
 הכסףקסם 
 ויפי המתמטיקה

 ר חיית שחם"ד

 המרכז להוראת המתמטיקה



על , כיצד משפיעה המתמטיקה
 ?צרכנות נבונה ועל ההחלטות שלנו 

 :בסוגיות הבאותנדון 

 הקשר בין לימוד המתמטיקה כגוף ידע לבין המציאות•

העיסוק בכסף כנושא בבעיות מילוליות או כאמצעי עזר לפתרון  •
 בעיות  מחיי היומיום

 .   פיתוח התובנה המספרית וחשיבה מופשטת•

 



 :הוגדרו מטרות בתחום המתמטיקה

 .להכיר שימושים שונים למתמטיקה בתחום חיי היום יום ולהתנסות בהם•

 .לחזק את ההבנה של נושאים מתמטיים על ידי למידתם מתוך הקשר וצורך•

 .לפתח חשיבה כמותית הקשורה בהתמודדות עם מצבים מחיי היום יום•

 .מחיי היומיום אמיתייםלטפח תובנה מספרית במצבים •

הסקת מסקנות , תהליכי השוואה: להעלות מיומנויות חשיבה גבוהות כמו•
 .אומדן ובקרה בעת השוואה בין מחירים והסקה לגבי צרכנות נבונה, והכללה

ליצירת סדרי עדיפויות  , לזמן מקרים הקשורים להתנהלות במסגרת תקציב•
 ולצורך בתובנות וחישובים מתמטיים שיביאו לצרכנות נבונה 

לפתח את הצורך בחשיבות השימוש במתמטיקה כדי להתנהל כצרכן נבון בחיי  •
 .היומיום

תהליך העבודה עם הסטודנטים  
 מתמטיקה בחיי היומיום: בקורס



 :התבקשוהסטודנטים 

 .להפעילן עם תלמידים ולתעד את תהליך הפתרון, פעילויות 2לבחור •

 לנתח את הביטוי המעשי בעת הפעילות במתמטיקה •

תהליך העבודה עם הסטודנטים  
 מתמטיקה בחיי היומיום: בקורס





 ( רשמו אפשריות אחדות)

 בילוי בבאולינג

 .לילד₪  22שני משחקי באולינג עולים 

 .קבוצה של שישה ילדים הגיעה לבילוי בבאולינג

אך לאחר שבדקו הם מצאו שיחד יש להם בדיוק , לכל ילד היה בארנק סכום כסף שונה

 .הדרוש עבור שני משחקים לכל אחד הסכום

 

 .ובה סכום הכסף שהביא כל ילד, הכינו רשימה. נניח שאתם גזבר הקבוצה.  1

 (רשמו אפשריות אחדות)

