזרם יוצרת פרבולה.בתמונה מצולם מסלול המים במזרקה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אדריכל תכנן מזרקה דומה על פי דרישה של לקוח. .א

הפונקציה הריבועית שמתארת את מסלול זרימת המים במזרקה שללקוח אמר  האדריכל 

סרטוט של את ה ר ללקוח ומסהתכוון גם להאדריכל .           שלו היא:

אבל בטעות נתן לו שלושה סרטוטים. רק סרטוט אחד מהשלושה מתאים  ,הפרבולה

 לפונקציה. 

(i) .מהו הגרף המתאים לפונקציה הנתונה? נמקו את קביעתכם 

(ii) .הסבירו מדוע הגרפים האחרים לא מתאימים לתבנית הנתונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפרבולה שבחרתם בסעיף א:התבנית הנתונה ובאמצעות ענו על הסעיפים הבאים באמצעות 

 ים במזרקה.מהמהו התחום שבו הפרבולה מתארת את מסלול  .ב

ם שיעורי הנקודה בה המים מגיעים לגובה המקסימלי? סמנו את הנקודה שקיבלתם מה .ג

 על הגרף שבחרתם בסעיף א. 

 עלייה ובאיזה תחום המים נמצאים במגמת ירידה?מגמת באיזה תחום המים נמצאים ב .ד

 פוגשים מי המזרקה את מי הבריכה?  xבאיזה ערך של  .ה

 מהו ציר הסימטריה של הפרבולה? .ו

 

 

 

x  

 )מ'(

y )'מ( 

x  

 )מ'(

y )'מ( 
y )'מ( 

x  

 )מ'(

a c b 



 כיתה יא  -יח"ל )המסלול היישומי(  3טיוטת תכנית הלימודים ברמה של 
 

 

 

  1.3קבוצת דוגמאות 

 

 :אפיון

פונקציות  ים המתוארים על ידיפיננסי יםכלכלי יםמצבב השאלות בקבוצה הזו מתמקדות

 )הפרבולה(. שלהלבין התיאור הגרפי  הריבועיתפונקציה ה קשר ביןבריבועיות, ו

באמצעות  הנתונשה סיטואציהמייצגת  פונקציה ריבועיתרישום כוללות: הדוגמאות בקבוצה זו 

בחירה של פתרונות המתאימים פתרון משוואה ריבועית ו, ותיאור הגרפי שלה ייצוג מילולי

 (1מטרה אופרטיבית ) .פיננסית המתוארת בשאלה-הכלכליתסיטואציה ל

 

 השאלות העיקריות שתישאלנה בקבוצת דוגמאות זו

אה הריבועית מהי המשוו ,פיננסי-נתן תיאור מילולי של סיטואציה בהקשר כלכליבהי .0

 המתארת את הסיטואציה?

מהו הגרף המתאר את פיננסי, -בהינתן תיאור מילולי של סיטואציה בהקשר כלכלי .1

 הסיטואציה המתוארת בשאלה? 

של  מהן נקודות החיתוך ,פיננסי-של סיטואציה בהקשר כלכלי גרפי )פרבולה(בהינתן תיאור  .0

 ומה משמעותן בהקשר האורייני? xהפרבולה עם ציר 

מהו התחום בגרף שיש לו , פיננסי-של סיטואציה בהקשר כלכלי גרפי )פרבולה(בהינתן תיאור  .4

 (תחום העלייה/הירידה ,משמעות בהקשר האורייני? )כולל תחום חיוביות/שליליות

מהי נקודת , פיננסי-של סיטואציה בהקשר כלכלי גרפי )פרבולה(אלגברי או בהינתן תיאור  .5

 המינימום/מקסימום של הפרבולה ומה משמעותה בהקשר האורייני?

 

 דוגמה

שקלים.  03חברים החליטה לצאת לטיול. למימון הטיול היה על כל אחד לשלם  13קבוצה של 

ובו sms) רצה לעודד את חברי הקבוצה להביא חברים נוספים ולכן שלח מסרון )מארגן הטיול 

כתוב: "צרפו חברים נוספים. כל חבר שיצטרף יוזיל את המחיר בשני שקלים לכל מטייל". כלומר, 

 1ש"ח פחות(. אם יצטרפו  1שקלים ) 58המטיילים ישלם  10אם יצטרף חבר אחד, כל אחד מ 

 ש"ח פחות( וכך הלאה. 4שקלים ) 50ילים ישלם המטי 11חברים, כל אחד מ 

 

 את מספר החברים החדשים שיצטרפו לקבוצה ההתחלתית. xנסמן ב 

 חברים חדשים. x, שמייצג את מספר היוצאים לטיול אם יצטרפו xרשמו ביטוי, באמצעות  .א

חברים  x, שמייצג את הסכום שישלם כל מטייל לאחר שיצטרפו xרשמו ביטוי, באמצעות  .ב

 .חדשים

אם יצטרפו  ,, שמייצג את הסכום שיאסוף מארגן הטיול מהמטייליםxרשמו ביטוי, באמצעות  .ג

x .סמנו את סכום הכסף שייאסף באות  חברים חדשים(y.) 
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ג( בבחירתה מתוך רשימת פונקציות  –: אפשר להחליף את בניית הפונקציה )סעיפים א הערה

 נתונות.

 שקיבלת בסעיף גהפרבולה שבסרטוט מתארת את הפונקציה 

 

  
 

  

 

 

 

 

 

 ענו על השאלות הבאות:

 ?yורטט החלק של הפרבולה שנמצא מתחת לציר שמדוע, לדעתכם, לא מ .ד

 מדוע?  –האם לדעתכם, החלק המקווקו שבסרטוט מתאים לתנאי השאלה? אם לא  .ה

 מה משמעותו?  –אם כן 

 אם לא יתווסף לקבוצה הראשונית אף חבר נוסף, מהו הסכום שייאסף לטיול? .ו

מתארת את המצב בסעיף ו'? הסבירו את  (A, M, C)אילו מהנקודות המסומנות על הגרף  .ז

 קביעתכם.

 . x = 5שלה הוא  xהיא נקודת מקסימום של הפרבולה ושיעור   Mנתון: נקודה .ח

  .yחשבו את ערכו של 

 טענות, חלק מהן נכונות. סמנו את הטענות הנכונות בעיגול ונמקו את קביעתכם: 0לפניכם  .ט

i.  לפי נקודהM –  שקלים.  0153אנשים, הסכום שייאסף יהיה  5אם יתווספו לקבוצה 

ii.  לפי נקודהM – שקלים. 5אנשים, הסכום שייאסף יהיה  0153צה אם יתווספו לקבו 

iii.  לפי נקודהM  –  שקלים, אז כל אחד מהיוצאים  0153אם ייאסף סכום כסף של

 שקלים. 5לטיול שילם 

iv.  לפי נקודהM –  שקלים. 0153הסכום הגבוה ביותר שאפשר לאסוף לטיול הוא 

v.  0153ל מ חברים חדשים אז סכום הכסף שייאסף יהיה גדו 03אם יתווספו לקבוצה. 

vi.  0153חברים חדשים אז סכום הכסף שייאסף יהיה קטן מ  03אם יתווספו לקבוצה. 

