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 'ו-'ה: כיתה

 גרפים וטבלאות בויקיפדיה: בעזרת

 קריאת ייצוגים, קשר בין משתנים, משתנה, שכיח: נושא סטטיסטי

 עינת גיל: כתיבה ופיתוח

 'חלק א - ומעבר אביב-שחקים בתלל קרובים

 'ו-'הות כיתלחקר נתונים 

 רקע

אליו  הגיעו. לפני זמן לא רב כל כך היה בניין אחד גבוה בישראל ובמזרח התיכון ושמו מגדל שלום

מאז נבנו עוד  .לעלות לקומה האחרונה ולראות רחוק, מרחבי הארץ כדי לבקר במוזיאון השעווה

נפגוש כמה בפעילות זו . ומגדל שלום דומה שכבר התרחק מהשחקים, בתל אביב בניינים גבוהים

פעילות  .כמה מהמאפיינים המשתנים של גורדי השחקים בגרף ובטבלה ונכיר, גבוהיםהניינים במה

גורדי תתמקד באפיון התפלגות הנתונים של  'ב חלק - ומעבר אביב-בתל לשחקים קרוביםההמשך 

 .חציוןוממוצע  –במדדי מרכז השחקים תוך היעזרות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתוך אתר פיקיויקי טייכר אבישי ר"ד :צילום
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 שאלות כלליותמידע ו

 (.8002, מטח)של מאירה שגב  תל אביב צומחת לגובהקראו את המאמר 

 ?אתכם לשאול ולחקור לגבי גורדי שחקיםמה מעניין  .1

  

  

 ?מה היה קורה אילו – לגביה והעלו השערה, תםיבחרו את אחת השאלות שהעל .8

  

  

 

דרך תחומי , למשל. כמענה על שאלות שונות, את נושא גורדי השחקים ניתן לחקור מכיוונים שונים

ניתן , גם בכל אחד מתחומי התוכן הללו. פסיכולוגי או מתמטי, גיאוגרפי, חקר אדריכלי - מגווניםתוכן 

, בבנייניםזרת שאלון שמעבירים לגרים בע: לחקור גורדי שחקים מהיבטים שונים ובכלי מחקר שונים

סקר ספרות במקורות , האדריכליםעם  ראיונות

 יםבפעילות זו תחקרו היבט. כתובים ועוד

 -גורדי השחקים בארץ  של מיםמסוי יםסטטיסטי

בעזרת מקור מידע הזמין באינטרנט ויישומון 

, יין אתכםנאם נושא גורדי השחקים מע. אחד

חקר להיבטים המ להרחיב אתאתם מוזמנים 

בעזרת חקר נתונים או  -נוספים של התופעה 

 .בדרכים אחרות

 

  

 .מגדלי עזריאל בתל אביב 1 איור

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=18711
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 וכלי טכנולוגי מקור מידע נוסף

המגדלים הקיימים מידע עדכני על בויקיפדיה בהם נלמד מהייצוגים הגרפיים והטבלאיים תחילה 

 Mean and Medianיישומון באת גובהם של גורדי השחקים הפעילות נבחן של ' חלק בב. והמתוכננים

 . החציון וההתפלגות של קבוצת נתונים, בעזרתו ניתן לבדוק את השתנות הממוצע ,(ממוצע וחציון)

 

 'חלק א – נתונים

דף זה ממשיך ומתעדכן . שבאתר ויקיפדיה בישראל שחקים גורדימצויים בערך לפעילות זו הנתונים 

כדי להעשיר את  הקיים והנלמד שלהםרמים מהידע אנשים התו, מתנדבים" ויקיפדים"על ידי 

 .ההולכת ומתרחבת כל הזמן, האנציקלופדיה הגדולה בעולם

 

 משתנים ושכיח, ייצוגים: 'חלק א – ניתוח נתונים

וערכו , המציגים את גורדי השחקים הגבוהים בישראל ,והטבלה שאחריוהסתכלו על גרף העמודות 

 .עמם היכרות

 .וקראו עליהם, אחד מהגבוהים יותר ואחד מהנמוכים יותר של גורדי השחקים –בחרו שני בניינים  .1

 .אתכםנת מענייעובדה זו והסבירו מדוע , לגביהםעובדות מעניינות  3כתבו 

 מהגבוהים בגורדי השחקים .א

 ?מדוע מעניין –הסבר  עובדה 'מס

1 
  

8   

3   

 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=160
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99_%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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 מהנמוכים בגורדי השחקים .א