 הסבירו? שקלים 100של האם ייתכן שלאחד הילדים היה סכום .  2

 הסבירו? שקלים 20 -האם ייתכן שכל אחד מהילדים הביא סכום הקטן מ.  3

 הסבירו? לא הביאו כסף בכללילדים האם ייתכן ששלושה .  4

 הסכוםמה אפשר לומר על , שקלים 50 -אם ידוע ששלושה ילדים הביאו פחות מ.  5

 ?האחרים שהביאו שלושת

 הוצאת יסוד –" קסם הכסף"מתוך חוברת 

 המרכז להוראת המתמטיקה

 המכללה האקדמית בית ברל



הביטוי המעשי בעת הפעילות 
 במתמטיקה

 בילוי בבאולינג

 ?₪ 100האם יתכן שלאחד הילדים היה סכום של : שאלה•

,  חלקים לחמישה,שנשארו₪  35מפני שאפשר לחלק , כן: רון ענה: תגובה•

ולא כפי ₪  22X6 =132טעה בחישוב של . )אבל הסכומים יהיו קטנים

 (₪ 135שחישב 

 ?₪ 20-האם יתכן שכל אחד הביא פחות מ: שאלה•

עדיין לא יהיה שווה , 20-הכי קרוב ל₪  19אם כל הילדים יביאו : תגובה•

 .חישב ובדק. 32-ל



הביטוי המעשי בעת הפעילות 
 במתמטיקה

 בילוי בבאולינג

מה אפשר לומר  , ₪ 50-אם ידוע ששלושה ילדים הביאו פחות מ  -שאלה•

 ?על הסכום שהביאו שלושת האחרים

רוני טוענת שאי אפשר להגיד כיון שלא ידוע איזה סכום הם : תגובה•

אבל אפשר להגיד לפי מה שכתוב שהאחרים  , ₪ 50 -הביאו מתחת ל

הבינה לפי שכתוב בשאלה שאם אלה הביאו )₪  50 -הביאו יותר מ

 (אז האחרים בוודאי הביאו יותר, ₪ 50 -פחות מ, יחד כניראה



הביטוי המעשי בעת הפעילות 
 במתמטיקה

 בילוי בבאולינג

מה אפשר  , ₪ 50-אם ידוע ששלושה ילדים הביאו פחות מ  -שאלה•

 ?לומר על הסכום שהביאו שלושת האחרים

מצא מקרה פרטי נכון ולא . ₪ 95האחרים הביאו : אור כתב: תגובה•

-שווה ל/הסכום של שלושת האחרים יהיה יותר: שחף כתבה. נימק

ושלושת הראשונים  ₪  50הבינה שכל האחרים הביאו יחד . )₪ 50

 (ח"ש 50 -כל אחד בנפרד הביא פחות מ

 



הביטוי המעשי בעת הפעילות 
 במתמטיקה

 בילוי בבאולינג

 ?האם יתכן ששלושה ילדים לא הביאו כסף: שאלה•

:  הדגים. אפשר לחלק אותו לשלושה חלקים גדולים אך לא שווים: תגובה•
60+42+30=132 

מה אפשר לומר על ,₪ 50-אם שלושה ילדים הביאו פחות מ: שאלה•

 ?הסכום שהביאו האחרים

אך  , שער. הוא יהיה יותר גדול מהסכומים של השלושה האחרים: תגובה•
 .  כלומר לא בדק, לא תעד את האפשרויות

 .אין הסבר להשערה. 22-שלושת האחרים הביאו פחות מ: אורי•



 ( רשמו אפשריות אחדות)

 כרטיסים לבאולינג

 .הם החליטו שכל ילד ישחק משחק באולינג אחד. שמונה ילדים יצאו לבלות בבאולינג

 .כל אחד מהילדים שם בקופה המשותפת את הסכום שהיה בכיסו

 :לפניכם פירוט הסכומים

 

 

 

 

 

 

 

 ח"הסכום בש שם הילד

 ₪ 16 שחף

 ₪ 15 גל

 ₪ 22 אופק

 ₪ 27 ירדן

 ₪  8 גלעד

 ₪ 21 בשן

 ₪ 22 אורית

 ₪ 17 יורם

שיחד יש להם בדיוק הסכום  , הם בדקו ומצאו.  1

 .הדרוש

 .בדקו ומצאו כמה עולה משחק באולינג אחד

 שהביאו פחות מהסכום למשחק, הילדים.  2

 .החזירו למחרת כסף לחבריהם, אחד

 .רשמו את שמות הילדים שהחזירו כסף לחבריהם

 ₪?  3.5מי החזיר .  3

 ₪?  8.5מי קיבל 

 ₪?  1.5מי החזיר 

 הוצאת יסוד –" קסם הכסף"מתוך חוברת 

 המרכז להוראת המתמטיקה

 המכללה האקדמית בית ברל



הביטוי המעשי בעת הפעילות 
 במתמטיקה

 לבאולינגכרטיסים 

כל ילד , כל ילד ישחק פעם אחת, שמונה ילדים החליטו לקנות כרטיסים לבאולינג -שאלה•

 .שם בקופה המשותפת מה שהיה בכיסו

 החזירו למחרת כסף   , הילדים שהביאו פחות מהסכום הדרוש למשחק אחד  

 (ראו טבלה בפעילות)? ₪ 1.5מי החזיר ? ₪ 8.5מי קיבל ? ₪ 3.5מי החזיר . לחבריהם  

להשתמש  שלהם והבינו שעליהם בתובנה המספרית התלמידים השתמשו : תגובה•

: קושי בהבנת המושגים אצל תלמידים רבים עלה . את המידעמיינו וארגנו . בממוצע

 .החזיר וקיבל בהקשר למשימה





 ?חבילות גדולות או קטנות

 :חטיפי שוקולד ארוזים בשני סוגי אריזות

 ₪.  2חטיפים עולה  2של קטנה חבילה . א

 ₪. 5חבילות עולה  6של גדולה חבילה . ב

 .והחליטה לקנות להם חטיפי שוקולד, ילדים ליום הולדתה 25אסנת הזמינה .  1

 .כך שהקנייה תהיה הזולה ביותר, הציעו לאסנת אילו חבילות כדאי לה לקנות

 הסבירו? כמה תשלם אסנת

 ?החטיפיםכמה יעלו לה . חטיפים לשיעור חברה בכיתה 32דניאל התבקשה להביא .  2

 .הציגו אותן, אם כן? האם יש כמה תשובות לשאלה. הסבירו

 ?כמה יעלו לו החטיפים . חטיפים לטיול השנתי 35גדעון התבקש להביא .  3

 :חשבו והסבירו באילו מקרים כדאי לבחור.  4

 .חבילות גדולות בלבד. א

 .חבילות קטנות בלבד. ב

 .גם חבילות גדולות וגם חבילות קטנות. ג
 הוצאת יסוד –" קסם הכסף"מתוך חוברת 

 המרכז להוראת המתמטיקה

 המכללה האקדמית בית ברל



הביטוי המעשי בעת הפעילות 
 במתמטיקה

 