. הציבו בתבנית הנתונה ומצאו את 833הוא  Cשל   Yנמצאת על הפרבולה. שיעור  Cנקודה  .י

 . xערכו של 

 אנשים נוספים, האם סכום הכסף שייאסף יגדל או יקטן? 5 –אם יתווספו לקבוצה יותר מ  .יא

 חברים להתווסף לקבוצה?   5 -למדריך לאפשר ליותר מ האם כדאי .יב

 

 
 

A 

-20 30 

מס. החברים 

 שהתווספו

סה"כ סכום 

 הכסף שייאסף 

  C=(? , 800) 

M=(5, ?) 
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 דוגמה

לעותק. במחיר זה, ₪  03בחנות ספרים מסוימת מוכרים את הספר "מתמטיקה בחיי היומיום" ב 

 עותקים בשבוע. איש המכירות של החנות טוען כי כל הורדת מחיר  13מצליחים למכור 

 עותקים נוספים בכל שבוע. 4לעותק תאפשר לחנות למכור  ₪  1 –ב 

 השלימו את הטבלה הבאה בהתאם לנתון בשאלה: .א

 מספר ההוזלות

שקלים כל  1)ב 

 פעם(

מספר עותקים  מחיר של עותק

 שיימכרו

 עותקים נוספים( 4)

 ההכנסה מהמכירה

3 03 13 0,833 

0 88 14 1,001 

1  18  

0 84   

4    

5    

 לפי הנראה בטבלה, ההכנסה מהמכירה גדלה כל פעם שמורידים את המחיר לעותק. 

 בסעיפים הבאים נבדוק אם מגמה זו תמשיך אם נמשיך להוריד את המחיר לעותק.

 .שקלים 1 -את מספר הפעמים שהחנות תוריד את המחיר ב x –סמנו ב  .א

   בכל פעם(. ₪ 1הוזלות ) x, את המחיר של עותק לאחר xבטאו, באמצעות  .1

עותקים נוספים כל  4הוזלות ) x, את מספר העותקים שיימכרו לאחר xבטאו, באמצעות  .2

 פעם(.

פונקציות. איזו מהפונקציות הבאות מתארת את ההכנסה של החנות ממכירת  0לפניכם  .3

 הוזלות?  xעותקים במחיר שמתקבל לאחר

(i)                    (ii   )  
     

     
  (iii )                  

  

ו/או בטבלה שבסעיף א וענו על  0-שבחרתם בסעיף בבתבנית הפונקציה הריבועית  או היעזרו

 השאלות הבאות:

 האם הכנסת החנות תגדל ביחס למצב הראשוני?  ₪  23-אם ימכרו בחנות כל עותק ב .ב

 הראשוני?, האם תגדל או תקטן הכנסת החנות ביחס למצב ₪ 53אם ימכרו בחנות כל עותק ב  .ג

לשבוע? כמה תשובות יש  ₪ 0133באיזה מחיר יש למכור כל עותק כדי להגיע להכנסה של  .ד

 לשאלה זו?

מהי ההכנסה המרבית שניתן להשיג בחנות בשבוע ממכירת הספר "מתמטיקה בחיי  .ה

 היומיום"? ]בדקו אם תשובתכם מציאותית.[
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 דוגמה

מטרים   xרם החליט למכור שני מגרשים שבבעלותו. צורתו של מגרש א היא ריבוע שאורך צלעו 

 שקלים למ"ר. צורתו של מגרש ב היא מלבן שבו אורך אחת הצלעות גדול  1,333ועליו ביקש רם 

מטר מאורך צלע הריבוע. למגרש  03מאורך צלע הריבוע ואורך הצלע השנייה גדול ב  יםמטר 0 -ב

 שקלים למ"ר. 0,333רם זה דרש 

 x –נסמן את אורך צלע הריבוע ב 

 

 

 

 = y1_____את המחיר שדרש רם עבור מגרש א )המגרש הריבועי(.  xהביעו באמצעות  .א

 = y2_____  את המחיר שדרש רם עבור מגרש ב )המגרש המלבני(. xהביעו באמצעות  .ב

לפניכם שני גרפים. אחד מהם מתאר את המחיר שדרש רם עבור מגרש א )ר' סעיף א( והשני  .ג

 את המחיר שדרש רם עבור מגרש ב )ר' סעיף ב(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ? נמקו את הבחירה.Y2ואיזה את   Y1איזה משני הגרפים מתאר את 

 בהקשר לנתוני השאלה?  yהאם יש משמעות לחלק של הגרף שנמצא בצד השמאלי של ציר  .ד

 מדוע? –מהי? אם לא  –אם כן 

 (.0 –גדול מ  x, שמבטאת את ההפרש בין מחירי שני המגרשים )xרשמו תבנית, באמצעות  .ה

 .0 -גדול מ xשהיא נקודת החיתוך של שני הגרפים בתחום בו   Aבגרף מסומנת נקודה  .ו

 השלימו את המשפטים הבאים )רשמו את האפשרות הנכונה(:

  שעבורו מחירי שני המגרשים x -מייצג את ערך ה Aשל נקודה  xשיעור  1) 

 שווים / לא שווים      

 מייצג את המחיר של המגרשים כאשר מחירם  Aשל נקודה  yשיעור  2)

 שווים / לא שווים      

 מחיר לכל מגרש. רם מכר את שני המגרשים וקיבל אותו  .ז

 (? xמה היו מידות המגרש הריבועי )מה ערכו של  (0

 מהו המחיר בו נמכר כל מגרש? (1

x 

x מגרש ב מגרש א 

a 

b 

A 

B 

Y (שקלים) 

 xמטרים 
C 
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 :  למידת תהליכים ותופעות המתנהגים באופן שנייהיחידה 

 ים כלכליים ופיננסייםמעריכי בהקשר

 

 זהים ליחידה הראשונה באשכול החברה והמדעוהנושאים הנלווים נושאים מתמטיים 

 

 כלליותמטרות 

ההבדל בין תהליך מעריכי לבין תהליכים אחרים )כגון תהליך  יחזק את הבנתהתלמיד  .0

 לינארי(. 

תהליכים רב שלביים שבהם כמות גדלה או קטנה ביחס קבוע  יחזק את הבנתו שלהתלמיד  .1

 משלב לשלב או השינוי בא לידי ביטוי על ידי הוספה או הפחתה של אחוז קבוע בכל שלב. 

 לאמוד כמות כתוצאה של תהליך מעריכי.  ויכולתאת  חזקהתלמיד י .0

 

 מטרות אופרטיביות

 .המטרות האופרטיביות זהות לאלו ביחידה הראשונה של אשכול החרה והמדע

 

בהינתן תיאור מילולי של תהליך גדילה או דעיכה התלמיד ידע לזהות שמדובר בתהליך  .0

 מעריכי ולא בתהליך לינארי .