 מדוע מעניין –הסבר  עובדה 'מס

1   

8   

3   

 

 ?בגרף ובטבלה יםהמוצגמהם המשתנים  .8

מהו : לשאלה ,למשל .תכונה המקבלת ערכים שונים בתשובה לשאלה משתנה הוא: תזכורת קלה

, הנו משתנה" גובה הבניין"לכן . בהתאם לגובה של כל בניין –קבל ערכים שונים נ ?גובה הבניינים

 .בגרף ובטבלה אלו מטר 131-832שערכיו נעים בין 

  :משתנים בגרף

  

  :משתנים בטבלה

  

פרטו מה הדומה והשונה בין המידע , אם לא? שמוצג בטבלה מוצג גם בגרף עהאם כל המיד .3

 .המוצג בהם
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 ? מהו השכיח בכל אחד מהמשתנים הנבדקים בטבלה .4

טור בטבלה )שכיח הנו הערך המופיע מספר הפעמים הרב ביותר עבור משתנה מסוים : תזכורת

תוכלו למיין את השורות בטבלה לפי כל טור על ידי לחיצה על תיבת הכותרת : טיפ מסייע(. למשל

 :למשל, של כל טור

 .ניתן ללמוד עוד על הנתונים, בעזרת המיון לשורות לפי סדר נבחר

  

  

   

 . הבניינים גובהלעומת של גורד השחקים  מספר הקומותבחנו את  .2

 .. "ככל ש"הכלל יכול להתחיל בנוסח . נסחו כלל הקושר את שני המשתנים יחד .א

  

  

כתבו מהם והסבירו מה יכולה להיות הסיבה , אם כן? האם יש יוצאי דופן לכלל שניסחתם .ב

 .להימצאותם

  

  

  

  

. עם עוד זוג תלמידים, באם קיימים –השוו את הכלל שניסחתם ואת ההסבר ליוצאי הדופן  .ג

 .וכתבו מה דומה ומה שונה בינהם, דונו בהבדלים בין הנוסחים שלכם
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 שכיחות

  

  

 ,1המופיע באתר ויקיפדיה ובאיור " קומות 82-סיום בניית גורדי שחקים מעל ל"הסתכלו על הגרף  .6

 .במהלך השנים( Yציר )בו מופיעים מספר הבניינים הגבוהים שבנייתם הסתיימה 

  .1990-8002שנים ין הבניית גורדי השחקים ב סיום שכיחות ההשתנתכיצד תארו . א

  

  

 ?הסיבות להשתנות זועשויות להיות מהן  .ב

  

  

  

 

 

 .ערך גורדי שחקים, ויקיפדיה: מקור 2 איור

ר לבחון מדדי מרכז  ונעב, לאחר היכרות עם הנתונים בעזרת המידע והייצוגים שקראתם וחקרתם

 . הממוצע והחציון –נוספים עבור גורדי השחקים 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Skyscrapers_over_25.jpg
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 'ו-'ה: כיתה

 (Mean and Median)ממוצע וחציון : יישומון

  חציון, ממוצע: נושא סטטיסטי

 עינת גיל: כתיבה ופיתוח

 'בחלק  - ומעבר אביב-קרובים לשחקים בתל

 'ו-'ות הכיתבעזרת יישומון ממוצע וחציון לחקר נתונים 

 רקע

. אביב-במיוחד בתל, בעשר השנים האחרונות נוספו עוד כמה וכמה גורדי שחקים לשמי ערים בישראל

מהווה , פעילות זו. והעיר הלבנה שהיתה קרובה לחולות מקבלת אופי אחר, פני העיר משתנות

וממשיכה לחקור היבטים ,  'חלק א – ומעבר אביב-קרובים לשחקים בתלפעילות המשך לפעילות 

ונראה כיצד , בפעילות נחקור את הגבהים של בניינים גבוהים .ם הקשורים לגורדי השחקיםסטטיסטיי

 . הממוצע והחציון שלהם משתנים

 

 

 

 

 

 

 

  

  

(David Shay at the Hebrew language Wikipedia :גורדי שחקים בתל אביב )מקור וזכויות 

http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=160
http://he.wikipedia.org/wiki/User:%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A9%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/
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 שאלות והשערות, מידע

בו השתמשתם  – ויקיפדיה, בישראל שחקים גורדיבערך מצוי מידע על גורדי השחקים בארץ 

 (.עכבר העיר, נועם דביר) בישראל מגדלים: הגבול הם השמיים ובכתבה', בפעילות בחלק א

  ?לאילו מטרות נבנים גורדי שחקים, מתוך המידע שקראתם ומידע כללי .1

  