 ?גדולות או קטנותחבילות 

 



הביטוי המעשי בעת הפעילות 
 במתמטיקה

 ?חבילות גדולות או קטנות

 , ₪ 2 -חטיפים עולה 2חבילה קטנה של : שאלה -דנית•

 ?מהי הקנייה הזולה ביותר, מוזמנים 25.  ₪ 5חטיפים עולה  6חבילה גדולה של   

לא ברור איך לפתור את ענין  . )1אבל יש שארית , חבילות גדולות 4: תגובה•

חטיפים   24-התכוונה ש . 20=24: כתבה(. לא נבדקה אפשרות אחרת, השארית

 (יש להתייחס לצורת הכתיבה המתמטית הנכונה ועל המשמעות. )₪ 20יעלו 

 חבילות גדולות וחבילה קטנה 4: רועי מציע•

 



הביטוי המעשי בעת הפעילות 
 במתמטיקה

 ?חבילות גדולות או קטנות

כמה יעלו והאם  , חטיפים 32דניאל התבקשה להביא : שאלה•
 ?אפשרויותיש מספר 

 .שאריתחבילות אבל עם  5לקנות ₪  25 -אפשר ב: תגובה•

אולי לקנות עוד חבילה ועדיין  , דרך לטפל בשאריתלא מצאה ) 
 (₪ 32חבילות קטנות שיעלו בדיוק  16או לקנות יותר יהיה זול 

 



הביטוי המעשי בעת הפעילות 
 במתמטיקה

 ?חבילות גדולות או קטנות

מה הקנייה  . חטיפים לטיול 35גדעון התבקש להביא : שאלה•
 ?הזולה ביותר

טעה  .)הכי קרובוזה  36חבילות שוות  6כי ₪  25יעלו : תגובה•
 (חטיפים 6וכפל בכמות החטיפים במקום במחיר כל קופסה של 

אפשרות  . 5חבילות גדולות כפול  6כי ₪  30 -הזול ביותר -שקד•
,  ₪ 36שזה  2חבילות של  18: אחרת שבדקה ולא התאימה

חבילות קטנות   3ועוד ₪  5חבילות גדולות כפול  5: וגם בדקה
 .ולכן בחרה באפשרות הראשונה 31שזה . ₪ 2של 

 



הביטוי המעשי בעת הפעילות 
 במתמטיקה

 ?חבילות גדולות או קטנות

באילו מקרים כדאי לבחור חבילות גדולות בלבד או  : שאלה•
 ?קטנות בלבד או גם קטנות וגם גדולות

חבילות גדולות בגלל שמקבלים יותר חטיפים  : תגובה א •
 .במחיר יותר זול

כדאי לקנות רק חבילות גדולות שיש מספר   -תגובה ב•
כדאי לקנות חבילות גדולות וקטנות  . שש-המתחלק ב

 .שש-שש ולא מתחלק ב-כשהמספר גדול מ

 



הביטוי המעשי בעת הפעילות 
 במתמטיקה

.  לא בדקו אפשרות של חבילות גדולות וקטנות, חלק מהתלמידים

כדאי להחזיר את התלמידים לבדוק אפשרות זו לפני ההכללה  

חשוב לבקש . חלק ענו ולא בדקו השערתם. בשאלה האחרונה

 .לנמק ולהצדיק



הביטוי המעשי בעת הפעילות   מיומנות החשיבה שם הפעילות

 במתמטיקה

מיון  , חיפוש דומה ושונה השוואה ?חבילות גדולות או קטנות

קביעת  , וארגון המידע

התאמת  , קריטריונים למיון

 המידע ארגונו

  התייחסות לכמה מקורות

 (.משקל וכמות)מידע

  

 כרטיס לבאולינג

 בילוי בבאולינג

הבנת יחסים כמותיים והפקת  

 מידע חדש

יכולת  , הבנת יחסים כמותיים

שימוש  , להשוות בין כמויות

בידע קיים לפתרון מצבים 

 חדשים

טבלה מסכמת של הסטודנטים  
 הפעילויותבעקבות  ניתוח 



 !תודה רבה