: מה מייצגים תהליך גדילה/ דעיכה התלמיד ידע לזהותמילולי או ויזואלי של בהינתן תיאור  .1

 סופית. הכמות הזמן, ההתחלתית, מקדם גדילה ודעיכה, יחידת הכמות ה

 לקבוע את יחידת הזמן. בהינתן תיאור תהליך גדילה/ דעיכה התלמיד ידע .0

בצע התלמיד יוכל ל ,וכן הכמות ההתחלתית תהליך גדילה /דעיכה,מילולי של אור יבהינתן ת .4

 ימוש בנוסחה. שללא  - יחידות זמן קטן של כעבור מספר כמויותב ושיח

 גדילה/דעיכה ביחידת זמן, האחוז תיאור מילולי של תהליך גדילה / דעיכה ובהינתן  .5

התלמיד ידע לחשב את מקדם הגדילה/הדעיכה ) 
100

p100
q


,)  .ולהיפך 

וחלק מהנתונים הבאים: כמות התחלתית, מקדם גדילה  גדילה/דעיכהשל בהינתן תהליך  .0

  חסרה ערךולחשב את המה שנתון  התלמיד ידע לזהות את  ,ודעיכה, יחידת זמן, כמות סופית 

tהנוסחה  
0t qAA  ( של חישוב הט  וריפלמשל, או בדרך אחרת)הזמן בעזרת ניסוי וטעייה. 

  מספר יחידות זמן.לפני מספר יחידות זמן וכן  כעבורהתלמיד ידע לחשב את הכמויות  

גדילה/דעיכה על האחוז את תהליך גדילה/דעיכה, התלמיד ידע לחשב מילולי של אור יבהינתן ת .2

 פני תקופת זמן. 

 :את הנתונים הרלוונטייםלזהות  אור גרפי של תהליך גדילה/דעיכה התלמיד ידע יבהינתן ת .8

לצורך חישוב מקדם  נתוניםולהשתמש ב ,כמות התחלתית, כמות סופית, יחידות זמן 

, בזמנים שוניםהמבוקשות  כמויות את הגדילה/דעיכה, אחוז גדילה/דעיכה ביחידת זמן ו 

tבאמצעות הנוסחה  
0t qAA  . 
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בהינתן ייצוג ויזואלי  )כגון גרף, טבלה( של תהליך מעריכי ותהליך לינארי  התלמיד ידע לבצע   .0

 התאמה בין הייצוג לבין התהליכים.  

  התלמיד ידע לאמוד בצורה תיאור מילולי או ויזואלי של תהליך גדילה / דעיכה, בהינתן   .03

אחרי  וצאה שהייתה מתקבלתכמות אחרי מספר יחידות זמן ולהשוות לתאת האינטואיטיבית   

 לו התהליך היה לינארי.              אותו מספר יחידות זמן,  

 

 

 דגשים והבהרות

 אור הגדילה/הדעיכה יתבדומה לדגשים ביחידה הראשונה של אשכול החברה והמדע, .  0       

 גדול/קטן באחוז מסוים.  ,-, קטן פי-יתבטא באמצעות הניסוחים הבאים: גדול פי            

 יחידות של כמויות נתונות ומבוקשות.בבשימוש בנוסחה יש לשמור על אחידות  .1
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 2.1קבוצת דוגמאות 

מטרה . )של גדילה / דעיכה קבוצת דוגמאות זו מתמקדת בזיהוי תהליכים מעריכיים: אפיון

באמצעות תיאור מילולי או ויזואלי ומתאר מצבים ( .  המידע בקבוצה הזו מוצג 3,2 אופרטיבית

 . כלכליים ופיננסיים יםבחיי היום יום בהקשר

הכמות משתנה מדי יחידת זמן אחת "פי מספר כאשר  את התהליך המעריכי זהויהתלמידים 

 מדי יחידת זמן אחת קבוע" או "במספר קבוע של אחוזים". ולעומת זה, אם שינוי יחידות הכמות

מטרה ( )אינו מעריכיהוא לינארי )כלומר, הוא קבוע של יחידות, אז התהליך הוא במספר 

 . ( 4,3,2אופרטיבית

 

 : דוגמה

אגורות לליטר מדי חודש. האם מדובר בתהליך גדילה  03 -חודשים ב 03 -מחיר הדלק עלה ב

 חודשים אלה? 03 -מעריכי ב

 

 :דוגמה

 שנים. 0לתקופה של ₪  133,333הפקיד בתכנית חיסכון  ליעד

 בטבלה הבאה מופיע מצב התכנית במשך שנות החיסכון:

סכום  שנים
 מצטבר

1 210000 

2 220500 

3 231525 

 האם תהליך החיסכון הוא מעריכי?
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 2.2קבוצת דוגמאות 

קבוצת דוגמאות זו מתמקדת בחישוב כמויות בתהליכים מעריכיים ללא שימוש בנוסחה.  אפיון:

 ותמטר) .שיוכם למושגים מתאימיםתוך  –זיהוי הנתונים, זיהוי מה שמבוקש  נדרש

 כמו כן, נדרש גם חישוב מקדם הגדילה / דעיכה על סמך נתונים נוספים.  .  (    3,2 תואופרטיבי

 בקבוצה הזו מספר יחידות הזמן. (2מטרה אופרטיבית ) זיהוי יחידת הזמן נדרש זו ה קבוצהב

 (1)מטרה אופרטיבית  בנוסחה. שניתן לבצע את החישובים ללא שימוש הוא קטן, כך 

בקבוצה הזו מוצג באמצעות תיאור מילולי ומתאר תהליכים מעריכיים בחיי יום יום  המידע

 . פיננסיים וכלכליים  יםבהקשר

 

 המרכזיות בהקשר מדעי וחברתי שניתן לשאול בקבוצה זו:השאלות 

 

נתון פי כמה ו נתונה כמות התחלתית שבו ,/דעיכהתהליך גדילהמילולי של בהינתן תיאור  .0

)כלומר, נתון  הכמות אחרי מספר יחידות הזמן כמות ביחידת זמן אחת, חשבו את /קטנהגדלה

A0 ו- q  וצריך לחשב אתAt( )3,2,1  מטרה אופרטיבית   ) 

ונתון פי כמה  בזמן מסויםשבו נתונה כמות  ,תהליך גדילה/דעיכהמילולי של בהינתן תיאור  .1

 .מספר יחידות זמןלפני  גדלה/קטנה כמות ביחידת זמן אחת, חשבו את הכמות

נתון בכמה שבו נתונה כמות התחלתית ו ,/דעיכהתהליך גדילהמילולי של בהינתן תיאור  .0

וכן  כמות ביחידת זמן אחת, חשבו את הכמות אחרי מספר יחידות הזמן /קטנהאחוזים גדלה

 ( Atוצריך לחשב את  %p -ו A0)כלומר, נתון  .מספר יחידות זמן לפני 

 (  1,4 מטרה אופרטיבית)

שבו נתונות כמויות בשתי יחידות זמן עוקבות,  ,דעיכה/תהליך גדילה מילולי של בהינתן תיאור  .4

. כמו כן, על סמך נתון קטנה הכמות ביחידת זמן אחת / גדלה  או בכמה אחוזים חשבו פי כמה

מספר לפני וכן  חשבו את הכמויות אחרי מספר יחידות זמן נוסף של הכמות ההתחלתית,

   ( 3,2,1,4  מטרה אופרטיבית) .יחידות זמן

 

 דוגמה

 שקלים.  53,333שנים.  מחירה היום הוא  0יש ברשותי מכונית בדיוק 

 .03% -המחיר של מכונית משומשת יורד כל שנה ב

 מה הסכום ששילמתי עבור המכונית? א. 

