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 הצגת הסיטואציה
  בעל חנות צעצועים מנסה להתמודד עם דרישות הלקוחות שמעוניינים

 .  בקניית מוסך בנפרד

הכוללות עוד פריטים, הספקים מספקים לחנות מוסכים רק בערכות  ,
 .פריטים 4כלומר ערכת המוסך כוללת בנוסף למוסך עוד 

 בעל החנות החליט לפרק את הערכה ולמכור כל פריט בנפרד תוך
 .התחשבות שמחיר כל הפריטים יהיה שווה למחיר כל הערכה

משימת הפירוק הוטלה על העובדים בחנות. 

 



  במשימה זו אתם תלמידים יקרים תתפקדו כעובדים בחנות
 .ותצטרכו לענות על הדרישות

 

 

 .הכינו רשימה של הפריטים בערכת המוסך: 1משימה 

 



 :2משימה 

 5הסתמכו על הרשימה שהכנתם בפעילות הראשונה ותמחרו את 
 .  ₪ 50 -אם מחיר כל הערכה שווה ל, הפריטים

 

 :3משימה 

 .₪ 60 -הפריטים אם המחיר הכללי של הערכה שווה ל 5תמחרו את 



 : 4משימה 

האם מחיר , 3 -ו 2השוו בין מחיר הפריטים בשתי הערכות במשימות 
יקר ממחיר אותו פריט בערכה  ₪ 60פריט בערכה שמחירה 

 ?₪ 50שמחירה  

 

  



 :5משימה 

  ₪ 70 -אחד העובדים בחנות תמחר את הפריטים בערכת מוסך ששווה ל
 :באופן הבא

 

 

 

 

 

 ?  כמה מכוניות? במחיר של ערכה שלמה כמו מוסכים ניתן לקנות

 



 :6משימה 

  מה ניתן להגיד על החלק של המחיר שכל פריט מהווה מהמחיר הכללי
 .של הערכה

 

 

 

 

 

 



 :7משימה 

תמחור כל ערכה מחדש תוך שמירה על דירוג המחירים דורש מאמץ רב  ,

 תעזור להם בתמחור 6לכן העובדים בחנות ראו שהטבלה משימה 

ממחיר הערכה______________-מחיר המוסך תמיד שווה ל. 

ממחיר הערכה______________-מחיר המכונית תמיד שווה ל. 

ממחיר הערכה___________ -מחיר שתי מכוניות  תמיד שווה ל. 

ממחיר הערכה___________-מחיר מוסכניק אחד תמיד שווה ל. 

ממחיר הערכה____________ -מחיר שני מוסכניקים תמיד שווה ל. 



 :8משימה 

 בהסתמך על  , ₪ 140כיצד ניתן לתמחר הפריטים בערכה שמחירה
 ?  המסקנה מהמשימה הקודמת





 הצגת הסיטואציה

הערכות , רשת חנויות צעצועים מוכרת ערכות של שלגייה והגמדים
'  וכוקרטון , דימוי עץ, פלסטיק, גומי, בד, עשויות מחומרים שונים

 .ולכן מחיר הערכות הוא שונה זו מזו

 20כל ערכה כוללת , אבל הערכות היו דומות מבחינת ההרכב שלהן
לגמדים : הערה)שבעה גמדים ועוד פריטים , שלגיה, בית: פריטים

 (.יש פריטים דומים

 



בעל החנות לא הצליח למכור את הערכות של שלגיה והגמדים  ,
בתקווה  , והוא החליט לפרק אותן ולמכור את הפריטים לחוד

 ....גמד או את שלגיה, שהלקוחות יתעניינו בקניית  בית

 משימת פירוק הערכות ותמחור הפריטים בערכה השאיר לעובדים
אבל הוא אלץ אותם שמחיר כל הפריטים חייב להיות שווה  . בחנות

 .למחיר הכללי של הערכה



 

 :1משימה 

20תדאגו שהרשימה תכלול , השלימו רשימת הפריטים בערכה 
 .פריטים

 



 

 :2משימה 

 שמחירה ( 1לפי הרשימה במשימה )השלימו תמחור הפריטים
 .₪ 40הכללי 

 

 



 

 : 3משימה 

 80השלימו את תמחור הפריטים בערכה שמחירה הכללי ₪. 