  

 :שאלות אותן הייתם מפנים לאחד או יותר מהאנשים הבאים 3נסחו  .8

קומות  8בן ותיק שכן בבית , 81-זוג צעיר הבוחר לחיות בקומה ה, אדריכל גורד שחקים. א

 .שלצידו בנו גורד שחקים

  

  

  

 ?מדוע בחרתם לשאול את האדם הזה דוקא? מדוע בחרתם לשאול שאלות אלו. ב

  

  

  

 

בעזרת שימוש ( מתוך טבלת העשרים הגבוהים)הבניינים הגבוהים  12נעבור עתה לבחינת קבוצת 

נבחן בהמשך כיצד השלמת גורדי שחקים עתידים עשויים להשפיע על ערכי . ביישומון ממוצע וחציון

 .מרכז אלו

  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99_%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,1042,209,38083,.aspx


 יישומוניםחקר נתונים משולב  

 
 

__________________________________________________________________________ 

 /http://ymath.haifa.ac.il  מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

 'בחלק  –וארגון הנתונים  נתונים

 שחקים גורדי שבערך" המבנים הגבוהים בישראל 80רשימת "הנתונים לפעילות זו מצויים בטבלת 

 . ויקיפדיה ,בישראל

ומספר  גובההשל  והחציון הממוצעונסו לאמוד את , בטבלה ניםהבנייהסתכלו על רשימת  .3

 :רשמו את האומדנים כאן. הגבוהים ביותר גורדי השחקים 12 שלהקומות 

 

 אומדן חציון אומדן ממוצע 

   גובה גורדי שחקים

   מספר קומות גורדי שחקים

 

להצגה אפשרית של נושא שלכם ם אומדנימה עשויה להיות התרומה היחודית של כל אחד  מה .4

 ?כיתהכתבה בעיתון או בגורדי השחקים ב

  

  

  

היכנסו ליישומון  כרטיסיה חדשים/חלוןוב, בישראל שחקים גורדיערך הויקיפדיה  אתפתוח השאירו 

 .(8איור ) Mean and Median -וחציון  ממוצע

 

 .(Mean and Median)יישומון ממוצע וחציון  3 איור

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99_%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99_%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99_%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%93%D7%99_%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=160
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 :הנחיות הכנסת נתונים ליישומון ממוצע וחציון

המבנים  80רשימת " -הבניינים הגבוהים ביותר בטבלה  12של  הקומותמספר  הכניסו את נתוני

שימו לב שהכוונה למספר הקומות ולא  .(8איור )דוגמה ב בתאים כפי שמופיע  " הגבוהים בישראל

הכנסת המספרים  .100-הכנסת מספרים הגדולים מ אינו מאפשרמכיוון שהיישומון , גובה הבנייניםל

. על הציר או על ידי גרירה של כדורים למספר המתאים במלבנים הריקיםעל ידי הקלדתם  תיעשה

וודאו שתיבת הסימון , לצורך ניתוח הנתונים. בצד ימין למטה   ומיין  יישם  בסיום לחצו

 .מסומנת ( Median)והחציון ( Mean)של הממוצע 

 

 

 .וחציוןיישומון ממוצע והצגת מדדי מרכז ב נתונים הוספת 4 איור
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 חציון וממוצע : 'חלק ב – ניתוח נתונים

 :השאלות הבאותוענו על  בדקו את מדדי המרכז הבאים .2

  ?הבניינים הגבוהים בישראל 12-בהקומות  פרמס שלחציון הוממוצע ה ומה .א

  

  

 ? 3האם ערך זה דומה לאומדן שלכם בשאלה  .ב

  

למשל , הבניינים הגבוהים הכולל את אחד הערכים שמצאתם 12כתבו משפט המתאר את  .ג

 .עבור כתבה בעיתון בנושאי גורדי שחקים בישראל

  

  

נסחו משפט שמתאר  ?היכן נמצא מגדל נווה נוף והולילנד טאוור ביחס למדדים שמצאתם .ד

 .זאת

  

  

 בניינים יחסית גבוהים 3 יתווספו כאשר, בעוד כשנתיים שערו מה יקרה לחציון ולממוצע  .ה

 .הסבירו? מי מהמדדים יושפע יותר. מהנמוכים יותר 3במקום  ,ומרובי קומות
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   ואחר כך על   לחיצה עלעל ידי  שכפלו את קבוצת הנתונים .6