 אם אמכור את המכונית בעוד שלוש שנים, מה יהיה מחירה של המכונית אז? ב. 
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 דוגמה

 

 בכל שנה.  03% -הוא הקטין את חובו לבנק ב₪.  133,333דורון לקח הלוואה בבנק בסך 

 של דורון לבנק בסוף השנתיים הראשונות?א. מה היה חובו        

 שנים ראשונות? 03ב. מה היה חובו של דורון בתום        

 מקרן השתלמות.  ₪  53,333ג. שתיים עשרה שנים אחרי שלקח את ההלוואה, קיבל דורון        

 האם הסכום יספיק כדי להחזיר את שארית החוב שלו לבנק? נמקו.           

 

 3.2קבוצת דוגמאות 

בתהליכים ובחישוב מקדם גדילה/דעיכה  קבוצת דוגמאות זו מתמקדת בחישוב כמויות : אפיון

שיוכם תוך  – מבוקשש זיהוי מהזיהוי הנתונים,  . נדרששימוש בנוסחהמעריכיים, באמצעות 

 (3,2,4,2)מטרה אופרטיבית  למושגים מתאימים.

( .  3,2,4,2מטרות אופרטיביות שינוי נושא נוסחה. ) ה שלשימוש בטכניק לצורך החישוב נעשה

המידע בקבוצה הזו מוצג באמצעות תיאור מילולי ומתאר תהליכים מעריכיים בחיי יום יום 

 . פיננסיים וכלכליים  יםבהקשר

 

 השאלות המרכזיות בהקשר מדעי וחברתי שניתן לשאול בקבוצה זו:

או בכמה  שבו נתונים כמות התחלתית ופי כמהתהליך גדילה/דעיכה של מילולי בהינתן תיאור  .0

גדלה/קטנה כמות ביחידת זמן אחת, חשבו את הכמות אחרי מספר יחידות הזמן  אחוזים

 (3,2,4,2מטרות אופרטיביות ) .(בעזרת הצבה בנוסחה)

תהליך גדילה/דעיכה שבו נתונים כמות התחלתית ופי כמה מילולי של בהינתן תיאור  .1

זמן אחת, חשבו בכמה אחוזים גדלה/קטנה הכמות על פני מספר  גדלה/קטנה כמות ביחידת

 (3,2,4,2,2מטרות אופרטיביות  3-8לשאלות  ) יחידות הזמן.

תהליך גדילה/דעיכה שבו נתונים כמות התחלתית ובכמה אחוזים מילולי של בהינתן תיאור  .0

י מספר גדלה/קטנה כמות ביחידת זמן אחת, חשבו בכמה אחוזים גדלה/קטנה הכמות על פנ

  יחידות הזמן.

תהליך גדילה/דעיכה שבו נתונים כמות התחלתית וכמות סופית מילולי של בהינתן תיאור  .4

או בכמה אחוזים גדלה / קטנה  אחרי מספר  יחידות זמן, חשבו את מקדם הגדילה/הדעיכה

  שינוי נושא נוסחה(. ה של)תוך שימוש בטכניק הכמות ביחידת זמן אחת

תהליך גדילה/דעיכה שבו נתונים כמות התחלתית וכמות סופית מילולי של בהינתן תיאור  .5

אחרי מספר יחידות זמן, חשבו את הכמות אחרי מספר יחידות זמן אחר )תוך שימוש 

  שינוי נושא נוסחה(.של  הבטכניק
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או בכמה  תהליך גדילה/דעיכה שבו נתונים מקדם גדילה/דעיכהמילולי של בהינתן תיאור  .0

כמות אחרי מספר יחידות זמן, חשבו את הו/ קטנה הכמות ביחידת זמן אחת, אחוזים גדלה 

  שינוי נושא נוסחה(.של  ההכמות ההתחלתית )תוך שימוש בטכניק

או בכמה  תהליך גדילה/דעיכה שבו נתונים מקדם גדילה/דעיכהמילולי של בהינתן תיאור  .2

כמות לפני את ה, חשבו נתון בזמן כמותה אחוזים גדלה / קטנה הכמות ביחידת זמן אחת, וכן 

 מספר יחידות זמן )תוך שימוש בטכניקת שינוי נושא נוסחה(.

 או בהינתן תיאור תהליך גדילה/דעיכה שבו נתונים כמות התחלתית, מקדם גדילה/דעיכה .8

וכמות אחרי מספר יחידות זמן לא ידועות בכמה אחוזים גדלה/קטנה כמות ביחידת זמן אחת, 

ניסוי  באסטרטגיה של  יחידות זמן( , חשבו את מספר יחידות הזמן )תוך שימוש  חמש)עד 

 וטעייה לצורך מציאת מעריך חזקה(.

 

 דוגמה

 . 1335החל מינואר  ,ערך הקרקע באזור מסוים בארץ עלה באחוז קבוע בכל שנה

 ₪.  033,333היה  1335מחיר הקרקע בינואר 

 ₪.  013,333 -הגיע מחיר הקרקע ל 1338בינואר 

 ?1330עד ינואר  1335כמה אחוזים גדל מחיר הקרקע מינואר ב   א.

 יגיע  1335אם מחיר הקרקע ימשיך לעלות באותו קצב, תוך כמה שנים מינואר     ב.

 ? ₪ 012,543 -מחיר הקרקע ל       
 

  דוגמה

 של לשכר יקבלו תוספת  הםמפעל מסוים, ב םעובדיהלפי הסכם עבודה שנחתם עם 

 קבוע מדי שנה.אחוז 

 לחודש.₪  03,333משכורתו של דותן ביום חתימת ההסכם הייתה  א. 

 ₪.  00,315שנתיים אחרי כן הייתה משכורתו של דותן  

 ?בכל שנה בכמה אחוזים גדלה משכורתו של דותן 

 לחודש.₪  2,333סכם הייתה המשכורתו של שגיב ביום חתימת ה ב.

 .2% -גדלה בכל שנה במשכורתו של שגיב  

 מה תהיה משכורתו של שגיב כעבור שנתיים? (0) 

 ?₪ 0,025.52משכורתו של שגיב  תהיהכמה שנים  כעבור (1) 

 שנים תהיה המשכורת של דותן עדיין גבוהה ממשכורתו של שגיב? נמקו. 03האם כעבור  ג.

 

 דוגמה

 ₪.  153,333בקופת גמל של עובד היו   0.0.1333 -ב

 קופת הגמל של העובד אחוז רווח קבוע מדי שנה. שנים הבאות הניבהה 8במשך 

 ₪. 008,401היו בחשבונו של העובד  0.0.1338 -ב

 כמה אחוזים גדל סכום החיסכון של העובד בשנה אחת?ב א.

 ?0.0.1335 -מה היה סכום החיסכון של העובד בקופת הגמל ב ב.

 ?₪ 102,254כעבור כמה שנים היו בקופת הגמל  ג.

