להנגשה פרטנית נא לפנותst.negishut@weizmann.ac.il :

אשכול כלכלי פיננסי
כיתה י'

יחידה ראשונה :קריאת נתונים
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חומרי למידה אלה נועדו אך ורק לשימושם האישי של מורי המתמטיקה ולהוראה בכיתותיהם .אין לעשות שימוש כלשהו בקובץ זה לכל מטרה אחרת
ובכלל זה שימוש מסחרי ,או פרסום באתר אחר (למעט אתר בית הספר בו מלמד המורה).

מס הכנסה
 .1ברוב הארצות בעולם האזרחים משלמים מס-הכנסה :סכום כסף מתוך הכנסתם תמורתו המדינה מספקת
לאזרחים שירותים שונים כגון חינוך ,בריאות ,תשתיות ,תחבורה.
בארצות שונות קיימים חוקים שונים על פיהם נקבע גובה המס שעל האזרח לשלם.
נבדוק חוקים אפשריים שונים.
א .במדינה מסוימת כל אזרח עובד ישלם  ₪ 500מהכנסתו .בתנאי שהכנסתו גדולה מ.₪ 1000 -
-

הסבירו מדוע מסומנת נקודה ריקה בנקודה )(1000,500

-

שרטטו גרף מתאים.

-

רשמו את חוק הפונקציה הזו.

-

איזה חלק מהכנסתו משלם אזרח שהכנסתו ?₪ 2000

-

מצאו איזה חלק מהכנסתו משלם אזרח שהכנסתו ?₪ 4000

-

איזה חלק מהכנסתו משלם אזרח שהכנסתו ?₪ 10,000

-

האם חוק זה נראה לכם הוגן? הסבירו.
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הגרף הבא מתאר את האחוז שמשלם אזרח עובד לפי החוק הנ"ל.

-

תארו במילים מה ניתן ללמוד מהגרף הזה.

ב .במדינה מסוימת הוחלט שכל אזרח עובד אשר הכנסתו גדולה מ ₪ 1000 -ישלם  25%ממשכורתו.
-

השלימו את הטבלה הבאה:
הכנסה

2,000

4,000

8,000

10,000

20,000

40,000

x

מס הכנסה

-

שרטטו גרף מתאים
רשמו את חוק הפונקציה.
שרטטו גם גרף המתאר את אחוז המס ,לפי גובה ההכנסה.
האם חוק זה נראה לכם הוגן? נמקו.

כיתה י' ,אשכול כלכלי פיננסי ,יחידה 1

© מכון ויצמן למדע 3

ג .במדינות שונות נהוג לשלם מס הכנסה לפי "מדרגות מס" למשל:
עבור הכנסה עד  ₪ 1000יש פטור ממס הכנסה ,ללא קשר לגובה ההכנסה.
עבור מרכיב ההכנסה שבין  ₪ 1000ועד ל ₪ 5000 -גובה המס הוא .10%
עבור מרכיב ההכנסה שבין  ₪ 5000ועד ל ₪ 10,000 -גובה המס הוא .20%
עבור מרכיב ההכנסה שמעל  ₪ 10,000גובה המס הוא .40%
למשל ,הכנסה בסך  ₪ 13,000תחויב במס כך:
עד –  - ₪ 1000פטור,
עבור ה( ₪ 4000 -שבין  1000ל )₪ 5000 -גובה המס הוא ,₪ 400
עבור ה( ₪ 5000 -שבין  5000ל )₪ 10,000 -גובה המס הוא ,₪ 1000
עבור ה ₪ 3000 -שמעל  ,10,000גובה המס הוא .₪ 1200
בס"ה ,לפי חוק זה ,הכנסה של  ₪ 13,000תחויב ב.400 + 1200 + 1000 = ₪ 2600 -

-

השלימו את הטבלה לפי החוקים המתאימים:
גובה ההכנסה )(x

גובה מס ההכנסה )(y

x < 1000
1000 < x < 5000

Y=0.1x
y=0.2x

X > 10,000
לפניכם הגרף המתאים למדרגות המס הנ"ל.
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הסבירו במלים מה מייצג הגרף ,מה מייצגות הנקודות הריקות ,ומה מייצגות הנקודות המלאות.
-

האם חוק כזה נראה לכם הוגן?

-

מה מתארים שיפועי הקטעים המשורטטים?

