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 הבעיה

 הנחות ומבצעים שמציעות חברות הם חלק מהמציאות היום יומית. 

 האם הם תמיד משתלמים לנו? 

 ות המוצעות במהלך חופשה באילת. בבעיית המודלינג הבאה התלמידים נחשפים לפעילוי

, וגיל והגבלות כגון: מספר משתתפים מחירי הפעילויותבחינה ביקורתית של המבצעים לצד 

תאפשר לתלמיד לקבל החלטות על המבצע המתאים למשפחתו ולהגיע להכללות על 

 .המבצעים בעבור משפחות אחרותאטרקטיביות 

 

 מודלינגכישורים ומיומנויות 

 

 הכללות,            מתוך עולמו של הפותר, נימוק,זיהוי שאלות רלוונטיות והנחות ארגון נתונים, 

 . וארגון ממצאים תיעוד

 

 מושגים מתמטיים 

 מינימאלי, מקסימאלי, "משתלם"  -אחוז, ערך האחוז, יחס, "עד" 

 

 אופן הצגת הבעיה

 

, הגבלת גיל ומספר ןמחיריהעלון ובו פרסום הפעילויות המוצעות, התלמידים יקבלו 

אותם יצטרכו  ,משתתפים. בסוף העלון יחשפו לשני מבצעים שמציעה חברת "אלמוגים"

   .לבחון ביחס למשפחתם ולמשפחות חבריהם )כלומר ביחס לכמות משתנה של משתתפים(
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 דילמות שיכולות לעלות במהלך ההתמודדות עם הבעיה

 נארגן את נתוני הבעיה ואיזה מידע רלוונטי לפתרונה? כיצד 

 . של המשתתפים בפעילות יתמקסימאל/  תמינימאלי כמות -

שיקולים כגון: כמה קיאקים יש להזמין לארבעה / חמישה בחון יסייע בהמשך ל

 מהי מגבלת הגיל בפעילות?  אנשים? 

 עלויות לפי משתתף/ פעילות?  -

 

 הנחות מתוך עולמו של הפותר: 

 , כמה אנשים ממשפחתי יכולים לקחת חלק בפעילויות )בהתחשב בהגבלת הגיל -

 (וברצונם להשתתף

 האם בשל מגבלת הזמן נעדיף פעילות מסוימות על פעילויות אנחנו מעוניינים?  באילו -

 פני האחרות? 

 

 נארגן את הממצאים?כיצד 

 בצעים? איזה כלי לארגון נתונים יסייע ויאפשר לנו לבחון את רלוונטיות המ -

                . הטבות בתשלום עבור כרטיסלמשפחה, המבצע הראשון מציע הנחה  -

 האם נחשב את שווי ההנחה או את מחיר האטרקציה לאחר ההנחה?                           

 איזה מידע חיוני לבדיקה? 

 : בשייט בספינת זכוכית יש לחשב מחיר גילחישוב מחיר תוך התייחסות להגבלת  -

 . למבוגראחד שחייבים לרכוש כרטיס תוך התחשבות בכך  ,מינימאלי ומקסימאלי

 )מבוגר + ילד(   ₪ 111מחיר מינימאלי   -שני משתתפים בפעילות דוגמה:  -

שני ילדים )מבוגר + בפעילות )שני מבוגרים( שלושה משתתפים  ₪ 121ומקסימאלי 

 .או שני מבוגרים + ילד(
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 מסקנות והכללות: 

 יותר ולהפך,  משתלםהמבצע הראשון גדול ככל שמספר המשתתפים  -

 .יותר משתלם השניהמבצע  קטןככל שמספר המשתתפים 

 .יותר משתלםהמבצע הראשון ככל שיש דרישה למספר רב יותר של פעילויות  -
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 חברת "אלמוגים" מזמינה אתכם לפעילויות בים האדום

 

 

 

 

 

                                                                          

 מבצעים       

 חמים:    
  

 מבצעים      

 חמים:    
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 הבעיה פתרוןהצעות לדרכי  - למורה
 

 התמודדות עם רצף בעיות מודלינג מאפשרת לתלמידים לפתח כלים לארגון נתונים.

 לאור תוצרי התלמידים. הנתונים ויתרונותיו ארגוןמומלץ לדון בסיום הפתרון על 

 הפתרון המוצג להלן הוא לנוחיות המורה. 

 

 ארגון נתונים

 

 אטרקציה

 

מספר 

 משתתפים

משך  מחיר

 הפעילות

 הגבלת גיל 

 + (8) דקות 15 לאדם  ₪ 61 1-4 אבובים 

 ( ליווי מבוגר-11) דקות 31 לסירה ₪ 121  1-5 סירת מנוע 

 + (8) דקות 15 לאדם ₪ 45 1-8 בננה 

 ( ליווי מבוגר-16) דקות 31 לקיאק ₪ 51 1-2 קיאק 

 ( ליווי מבוגר-16) דקות 31 לסירה  ₪ 51 2-5 פדלים

 ( ליווי מבוגר-16) שעתיים  ₪ 41, ילד 61 ₪מבוגר   אין הגבלה  ספינת זכוכית
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 )בחינת המבצעים( ארגון ממצאים: 

 

מספר 

 משתתפים
 אטרקציה

 עלויות ללא

 ההנחה

 שווי ההנחה

 

מחיר לאחר 

 ההנחה

3 

 126 54 181 אבובים

 84 36 121 סירת מנוע 

 54.5 41.5 135 בננה 

 11 31 111 קיאק 

 35 15 51 פדלים

 58-126 42-54 141-181 ספינת זכוכית

 

 כדי לכסות את עלויות הכרטיס. ₪ 111 במבצע זה נשלםעבור כרטיס ההטבות : 1מבצע 

 בשווי ההנחהעלינו לבדוק את שווי ההנחה שנקבל עבור כל אחת מהפעילויות. התבוננות 

בשילוב חבילות, הכוללות שלוש פעילויות  רקשהמבצע ישתלם מאפשרת לנו להסיק 

 ומעלה. 

 . ₪ 355מנוע וקיאק נשלם ללא ההנחה עבור בננה, : 2מבצע 

 .₪ 58חיסכון של . שתתפים(הממלכל אחד  ₪ 55) ₪ 251עם המבצע נשלם 

 

מספר 

 משתתפים

עלויות ללא  אטרקציה 

 ההנחה 

 שווי ההנחה

  

מחיר לאחר 

 ההנחה 

4 

 168 12 241 אבובים

 84 36 121 סירת מנוע 

 126 54 181 בננה 

 11 31 111 קיאק 

 35 15 51 פדלים

 126-168 54-12 181-241 ספינת זכוכית

 

כבר  שנכסה את עלויות הכרטיסתבוננות בשווי ההנחה מאפשרת לנו להסיק : ה1 מבצע

מבצע זה יותר משתלם מהמבצע השני כיוון ששווי בנוסף, פעילויות.   2-3בבחירה של  

של עלות כרטיס ההטבה  - ₪ 111נפחית  ₪ 121ההנחה עבור בננה, מנוע וקיאק הוא  

 .  ₪ 21 הוא:במבצע זה שהחיסכון שלנו  ונבחין

 4חיסכון של . ₪ 356עם המבצע נשלם  ₪ 411בננה, מנוע וקיאק ללא הנחה  :2מבצע 

₪. 
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