 



 כיתה יא  -יח"ל )המסלול היישומי(  3טיוטת תכנית הלימודים ברמה של 
 

 

 4.2קבוצת דוגמאות 

קבוצת דוגמאות זו עוסקת בהצגת מידע באמצעות גרפים שמתארים תהליכים מעריכיים  אפיון:

 :(.  השאלות בקבוצת דוגמאות זו יתמקדו8מטרה אופרטיבית ) פיננסיים וכלכליים  יםבהקשר

 כמות אחרי מספר יחידות זמןיחידת הזמן, הגרף )כגון כמות התחלתית, בהנתונים  בזיהוי  .א

חישוב  , חישוב אחוז גדילה/דעיכה ביחידת זמן,חישוב מקדם גדילה/דעיכה ,ועל סמך הנתונים  .ב

tשימוש בנוסחה  . כל אלו תוךכמויות לפני או אחרי מספר יחידות זמן
0t qAA שימוש ו

/ פתרון משוואה ממעלה ראשונה, או חישוב הזמן  שינוי נושא נוסחה ה אלגברית: בטכניק

 . ות ניחוש וטעיה באמצע

 

ביחידה דומות לאלו שהוצגו בהקשר מדעי וחברתי שניתן לשאול בקבוצה זו  השאלות המרכזיות

הוצאת המידע הרלוונטי לשאלה )כמות התחלתית, כמות אחרי כאשר השינוי הוא ב הקודמת 

 מספר יחידות זמן( מתוך גרף של תהליך מעריכי .

   

 דוגמה

 מעריכי.  אופןבמחיר מכונית יורד מדי שנה 

 .הקנייה לאחרשנים  0 המכונית במשך הגרף הבא מתאר את ירידת ערך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה היה המחיר ההתחלתי של המכונית? ( 0) א.

 שנים? 4מה היה מחיר המכונית כעבור  (1) 

 בכמה אחוזים ירד המחיר של המכונית במשך שנה אחת? ב.

 .השנים לאחר הקנייה המכונית נמכר 0 ג.

 (לשקלים שלמים. מה היה מחיר המכירה של המכונית? )עגלו את תשובתכם 
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 דוגמה:

  הרוויחוכל עמיתי הקופה  1330-1333קופת גמל "הכספת" פרסמה דו"ח לפיו בשנים 

 .0%שנה  בכל

 ₪. 033,333בקופת הגמל "הכספת" מר לוי השקיע  0.0.1333בתאריך 

 ?0.0.1334 -בקופה הנ"ל במהו סכום החיסכון שהיה למר לוי  א.

 בהפרשים  זו,לפניכם גרף שמתאר את סכום החיסכון של מר לוי בקופת גמל  ב.

 : של שנה אחת. השלימו את כל המשבצות הריקות בגרף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 משך מר לוי את כל הסכום שהצטבר בקופת הגמל.  0.0.1330 -ב ג.

 הו סכום המשיכה?מ 

 )סכום הזהה לסכום ההשקעה של מר לוי( ₪  033,333השקיע מר כהן  0.0.1333 -ב ד.

 בתכנית חסכון "השקעה בטוחה".  

 שנות חסכון. 0על כל הסכום בתום  00%בתכנית זו מרוויחים  

 השנים? נמקו. 0מי מבין השניים )מר לוי או מר כהן( הרוויח יותר בתום  

 

 

 5.2קבוצת דוגמאות 

קבוצת דוגמאות זו מתמקדת בשאלות בהן נדרשת השוואת שניים או יותר תהליכים  אפיון: 

כיים או השוואה בין תהליך מעריכי ותהליך לינארי. המידע ביחידה יוצג באופן כמותי, ימער

אלגברי, ויזואלי או מילולי. ביחידה הזו חלק מהשאלות יתמקדו באומדן )הערכת כמות ביחס 

 (0,49מטרות אופרטיביות ))לתהליכים ליניאריים(. 

 השאלות המרכזיות בהקשר מדעי וחברתי שניתן לשאול בקבוצה זו:

של שניים או יותר של תהליכים מעריכיים, באיזה מבין מילולי או כמותי אור יבהינתן ת .0

 כעבור מספר יחידות זמן.יותר התהליכים הכמות תהיה גדולה/קטנה 

אור גרפי של שניים או יותר תהליכים מעריכיים, זהו את התהליך שבו קצב שינוי יבהינתן ת .1

 גדול/קטן מהשני.  

בהינתן שני תהליכים המוצגים באופן גרפי, זהו איזה גרף מתאים לתהליך ליניארי ואיזה גרף  .0

 מתאים לתהליך מעריכי.
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)או  פי מספר קבועבהינתן תיאור מילולי של שני  תהליכים שבאחד מהם הכמות גדלה/קטנה  .4

תיאור  כל  ימוובשני הכמות גדלה/קטנה במספר קבוע ביחידת זמן אחת, התא באחוז קבוע(

 .שלו גרפי הלייצוג 

 

 דוגמה

 בבנק מסוים מציעים שתי תכניות חיסכון: 

 )אפשר להשקיע בתכנית זו רק ביחידות של שנה שלמה(. 0%תכנית א נותנת ריבית שנתית של 

שנתיים  )אפשר להשקיע בתכנית זו רק ביחידות של 01%שנתית של -ריבית דונותנת  תכנית ב

 שלמות(.

 בתכנית חיסכון.₪  033,333אדם החליט להשקיע 

 שנים? נמקו. 4 -להשקיע את הכסף ל הרוצהוא אם  ,לבחורלו באיזו תכנית כדאי  א.

  נית א ומאפשר בחלק מתקופת החיסכון לחסוך בתכ ,הבנק שינה את תנאי החיסכון ב.

 )ביחידות של שנה שלמה(, ובחלק מתקופת החיסכון לחסוך בתכנית ב )ביחידות של  

 שנתיים שלמות(. 

 שנים. כיצד כדאי לאדם להשקיע את 21אדם רוצה להשקיע את כספו לתקופה של     

 בסעיף א. םעל התוצאה שקיבלת כוהסתמכם בתשובת ?רווח מרבי כספו, כדי לקבל 

 

 דוגמה

 . מציעים לי שתי תכניות חיסכון: ₪ 133,333של ברשותי סכום 

תכנית  ;רווח מסכום הקרן 53% בתוספת של שבסופן אקבל את הקרן ,שנים 5 -תכנית אחת ל

 רווח מסכום הקרן.   03% בתוספת של שבסופן אקבל את הקרן ,שנים 0 -שנייה ל

 בשתי התכניות יש ריבית שנתית קבועה. 

 יבית שנתית גבוהה יותר?באיזו תכנית יש ר

 

 דוגמה

 ₪.  053,333ערך מכונית א היום הוא 

 ₪. 003,333היום הוא  ערך מכונית ב

 מדי שנה , ואילו מחירה של מכונית ב יורד03% -מחירה של מכונית א יורד מדי שנה ב

 .8% -ב

 השלימו את הטבלה: א. 

 שנים 3 כעבור שנים 2 כעבור שנה 1 כעבור התחלתי ערך מכונית

     א

     ב

הפרש 
 המחירים
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 מה קורה להפרש המחירים בין שתי המכוניות, במשך השנים? )בחרו את התשובה  ב.

 . ההפרש ָקֵטן.0. ההפרש נשאר קבוע      1.  ההפרש ָגֵדל   0הנכונה(:   

 ?שנים 4בעוד  במחירה של מכונית יהיה  מה ג.

 ?₪ 08,405א כמה שנים יהיה מחירה של מכונית  כעבור ד.