-

מה גובה המס שישלם אזרח שהכנסתו ?₪ 8,000

-

מה גובה המס שישלם אזרח שהכנסתו ?₪ 12,000

-

מה הסכום לאחר תשלום המס שיישאר בידי אדם שהכנסתו ?₪ 10,000

-

מה הסכום לאחר תשלום המס שיישאר בידי אדם שהכנסתו ?₪ 12,000

 .2הטבלה הבאה מייצגת את השינוי בדמי שכירות חודשיים של דירת  2חדרים בערים שונות בגוש דן,
באוקטובר  2017בהשוואה עם החודש שעבר (ספטמבר .)2017
(הנתונים בטבלה הם בקרוב ומבוססים על נתונים מעיתונים שונים).
מחירי דירות להשכרה בתל-אביב וגוש דן
עיר

מחיר ספטמבר 2017

מחיר אוקטובר 2017

תל-אביב

4,071

4,079

גבעתיים

4,049

4,051

0.1%

רמת-גן

3,885

3,908

0.6%

חולון

3,130

3,152

0.7%

בת-ים

3,339

3,387

הרצליה

3,731

3,720

-0.3%

רמת השרון

3,663

3,654

-0.3%

ראשון לציון

3,393

3,399

פתח תקוה

2,854

3,125

שינוי

9.5%

א .מדוע לדעתך בהרצליה וברמת השרון האחוזים צבועים באדום?
ב .מה מציין האחוז הצבוע ירוק?
ג .בכמה שקלים עלה שכר הדירה בגבעתיים ובכמה שקלים עלה שכר הדירה בפתח תקווה?
ד .בטבלה נמחקו  3נתונים .חשבו את אחוז העלייה בשכר הדירה בתל-אביב ,בבת-ים ,ובראשון לציון.

מדד הוא מספר המייצג את רמתו של נתון מסוים ,במטרה לבדוק עליה/ירידה של
נתון זה בזמנים שונים ,ובמקומות שונים .מדד מחירי הדירות הוא מדד מחירים
המחושב בטכניקה סטטיסטית ומשתנה מזמן לזמן ,והוא מיועד למדוד את השתנות
מחירי הדירות בישראל .המדד מתבסס על דיווחי המוכרים לרשות המסים והוא
דו חודשי.
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 .3הטבלה הבאה מביאה נתונים לגבי מדד מחירי הדירות מחודש ינואר שנת  2016ועד דצמבר 2017

הנתונים עובדו מגלובס

א .האם במשך שנת  2016הייתה ירידה במחירי הדירות? אם כן ,בין אלו חודשים?
ב .מתי ,בכל התקופה המתוארת ,היו מחירי הדירות גבוהים ביותר? מה היה בערך מדד מחירי הדירות
בחודש זה?
ג .מתי היו המחירים נמוכים ביותר? מה היה בערך מדד מחירי הדירות בחודש זה?
ד .היעזרו בקווים המרוסקים וחשבו את אחוז העלייה במדד מחירי הדירות בין 3-4/2016
ל.9-10/2016 -

ה OECD -הוא ארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח בינלאומי של המדינות
המפותחות המקבלות את עקרונות הדמוקרטיה הליברלית והשוק החופשי.
;.OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
הארגון המקורי נוסד על ידי מדינות אירופה לאחר מלחמת העולם השנייה ומטרתו
הייתה לשקם את אירופה שלאחר המלחמה .במשך השנים התקבלו לארגון גם
מדינות מחוץ לאירופה .ישראל התקבלה כחברה מלאה בארגון ב 7 -בספטמבר
.2010
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 .4לפניכם דיאגרמת עמודות המציגה את אחוז העניים בארצות שונות ,הנמנות עם ארצות ה,OECD -
בשנים  1995ו.2010 -

א .מה היה אחוז העניים בישראל בשנת  ?1995מצאו לפי הנקודה האדומה.
ב .בכמה אחוזים גדל אחוז העניים בישראל משנת  1995ועד לשנת ?2010
ג .בדיאגרמה מיוצג אחוז העוני ב 34 -מדינות .בכולן אחוז העוני בשנת  2010היה נמוך מזה שבישראל.
באילו מהמדינות האלה אחוז העוני היה גבוה מזה שבישראל בשנת ?1995
ד .באילו מדינות אחוז העוני ירד ב 15 -השנים שמ 1995 -ועד ל?2010 -
ה .האם יש מדינה בה אחוז העוני לא השתנה משנת  1995ל?2010 -
ו.

מה לדעתכם מייצגת העמודה הימנית המתייחסת לאחוז העוני ב?OECD -

ז .ציינו שלוש מדינות בהן אחוז העוני נמוך מאחוז העוני בכל מדינות ה.OECD -
ח .בדקו בעיתונים ובאינטרנט האם אחוז העניים בישראל גדל או קטן מאז שנת .2010

מדד ג'יני הוא מדד לאי-שוויון בחלוקת ההכנסות שפיתח הסטטיסטיקאי והדמוגרף
האיטלקי קורדו ג'יני ושפורסם בשנת . 1912
מדד ג'יני הוא מספר בין  0ל 0 :1-פירושו שוויון מלא כאשר לכולם אותה הכנסה,
ו 1-פירושו אי-שוויון קיצוני ,כלומר כל ההכנסות מרוכזות בידיו של אדם אחד (לכל
השאר אין כל הכנסה) .קרבת המדד לערכי קיצון אלה מייצגת את מימדי השוויון או
אי-השוויון במדינה מסויימת.
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 .5לפניכם גרף המתאר אי-שוויון בהכנסות בישראל משנת  1979ועד .2011