 



 

 :  4משימה 

  90השלימו את תמחור הפריטים בערכה שמחירה הכללי ₪. 

 



 :5משימה 

לכן כדאי לחפש דרך , התמחור באופן כזה דורש הרבה מאמץ
 .....האם מצאתם , יעילה לתמחור



 :משימות שונות שדורשות עיסוק בשברים
  1ל יבנו לפי הרשימה שבמשימה "המשימות הנ: הערה

 

מי יותר יקר שני גמדים או שלגיה וכסא? 

כמה שווה מחיר כל הגמדים ביחד? 

האם יש פריטים שמחירם ביחד שווה למחיר פריט אחר? 

הנסיך והמכשפת או מחיר הבית, מי יקר יותר מחיר המראה? 

 120כמה שווה מחיר שלגיה בערכה שמחירה ₪ ? 

 

 

 



   המודלינגגישת 
 

 

 רואה בבעיות המילוליות השגרתיות של בתי הספר   המודלינגגישת
בעיות שבהן הפרשנות של התלמיד מבוטלת ונדרש ממנו רק ליישם 

 .פרוצדורות ממסלול פתרון מוגדר מהנתונים למטרות

 

בעיית מודלינג: 

התלמיד מנסה לתת פרשנות לבעיה  , כוללת קונטקסט ריאליסטי
הפרשנות מסתמכת על הכלים המתמטיים , בדרך משמעותית אליו

 .שברשות התלמיד



 מאפשרת הפקת מודל מתמטי בהבדל  מודלינגהתמודדות בפעילות
 .  מפתרון יחיד או אוסף אפשריות

 

ייצוג, נוסחה, המודל המתמטי יכול להיות טבלה..... 

 

 מיועדת לעבודה בקבוצת קטנות של תלמידים מודלינגפעילות. 

 

 התלמידים בכל קבוצה מתחלקים באחריות להצלחת המודל
 .המתמטי המשותף  שלהם



 לתלמידים להתעסק בתהליכים מאפשרת  מודלינגפעילות
: כמו, במתמטיקהמתמטים שאינם מודגשים בתוכניות הלימודים 

תיאום וארגון  , ייצוג, שיעור, ניבוי, הסבר, בנייה, כימות, תיאור
 .נתונים

 

 מספקת הזדמנות להתפתחות   מודלינגהתמודדות בפעילות
התפתחות תקשורת מתמטית , מיומנויות  ארגומנטציה לוגית

 .וחברתית

 





 נתוני רקע
תלמידים 32', הסיטואציות הוצגו בקרב תלמידי כיתה ה. 

התלמידים התמודדו בקבוצות של חמשה או ארבעה תלמידים . 

 ובעקבותיה סיטואציית  " המוסך"בהתחלה הוצגה סיטואציית
 ".שלגיה והגמדים"

לכל סיטואציה הוקדש שיעור אחד. 

 המורה שמש כמנחה והתלמידים התמודדו בסיטואציות לפי
 .רצף המשימות בכל סיטואציה

 

 

 



רמות הפעילות של התלמידים  
 במהלך התמודדותם בסיטואציות

  ניתן לחלק את התמודדות התלמידים  בסיטואציות לארבע
 רמות פעולה כפי שאסביר בהמשך

 



 :רמת הסיטואציה
 ברוב הקבוצות  , המשימה ההתחלתית הייתה קלה לתלמידים

שתי מכוניות ושני  , מוסך: נרשמו  אפשריות שונות לערכה
, או. תחנה, כלי לתיקון, בעל מקצוע, מכונית, מוסך, או מוסכניקים

 ...ועוד רשימות. מכשיר לאיתור בעיות, מכונית, מוסך, מנוף בורג

 

דוגמא מרשימות התלמידים ומהדיון שהתנהל: 

 

קודם מוסך גדול: מלק. 