 

 דוגמה

 באחוז קבוע מדי שנה.  1303-1335ב עלו בין השנים  -מחירי דירות בישובים א ו

 . אחוז זה שֹוֶנה בשני היישובים

 ₪.  233,333היה  0.0.1335 תאריךהמחיר של דירה מסוימת בישוב א ב

 ₪.  053,333היה  0.0.1335תאריך המחיר של דירה מסוימת בישוב ב ב

 שנים. 5הגרפים הבאים מתארים את מחירי הדירות האלו במשך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ( שבסרטוט1( או )0ב את אחד מהגרפים ) -התאימו לכל אחד מהישובים א ו א.

 .את בחירתכם נמקו 

 ., בכל שנהדירה בישוב אהפי הנתון בגרף, מצאו את אחוז עליית מחיר -על ב.

 ., בכל שנהדירה בישוב בההנתון בגרף, מצאו את אחוז עליית מחיר פי -על ג.

 ?0.0.35מה היה ההפרש בין מחירי הדירות הנ"ל בשני היישובים בתאריך  ( 0) ד.

 ?0.0.38מחירי הדירות הנ"ל בשני הישובים בתאריך בין הפרש המה היה  ( 1) 

 את התשובה מה קורה להפרש בין מחירי הדירות במשך השנים? )בחרו  ( 0) 

 הנכונה(:   ההפרש ָגֵדל / ההפרש נשאר קבוע / ההפרש ָקֵטן.  
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  -: שימוש בכלים סטטיסטיים לעיבוד מידע  יחידה שלישית

 (מדדי המיקום היחסי וסטיית התקןהרחבה )

 נושאים מתמטיים:

 , עשירונים. ניםרבעו - 

 תקן.הסטיית  -

 

 נושאים נלווים:

 מדדי מרכז: ממוצע, חציון, שכיח - 

 טבלת שכיחויות, טבלת שכיחויות ייצוג מספרי )רשימה, ייצוגים סטטיסטיים שונים:   -

 . עמודות, דיאגרמת עיגול( דיאגרמת) ייצוג ויזואלי   ,(מצטברת   

 אחוזים. -

 

 מטרות כלליות:

 קבלת החלטות מושכלות על סמך עיבוד מידע סטטיסטי. .0

על מידת  יםכמצביע ובמדדי המיקום היחסי את הצורך בשימוש במדד פיזור התלמיד יבין .1

 ההטרוגניות או ההומוגניות של התפלגות הנתונים. 

 התלמיד יבין את המשמעות של כל אחד ממדדי המיקום היחסי: רבעון, עשירון .0

התלמיד יבין שההפרשים בין העשירונים אינם שווים לעשירית הפרש בין הנתון המקסימלי  .4

 לבין הנתון המינימלי.

 באמצעות אותן יחידות כמו המשתנה הנחקר. המיקום היחסי נמדדיםהתלמיד יבין כי מדדי  .5

 

 מדעי:-בהמשך לחומר הנלמד בפרק הסטטיסטיקה באשכול החברתי

 התלמיד ירחיב את הבנת המשמעות של סטיית תקן  .0

 סטיית התקן. התלמיד יחזק את יכולתו  לבחון את ההשפעה של שינוי נתון)ים( על .2

המוצגים באמצעות ייצוגים שונים )רשימה, טבלת  ,לאפיין נתוניםיחזק את יכולתו  התלמיד  .8

)ממוצע, חציון, שכיח(,  בעזרת מדדי מרכז ,שכיחויות, דיאגראמת עמודות, דיאגראמת עיגול(

 .יחסי )רבעונים, עשירונים( וסטיית התקן מדדי מיקום

 

 מטרות אופרטיביות:

אורייני, התלמיד ידע לקבוע מה מייצג כל אחד מן הרבעונים ומה מייצג כל אחד מן בהקשר  .0

 העשירונים.

את הקבוצה שבה פיזור הנתונים  אינטואיטיביהתלמיד ידע לזהות באופן בהקשר אורייני,  .1

 גדול יותר )עבור קבוצות הנתונים בהם הבדלי הפיזור בולטים( וידע להסיק מכך מסקנות.

עבור משתנה כמותי: בהינתן ייצוג מספרי )רשימת נתונים או טבלת  בהקשר אורייני, .0

את  שכיחויות( או ייצוג ויזואלי )דיאגרמת עמודות או דיאגרמת עיגול( התלמיד יידע לחשב

ולומר מה המשמעות  נים, עשירונים: חציון )נלמד בכיתה י'(, רבעומדדי המיקום הבאים

 שלהם.  
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י: בהינתן ייצוג מספרי )רשימת נתונים או טבלת בהקשר אורייני, עבור משתנה כמות .4

שכיחויות( או ייצוג ויזואלי )דיאגרמת עמודות, דיאגרמת העיגול( התלמיד יידע לחשב את 

 סטיית התקן. 

בהקשר אורייני, עבור משתנה כמותי, בהינתן ייצוג מספרי )רשימת נתונים או טבלת  .5

יאגרמת העיגול(, התלמיד יידע למצוא את שכיחויות( או ייצוג ויזואלי )דיאגרמת עמודות, ד

 תוך שימוש בטכנולוגיות )כגון: מחשבון, אקסל(. ערך סטיית התקן 

בהקשר אורייני, בהינתן שינוי)ים( של נתון)ים(, התלמיד יידע לקבוע מהי ההשלכה של  .0

 השינוי)ים( על סטיית התקן )גדלה או קטנה(. 

 ינוי בסטיית תקן ללא ביצוע חישובים.בהקשר אורייני, התלמיד יסיק מסקנות לגבי ש .2

 

 

 דגשים והבהרות

: ייצוג מספרי )רשימה, התלמיד יהיה חשוף לכל הייצוגים האפשריים של הצגת נתונים .0

 . טבלה(, ייצוג ויזואלי )דיאגרמת עמודות, דיאגרמת עיגול(

עם בכיתה י' )חציון, שכיח וממוצע(, התלמיד ישלב חישובי מדדים שנלמדו קודם לכן  .1

 . ביחידה זו חדשיםהמדדים חישובים של ה

הפיזור מדדי  משמעות מדדי המרכז )שנלמדו בכיתה י'( לביןמשמעות התלמיד יבדיל בין  .0

 .. הנתונים בין ההבדל את המאפיינים
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 3.1קבוצת דוגמאות 

התלמידים קבוצת דוגמאות זו מתמקדת בשאלות חשיבה )אינטואיטיבית( שבאמצעותן : אפיון

מטרה לפני הכניסה לחישובים. ) ,יבינו את המשמעות של עשירונים )בנוסף לחציון( ורבעונים

שמוצג  פיננסי וכלכלי.  המידע בקבוצה הזו מתאר מצבים בחיי יום יום בהקשר (4,3אופרטיבית 

 . ()דיאגרמת עמודות, דיאגרמת עיגול בעזרת רשימת נתונים, טבלת שכיחויות או ייצוג ויזואלי

 שנלמדו בכיתה י'.  )ממוצע, חציון, שכיח( מרכזהמדדי של ישולב חישוב  בשאלות

 