א .באיזו שנה היה אי-השוויון בהכנסות הכלליות גדול ביותר? מה היה (בערך) מדד ג'יני באותה שנה?
ב .באיזו שנה היה אי-השוויון בהכנסות הכלליות קטן ביותר? מה היה (בערך) מדד ג'יני באותה שנה?
ג .רשמו שני מרווחים של שנים בהם הייתה עלייה באי השוויון בהכנסות הכלליות.
ד .מה המגמה באי-השוויון בהכנסות הכלליות בשנים שבין  2005ל?2011 -
ה .לפניכם נתוני ג'יני בשנים  :2015 – 2012האם מגמת הירידה במדד ג'יני נמשכה?

ו.

השנה

מדד ג'יני

2012

0.49

2013

0.485

2014

0.477

2015

0.47

הוסיפו בגרף את מדדי ג'יני בשנת .2015
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 .6לפניכם ייצוגים של מכירות של חברת צעצועים ,לפי רבעונים כלומר ,מכירות בכל רבע שנה במשך שנה אחת.

א .מה ניתן לראות בדיאגרמת העוגה ולא ניתן לראות בדיאגרמת העמודות?
ב .מה ניתן לראות בדיאגרמת העמודות ולא ניתן לראות בדיאגרמת העוגה?
ג .באיזה רבעון הייתה כמות המכירות גדולה ביותר?
ד .באיזו תקופה הייתה הירידה בכמות המכירות גדולה ביותר? הסבירו.
 .7הייצוג הבא מתאר את הקניות של אסף בשוק.
א .כמה ק"ג של אבוקדו קנה אסף
וכמה הוא שילם?
ב .כמה עלה האבטיח שאסף קנה?
ג .מאילו מוצרים הוא קנה אותו
משקל?
ד .מה המחיר של ק"ג בטטות?
(מידע זה אינו מופיע בייצוג ,אך
אפשר לחשבו).
ה .כמה כסף הוציא אסף בסך הכול?
ו.

מה המשקל הכולל של הקניות של
אסף?

ז .איזה פרי הוא הכי יקר (לק"ג)?
שער מטבע מציין כמה מטבעות של מטבע אחד דרושים כדי לקנות מטבע אחר.
שער חליפין קובע מה המחיר של יחידת כסף (מטבע של מדינה מסויימת ביחידות
של מדינה אחרת ,למשל ,שער החליפין של דולר ארה"ב ,קובע כמה שקלים נקבל
עבור כל דולר שנמיר.
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 .8נדב נסע לאיטליה ב 26 -לאפריל  .2018הוא קנה  350יורו (המטבע בו משתמשים באיטליה) .שער היורו
ביחס לשקל היה 1 :יורו = .₪ 4.38
א .כמה שילם בשקלים?
ב .מסתבר ששער היורו עלה ב 0.5% -משערו ביום הקודם.
כמה היה נדב משלם אם היה קונה את  350היורו ביום הקודם?
הגרף מייצג בערך את שערי היורו מנובמבר  2017ועד אפריל .2018
ג .כמה היה נדב משלם אם היה קונה את  350היורו ב 2 -לינואר?
ד .כמה היה נדב משלם אם היה קונה את  350היורו ב 16 -לפברואר?

ה .בכמה אחוזים גדל שער היורו מה 2 -לינואר  2018ועד ל 16 -לפברואר ?2018
ו.

באיזה חודש הייתה העלייה הגדולה ביותר בשער היורו?

ז .באילו חודשים הייתה התנודה בשער היורו קטנה ביותר?
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 .9במשרד המרת כספים של ירחמיאל משלמים  ₪ 3.8על כל דולר.
במשרד המרת כספים של זרובבל משלמים  ₪ 3.7על כל דולר ועמלה של  ₪ 50על כל קנייה.
א .היכן כדאי לקנות  300$במשרד של ירחמיאל ,או במשרד של זרובבל?
ב .היכן כדאי לקנות  2000$במשרד של ירחמיאל ,או במשרד של זרובבל?
ג .רשמו פונקציות המתארות את התשלום  yשמשלמים עבור קניית  xדולרים אצל ירחמיאל ואצל
זרובבל.
ד .כמה דולרים אפשר לקנות בשני המשרדים באותו מחיר?
ה .שרטטו במערכת הצירים את הגרפים של שתי הפונקציות.

ו.