בערך " מגדלים בתכנון"או " מגדלים הנמצאים בתהליך בנייה"בניינים מתוך  2הוסיפו לפחות 

  ומיין ולחצו על יישם  , מהבניינים הנמוכים 2במקום , יקיפדיהגורדי השחקים בישראל בו

 .בצד ימין למטה 

 ?המרכז מדדי את בדקוהקומות ' כיצד השתנו מדדי המרכז ומאפייני ההתפלגות של מס .א

  

  

גלו מתי חל שינוי רק . בדקו את השתנות הממוצע והחציון על ידי שינוי או הזזה של כדורים .ב

 .לוייכםירשמו את ג. בשני ומתי ערכיהם זהיםבאחד מהמדדים ולא 

  

  

  

  

 

לסקר את השתנות מספר הקומות בבניינים  המבקשהתבקשתם לסייע בהכנת כתבה לעיתון  .1

 .  הגבוהים בארץ במהלך השנים

הוסיפו ביישומון את נתוני מספר הקומות . שכפלו או פתחו חלון נתונים ביישומון . א

עזרו בטבלה יהושנים החציוני לפי הממוצע והקומות את מספר ה מצאו. שנים 2של בניינים כל 

 :הבא לתיעוד הנתוניםשבעמוד 
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מספר הקומות הגבוה   

 ביותר

 חציון ממוצע

    (כולל) 1999עד 

8000-8002    

8006-8010    

    היום-8010

 

 .היום-1921הקומות הממוצע והחציוני בין השנים  פרתארו במילים את השתנות מס .ג

  

  

 :אם למדתם דבר נוסף כתבו אותו כאן. שכתבתם עם זוג ילדים נוסףההשתנות השוו את  .ד

   

  

 

הבניינים  12תהיה תמונת המצב של מה , שנים 2בתוך  יבנו כל המגדלים המתוכנניםווהיה אם  .2

 ?אז הגבוהים ביותר

הקיימים אלו , המגדלים הגבוהים 12-המשכפלו או צרו ביישומון קבוצת נתונים נוספת המורכבת 

 .וסכמו אותם במילים תעדו את הממצאים, והמתוכננים

מספר הקומות הגבוה   

 ביותר

 חציון ממוצע

8011    
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סכמו את הדברים , מחקירתכםוהממצאים  בשתי הפעילויות בהתבסס על המידע שקראתם .9

 .(לתחום תוכן אחראלו קשורים לחקר נתונים או )החדשים שלמדתם בפעילות על גורדי שחקים 

   

  

  

  

 

 

 חיפה – מגדל המפרש, הנמל, העיר התחתית
 Zvi Roger of the Spokesperson, Publicity & Advertising Division, Haifa Municipality מקור וזכויות:  
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 .רשמו אותן כאן ?גורדי השחקים בישראלבנושא אצלכם אילו שאלות מסקרנות נותרו פתוחות  .10
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 מדריך למורה

 'ב-'חלק א - ומעבר אביב-קרובים לשחקים בתל

 'ו-'ות הכיתיישומון ממוצע וחציון לו גרפים וטבלאות בויקיפדיה בעזרתחקר נתונים 

 מטרת הפעילות

עם דגש על חקר , ויות הנה מפגש וחקר נושא גורדי השחקים בישראל באופן בין תחומיפעילהמטרת 

, הפעילות מתמקד בהיכרות עם מידע על הבניינים הגבוהים בישראלשל ' חלק א. סטטיסטיקה/נתונים

, קשר בין משתנים, משתנה, שכיח -תוך שימוש במושגים סטטיסטיים  א"המרוכזים במיוחד בת

 .טבלה וגרף –קריאת ייצוגים 

בכיוון הסטטיסטי של  מתמקד, ממשיך את ההיכרות עם גורדי השחקים בישראלשל הפעילות ' חלק ב

 .ממוצע וחציון -כז של קבוצת נתונים מדדי מר

סיון לעודד שאילת שאלות וחקר גם בתחומי ייש לציין שבתוך ההקשר הבין תחומי של הפעילות יש נ

 (.למשל כתיבת כתבה בעיתון)וכן להיעזר בחקר נתונים לצורך למידה בתחומי תוכן אלו , תוכן נוספים

 .מדעי החברה ועוד, סטטיסטיקה היא כלי עזר עבור מחקר ולימוד במדעים, שהרי בעולם המבוגרים