 שניתן לשאול בקבוצה זו: פיננסי וכלכליהשאלות המרכזיות בהקשר 

בעזרת רשימת נתונים, טבלת שכיחויות, דיאגרמת עמודות או למשתנה כמותי המוצג  .0

 תשובתכם.נים וחציון והסביר את דיאגרמת עיגול , מצאו רבעו

רשימת נתונים, טבלת שכיחויות, דיאגרמת עמודות או למשתנה כמותי המוצג בעזרת  .1

 והסבירו את תשובתכם.דיאגרמת עיגול , מצאו עשירונים 

 

 דוגמה:

מבעלי השכר הנמוך ביותר  03%הוא כדלקמן:  שכר מהנדסים ואדריכלים במגזר הציבורי

 לחודש,₪  01,025חים מהעובדים מרווי 43%לחודש, ₪  2,205מרוויחים 

מהעובדים בעלי השכר הגבוה ביותר מרוויחים  03% -לחודש, ו ₪  02,034נוספים מרוויחים  43%

 לחודש.₪  11,000

 הסבירו את תשובתכם.₪?  01,025 -האם העשירון התחתון מתחת ל .א

 הסבירו את תשובתכם.₪? 02,034 -האם הרבעון הנמוך מתחת ל .ב

 הסבירו את תשובתכם. ?11.000 האם רבעון עליון של השכר הוא .ג

 מהו החציון של השכר? .ד

 

 דוגמה

 את נתוני תשלום המסים במשק: 1300פרסמה בסוף שנת  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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 ענה על פי הטבלה על השאלות הבאות:

 כמה רבעונים מהאוכלוסייה נמצאים במדרגת המס הראשונה? .א

 המס השנייה?האם הרבעון העליון נמצא מעל מדרגת  .ב

 מעל איזו מדרגת המס נמצא העשירון העליון? .ג

 

 

 3.2קבוצת דוגמאות 

.  (2מטרה אופרטיבית קבוצת דוגמאות זו מתמקדת בחישוב רבעונים ועשירונים.  ): אפיון

שמוצג בעזרת רשימת  פיננסי וכלכליהמידע בקבוצה הזו מתאר מצבים בחיי יום יום בהקשר 

ישולב  בשאלות . )דיאגרמת עמודות, דיאגרמת עוגה( נתונים, טבלת שכיחויות או ייצוג ויזואלי

 . : ממוצע, חציון, שכיחמרכז שנלמדו בכיתה י'המדדי של חישוב 

 יושם דגש על הבנת היתרונות של כל אחד ממדדי הנ"ל.

 

 בקבוצה זו: השאלות המרכזיות בהקשר מדעי וחברתי שניתן לשאול

בעזרת רשימת נתונים, טבלת שכיחויות, דיאגרמת עמודות או למשתנה כמותי המוצג  .0

 רבעון עליון, רבעון תחתון וחציון. חשבודיאגרמת עיגול , 

רשימת נתונים, טבלת שכיחויות, דיאגרמת עמודות או למשתנה כמותי המוצג בעזרת  .1

 (.עשירונים )מתחתון עד עליון חשבודיאגרמת עיגול , 

 

  דוגמה

להלן התפלגות משקי בית בעיר אשדוד לפי גודל  1301לפי השנתון הסטטיסטי לישראל משנת 

 משק בית:

      

מספר נפשות 

 במשק בית

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7+ 

 

מספר משקי 

 בית

12,171 14,411 9,796 12,513 7,454 2,971 3,942 

 

 .אשדודמשקי הבית  ך כל את ס וא. חשב

 טבלת שכיחות מצטברת.  וב. בנ

 את: וג. חשב

 ( הרבעון התחתון.0)

 הרבעון השני./ ( החציון 1)
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 ( הרבעון העליון.0)

 ( העשירון העליון.4)

 ( העשירון התחתון.5)

 ( העשירון השמיני.0)

 ד. העירייה החליטה להעניק חוגי העשרה חינם לילדים בהתאם לגודל משקי הבית. הטבה זאת 

 שקי הבית הגדולים ביותר. משקי בית בני כמה נפשות יקבלו את ההטבה?  ממ 03%יקבלו      

 לאיזה מהמדדים שחישבת בסעיף ג' מתייחסת תשובה זו?    

 : דוגמה

: של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מהאתר מתוך דו"ח 

http://www.cbs.gov.il/publications13/build_survey070913/pdf/tab2_05.pdf 

 .1300בשנת  למכירה בישראלשהוצעו חדשות הדירות הכמות את מתארת  כםהטבלה שלפני

 החדרים בדירה.על פי מספר הטבלה מוצגת 

 חודש

 סך הכול

 דירות

 חדרים בדירה

1-3 4 5 5 

 1,437 7,004 7,324 1,330 17,095 ינואר

 1,451 6,896 7,326 1,274 16,947 פברואר

 1,422 6,942 7,315 1,232 16,911 מרץ

 1,390 6,624 7,113 1,183 16,310 אפריל

 1,337 6,647 6,883 1,092 15,959 מאי

 1,289 6,874 7,120 1,166 16,449 יוני

 1,253 6,633 7,079 1,158 16,123 יולי

 1,219 6,787 6,793 1,129 15,928 אוגוסט

 1,294 6,705 6,513 1,164 15,676 ספטמבר

http://www.cbs.gov.il/publications13/build_survey070913/pdf/tab2_05.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications13/build_survey070913/pdf/tab2_05.pdf
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 על השאלות הבאות: ענו

את משמעות  ? הסבירו1300חדרים בדירה בחודש יולי המהו העשירון העליון של מספר  .א

 .התוצאה

את משמעות  הסבירו ?1300רבעון התחתון של מספר חדרים בדירה בחודש מאי המהו  .ב

 .התוצאה

את  הסבירו ?1300ובחודש ספטמבר  1300מהו החציון של מספר חדרים בדירה בחודש מרץ  .ג

 .משמעות התוצאה

שונים מהעשירונים העליון  1300בחודש יולי על פי הטבלה, האם העשירונים העליון והתחתון  .ד

 ?1300חודש מאי והתחתון ב

על פי הטבלה, האם העשירונים העליון והתחתון משתנים במהלך תשעה החודשים הנתונים  .ה

 ?1300של שנת 

 

 

 דוגמה  

החברה שקיבלו  חינוך פיננסידיאגרמת העמודות שלפניכם מתארת את התפלגות הציונים ב

                           תלמידים בתיכון "דקל" בסוף שנה:

 

 ?חינוך פיננסיא. כמה תלמידים לומדים 

 את:  וב. חשב

 ( הציון השכיח.0)

 ( ממוצע הציונים.1)

 ( חציון הציונים.0)

 ג. בתיכון החליטו לפתוח קבוצת תגבור לתלמידים שנמצאים מתחת לעשירון השני. אילו ציונים  

 קיבלו תלמידים שילמדו בקבוצת תגבור?    

 התלמידים בעלי הציונים הגבוהים ביותר. מאיזה ציון  03% -ד. הוחלט לפתוח קבוצת העשרה ל

 זכאים התלמידים ללמוד בקבוצה?     

 ה. לתלמידים שציונם מעל הרבעון התחתון ומתחת לרבעון העליון הכינו חוברת לימוד חדשה.