מה מתארת נקודת החיתוך של שני הישרים?
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תרגילים נוספים
 .1ההסטוגרם מראה את הקושי הקיים בקניית דירה בישראל לעומת קניית דירה בארצות אחרות.

הנתונים עובדו מגלובס 18.9.2011
א .פי כמה גדול מספר המשכורות שהיו נדרשות לקניית דירה בישראל ממספר המשכורות לקניית דירה
דומה בשוודיה?
ב .בהשוואה לאיזו מדינה מספר המשכורות הנדרשות לקניית דירה היה גדול בערך ב 100% -לעומת
מספר המשכורות הנדרשות לקניית דירה דומה בישראל?
ג.

בכמה אחוזים מספר המשכורות הדרושות לקניית דירה בישראל היה גדול ממספרן בצרפת?

 .2הגרף מתאר את השינוי במחירי בתים בעולם ובישראל .כדי למדוד את השינוי לקחו כנקודת מוצא את
שנת  2003וקבעו אותה כ 100 -נקודות.

א .האם בכל הנתונים שנמדדו הייתה גם עליה וגם ירידה במחירים במשך השנים  2003ו?2015 -
ב .בכמה אחוזים עלה מחירי הדירות בישראל משנת  2003ועד שנת ?2015
ג .בכמה אחוזים עלו מחירי הדירות ב OECD -משנת  2003ועד שנת ?2015
ד .באיזו מדינה היו מחירי הדירות זהים בשנת  2003ו ?2015 -האם נכון לומר שבאותה מדינה לא היו
עליות ו/או ירידות במשך השנים האלה? הסבירו.
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 .3בטבלה מוצג מחיר בול בש"ח למשלוח מכתב רגיל בארץ בהתאם למשקלו (בערכים מקורבים).
משקל בגרמים

עד 50

מחיר בשקלים

2.40

4.20

201-350

351-500

501-1000

1001-2000

9.60

10.00

14.00

15.40

א .מלאו את הערכים החסרים בטבלה.
ב .כמה יעלה משלוח של מכתב שמשקלו  410גרם?
ג .דינה צריכה לשלוח לאותו נמען שני מסמכים שמשקלם  30גרם ו 150-גרם .האם כדאי לה לשלוח אותם
בנפרד או במעטפה אחת?
המידע של הטבלה מוצג בגרף הבא.
ד .היעזרו בטבלה כדי לקבוע מה מייצג כל ציר והשלימו את הערכים של השנתות.
ה .למה לדעתכם הגרף מורכב מקטעים ישרים נפרדים ומה משמעות הנקודות השחורות והנקודות הלבנות
בקצה של כל קטע?
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 .4לפניכם תרשים המתאר את השכר של חלק מעובדי ההייטק ברבע השנה הראשונה של שנת .2011

הנתונים עובדו מגלובס 15.5.2011
א .מה ניתן ללמוד מהגרף הזה לגבי:
-

המשכורות כשהוותק גדל ,הסבירו.

-

תחום המשכורות ,הסבירו.

-

משכורות של בעלי תפקידים שונים ,הסבירו.

ב .באיזה מהמקצועות העלייה בשנות הניסיון משפיעה הכי פחות על העלייה בשכר?
הסבירו לפי מה קבעתם.
ג .בין אלו ערכים הייתה משכורתו של מהנדס בעל  5 – 3שנות ניסיון?
ד .פי כמה גדולה משכורתו של מעצב אתרים בעל  7שנות ניסיון מזו של בעל שנת ניסיון אחת?
ה .חשבו ממוצעי שכר ,ומצאו פי כמה גדולה משכורתו של מנהל מערכות בעל  7שנות ניסיון מזו של
מנהל מערכות בעל שנת ניסיון אחת?
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 .5ההסטוגרם שפורסם ב The Marker -באפריל  2016מראה ששיעור המס (מס-הכנסה וביטוח לאומי)
מעלות העבודה בישראל נמוך יחסית למדינות אחרות החברות ב.OECD -

(שיעור המס מעלות עבודה – סך כל המיסים המשולמים על ידי העובדים והמעסיקים).
ברוב המדינות העניים אינם משלמים מס ואלה שמשכורתם נמוכה משלמים אחוז נמוך יותר ממשכורתם
מאלה שמשכורתם גבוהה.
הנתונים הנ"ל מייצגים את סך כל המיסים מסך כל המשכורות.
א .פי כמה גבוה נטל המס בגרמניה ובבלגיה מאשר בישראל?
ב .האם לדעתכם מיוצגת בגרף מדינה ענייה המספקת מעט שירותים לאזרחיה? הסבירו.
ג.

מה יכולות להיות הסיבות לכך שבבלגיה אחוז המיסים הכולל מהמשכורות גבוה.

ד .מה יכולות להיות הסיבות לכך שאחוז המיסים הכולל מהמשכורות יהיה נמוך.
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