מוסכניק, מכונית: רמי.... 

לא ניתן להוסיף עוד תחנה, עוד מכונית: מלק 

כבלים, אפשר גם כלי תיקון: היבה 



 :רמת הייחוס

תוך שימוש בחיבור  , התלמידים תמחרו פריטי ערכה שמחירה נתון
 .וחיסור

 :דוגמא משיח התלמידים

 

20 –המוסך שווה ל : אסאלה ₪  

3בורג : פדאא ₪. 

10 -מנוף שווה ל: סמאהר ₪   

מכונית  ₪ 7 -מכשיר איתור הבעיות ו ₪ 10: אסאלה. 

 

 



למשל  , לתלמידים היו התלבטויות שונות, במהלך תמחור הפריטים
אבל כולם הסכימו שהמוסך צריך ? מי יותר יקר מבין הפריטים

 .להיות היקר ביותר

 

  התלמידים נדרשו להתחשב בדירוג הפנימי של הפריטים בתוך
 . דורשת 4כפי שמשימה , הערכה ובדירוג החיצוני בין הערכות



 :רמת הכלליות
  התלמידים התמודדו בחישוב החלק המהווה מחיר כל פריט מהמחיר

במהלך התמודדות  . דורשת 6כפי שמשימה , הכללי של הערכה
תוך הבנה שסכום החלקים , התלמידים במשימה פתחו מודל לתמחור

 .1 -צריך להיות שווה ל

 :להלן דוגמא משיח התלמידים

המוסך הוא         מהמחיר: מלק. 

(היא רושמת         )כי           -המכוניות הן שוות ל: היבה 

איך נחשב את מחיר המוסכניקים: רמי? 

נרחיב  ? כמה זה      ועוד        אנחנו צריכים לחשב את זה : מלק 

 

 נשאר          -רושמת את השברים           ו)את השברים 
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 פיתוח מודל לתמחור –רמת הכלליות 
התלמידים  הצליחו לקבוע החלק המהווה כל פריט מהמחיר הכללי   

 .של ערכות שונות בהתבסס על מודל התמחור

 

 מוסך                                                                 ממחיר הערכה

 

 שתי מכוניות                                                     ממחיר הערכה

 

 שני מוסכניקים                                                 ממחיר הערכה  
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 :הרמה הפורמאלית
 
 שלגיה והגמדים""מודל התמחור הורחב והועבר לסיטואציית", 

 .הסבר בהמשך    



התמודדות התלמידים בסיטואציית  
 "שלגיה והגמדים"

בכל ,  התלמידים רשמו את פריטי הערכה: רמת הסיטואציה
 .קבוצה נרשמו פריטים שונים

התלמידים התנסו בתמחור פריטים בערכות : רמת הייחוס
 .  שמחירם שונה

התלמידים התמודדו בחישובים מתמטיים: רמת הכלליות. 

התלמידים אמצו את מודל התמחור שצמח : רמת הפורמאליות
והרחיבו אותו לסיטואציה  " מוסך המכוניות"בסיטואציית 

 .  הנוכחית

 



 "שלגיה והגמדים"מודלים לתמחור ערכת 
 

 1דוגמא  

 



 2דוגמא 



 3דוגמא 



 עיסוק בשברים
מי יקר יותר מחיר שלגיה או שני גרזנים? 

 

 

 120הגמדים בערכה שמחירה הכללי  7כמה שווה מחיר ₪ ? 

 

 

  כמה זה שווה 
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 :מודלים שהופקו
מודל התמחור. 
השימוש בטבלאות לייצוג נתונים. 
 

 :שהתפתחו מודלינגכישרונות 
כימות. 
דירוג. 

 לא הוזכר קודם -שהוא שילוב שני הכישרונות הראשוניים תמחור 
נימוק והסבר. 

 

 :שימוש במתמטיקה
חיבור וחיסור מספרים טבעיים. 
השלמת השברים לשלם, חיבור וחיסור שברים פשוטים. 
השוואת שברים פשוטים. 
חישוב חלק מכמות. 

 



 !תודה רבה
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