 תלמידים בעלי אילו ציונים ילמדו לפי החוברת? מה אחוז התלמידים שילמד לפי החוברת      

 החדשה?    
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 דוגמה

 http://www.themarker.com/career/1.1799224 :מאמר  מהאתרמתוך 

 :1303-1300שונים בארץ בשנים  להלן טבלת דני שכירות במרכזי קניות

 

 ? מהי סטיית התקן?1303מהו מחיר שכירות ממוצע בשנת  .א

 ? מהי סטיית התקן?1300שכירות ממוצע בשנת מהו מחיר  .ב

 האם עליה של ממוצע מביא לעלייה של סטיית התקן? נמקו. .ג

 

 

 

 3.3קבוצת דוגמאות 

(. המידע בקבוצה 1,4מטרה אופרטיבית קבוצת דוגמאות זו מתמקדת בחישוב סטיית תקן. )

שמוצג בעזרת רשימת נתונים, טבלת  פיננסי וכלכליהזו מתאר מצבים בחיי יום יום בהקשר 

השאלות בקבוצה הזו ניתנות  . )דיאגרמת עמודות, דיאגרמת עיגול( שכיחויות או ייצוג ויזואלי

ישולב חישוב מדדי  לפתרון גם באמצעות שימוש בטכנולוגיה )כגון, מחשבון ואקסל(. בשאלות

 מרכז שנלמדו בכיתה י'. 

  

 ניתן לשאול בקבוצה זו:בהקשר מדעי וחברתי ש השאלה המרכזית

בעזרת רשימת נתונים, טבלת שכיחויות, דיאגרמת עמודות או משתנה כמותי המוצג עבור 

 .או באמצעים טכנולוגיים בנוסחה באמצעות שימוש סטיית תקן את דיאגרמת עיגול , חשבו 

 

 

 

 

 

http://www.themarker.com/career/1.1799224
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 דוגמה

 .2000 -ל 1996לפניכם ההכנסות מייצוא ממדינת הדלנד, בין השנים 

 שם המטבע במדינה זו הוא הד. 

 שנה
סך ההכנסות מייצוא )במיליוני 

 הדים(

0000 13.4 

0002 15.4 

0008 12.0 

0000 02.0 

1333 41.0 

 

 ?1333 -ל 0000מה היה ממוצע ההכנסות של מדינת הדלנד מייצוא בין השנים  א.  

 באילו שנים סך ההכנסות מייצוא היה גבוה מהממוצע? ב.

 חשבו את סטיית התקן של ההכנסות של מדינת הדלנד מהייצוא בשנים אלה. ג.

 

 

 

 דוגמה

 : ממסלולי ההטבותחברת טלפונים סלולריים מציעה ללקוח לבחור באחד 

 גלישה חינם באינטרנט,  -        

 מספר מסרונים בלתי מוגבל,  -    

 שיחות מוזלות,  -    

 מסלול לשומרי מסורת,  -    

 מסלול. אף  -    

 מבין הלקוחות שלה. לפניכם התוצאות: 153החברה בדקה את המסלולים אותם בחרו 
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 מהו המסלול השכיח?  א.

 מה ההסתברות שאם נבחר באקראי אחד מהלקוחות האלה, הוא יהיה הלקוח שבחר  ב. 

 במסלול של שומרי מסורת או הלקוח שבחר במסלול של המסרונים? 

  בחרו במסלול האינטרנט?כמה לקוחות  ג.
 

 של דני בארבעת החודשים  מספר שעות הגלישה באינטרנטלפניכם התפלגות  

 ינואר עד אפריל:

 

 

 

 

 

               

 מה ממוצע שעות הגלישה של דני בארבעת החודשים?  ד. 

 מהו חציון שעות הגלישה של דני בארבעת החודשים האלו?  ה.

 מהי סטיית התקן? ו. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כיתה יא  -יח"ל )המסלול היישומי(  3טיוטת תכנית הלימודים ברמה של 
 

 

 דוגמה

 לפניכם התשלום עבור צריכת החשמל ששילמה משפחת דוד ומשפחת שמואלי, 

  בשנה מסוימת, לפי עונות השנה:

 
 ( באיזו עונה שילמה משפחת דוד את הסכום הקטן ביותר? 0) א. 

 ( באיזו עונה שילמה משפחת שמואלי את הסכום הקטן ביותר? האם זו אותה עונה? 1) 

 משפחה ההוצאה הממוצעת לעונה, עבור צריכת החשמל, היא גדולה יותר?באיזו  ב.

 חשבו את סטיית התקן של צריכת החשמל בארבע עונות השנה במשפחת דוד. ג. 

 

 

 3.4קבוצת דוגמאות 

שינוי  בעקבותקבוצת דוגמאות זו מתמקדת בהערכת שינוי סטיית התקן )הגדלה/הקטנה( : אפיון

מטרות אופרטיביות נתונים ) הוספת ערכים בקבוצת הנתונים או אחרי הבאחד או יותר מ

ממוצע על התלמיד לבצע חישוב סטיית הבקבוצת הנתונים שמביא לשינוי במקרה של שינוי  (.2,8

על התלמיד להעריך  ,ממוצע לא משתנההכאשר  ,קרה של שינוי בקבוצת הנתוניםמתקן מחדש. ב

 הגדלה/הקטנה(. שינוי בסטיית תקן ללא חישוב )את ה

המידע בקבוצה הזו מתאר מצבים בחיי יום יום בהקשר מדעי וחברתי שמוצג בעזרת רשימת 

 וישולב בשאלות . )דיאגרמת עמודות, דיאגרמת עיגול( נתונים, טבלת שכיחויות או ייצוג ויזואלי

 . : ממוצע, שכיח, חציוןמדדי מרכז שנלמדו בכיתה י' ים שלחישוב
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 בהקשר מדעי וחברתי שניתן לשאול בקבוצה זו: השאלות המרכזיות

בהינתן מצב שבו יש שינוי במשתנה אחד או יותר בתוך קבוצה נתונה ללא שינוי ממוצע, אמדו        .0

 כיצד משפיע שינוי זה על סטיית תקן )הקטנה/הגדלה(. 

ע,      בהינתן מצב שבו יש שינוי במשתנה אחד או יותר בתוך קבוצה נתונה שמביא לשינוי ממוצ .1

 חשבו את הממוצע החדש וחשבו או אמדו את סטיית התקן החדשה לאחר שינוי זה. 

בהינתן מצב שבו יש תוספת של ערכי משתנה אחד או יותר, ללא שינוי ממוצע, אמדו איך  .0

 משפיע שינוי זה על  סטיית התקן. 

בהינתן מצב שבו יש שינוי בשכיחות  של אחד המשתנים או יותר, אך הממוצע נשאר ללא  .4

 שינוי , אמדו כיצד משפיע שינוי זה על סטיית התקן. 

 

 דוגמה 

 חודשים. 00חישבו את ההוצאה החודשית הממוצעת של משפחה במשך 

 ₪.  033וסטיית התקן הייתה ₪,  4,533נמצא כי ממוצע ההוצאות לחודש היה 

 (, והתברר 01 -לאחר מכן הוסיפו לחישובים את ההוצאות של חודש נוסף )החודש ה

 שהממוצע נשאר בלי שינוי.

 (? נמקו.01 -מה היו ההוצאות של החודש הנוסף )החודש ה א. 

 חודשים?  00החודשים גדולה או קטנה מסטיית התקן של  01האם סטיית התקן של כל  ב. 

 )אין צורך בחישוב אלגברי(. 

 

 

 

 

 

 

 

 