 

 הרחבה על הכלי

 .החציון לקבוצת נתוניםויישומון זה הינו פשוט יחסית וממוקד מאוד בהשתנות הממוצע 

כמו  .100נתונים בקבוצה שבה ערך כל נתון אינו עולה על  12עד הוא מאפשר הכנסת : לכלי מגבלות

 .ת בין קבוצות נתונים ומדדי המרכז שלהןכן מאפשר הכלי להשוו

 הרחבות אפשריות

דיאגרמת שימוש במתקדמות יותר מבחינת החשיבה הסטטיסטית ניתן בעזרת , אפשרויות נוספות

דיאגרמת הקופסה (. Box & Whiskerאו בשם המופיע ביישומון  Box plotהידועה בשם )הקופסה 
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, (רבעונים)ימדים המאפיינים את הפיזור ימההתפלגות בכך שהיא נותנת חמישה  משמשת לאפיון

 (. חציון)המרכז של ההתפלגות  דומד, (מינימום ומקסימום)הטווח 

 :עשוי להיותאתגר נוסף 

בו )ון עון הראשיהרב, הציגו את דיאגרמת הקופסה כדי להראות את נקודת המינימום ומהמקסימום

עון והרבי, מהמקרים 20%ד אליו נמצאים ע –הוא החציון , עון השניהרבי, (מהמקרים 82%נמצאים 

 (: מהמקרים 12%עד אליו )השלישי 

 

 

 

 

 

השוואה בין התפלגויות נתונים בעזרת דיאגרמת הקופסה יכול להעשיר את ההשוואה ולתת לה בסיס 

 .רחב יותר

-המאפשרים השוואה בין נתונים הגדולים מ ניםבעזרת שימוש ביישומוהינה הרחבה נוספת אפשרית 

לעומת ) בנייניםי מרכז של גבהי דאז ניתן לקבל מד. פריטים בקבוצה 12-לושאינם מוגבלים , 100

 .ואף להשוות לגורדי שחקים בערים אחרות בעולם, (מספר קומות

 :למשל.  javaחלקם מצריכים הרצת , קיימים יישומונים רבים לצורך זה

ns, Calculators and Homework HelpMath Lesso 

Statistical Average Calculator for Mean, Median, Mode, and Range 

  

 רביעירביעון  רביעון ראשון
רביעון 

 שני

רביעון 

 שלישי

 חציון

 

 מקסימום

 

 מינימום

 .דיאגרמת קופסה 5 איור 

http://www.mathportal.org/calculators/statistics-calculator/descriptive-statistics-calculator.php
http://www.free-online-calculator-use.com/average-calculator.html
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 יישומון ממוצע וחציוןלשתי הפעילויות העושות שימוש ב  הקשר לתוכנית הלימודים

 פעילות כיתה נושא יישומון 

טבלאות וגרפים  3

 וכן בויקיפדיה

Mean & Median 

קשר בין , משתנה, שכיח: 'חלק א

 קריאת ייצוגים, משתנים

חציון והשתנותם , ממוצע: 'חלק ב

מאפייני : רשות)בקבוצות נתונים 

 (דיאגרמת קופסה –התפלגות 

 לשחקים קרובים: ו-ה ו-ה

 - ומעבר אביב-בתל

 'ב-'א חלק

 

באגף , פעילות זאת נותנת מענה לנושאים הבאים בחקר נתונים מתוך תוכנית הלימודים למתמטיקה

 :ל במשרד החינוך"לת

     110-102'  עמ  נתונים חקר ה

 ;  פרשנות מידע סטטיסטי מייצוגים ומטקסט -

  עמודות ודיאגרמת טבלאותקריאת  -

 ויפעל נתונים חקר ילמד התלמיד

, שאלה ניסוח:  הכולל תהליך במסגרת

 הצגה, ארגון, איסוף, השערות העלאת

 .ודיון מסקנות הסקת, נתונים של וניתוח

   132' עמ( שעות  2) שכיחות ,נתונים חקר ו

מה , שימוש ביותר סביר)סיכויים  וניתוח נתונים חקר

 (הסיכוי

 (וחזרה על ממוצע וחציון)שכיח 

 יחסית שכיחות, שכיחות

 ויפעל נתונים חקר ילמד התלמיד

, שאלה ניסוח:  הכולל תהליך במסגרת

 הצגה, ארגון, איסוף, השערות העלאת

 .ודיון מסקנות הסקת, נתונים של וניתוח

 


