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 מדריך למורה - דוכן למכירת שוקו :2פעילות 

 ת הפעילותומטר

פיתוח אוריינות פיננסית בקרב התלמידים בהקשר של נושא התקציב  ןת פעילות זו הומטר

שימוש כמו כן  .העסקי ומרכיביו, תוך התמודדות עם תרגום תכנים לשפה מתמטית מתאימה

 בארבע פעולות חשבון, שברים פשוטים ויחס.

 חיבור לחינוך הפיננסי

ל יזמות. הם יעסקו חשפו לרעיון שיפעילות זו עוסקת בנושא התקציב העסקי. התלמידים י

דוכן שוקו, הן מבחינת רכישת המלאי  העולים בתכנון הפעלתתקציביים שיקולים בניתוח 

והן מבחינת חלוקת הרווחים. הם יעסקו  ,והחשיבה על ההוצאות הדרושות וההכנסות הרצויות

. תהליך הלמידה כולל הערכת הרווח ביחס להשקעה לצורך חלוקת ר הנמכרהמוצבתמחור גם 

הוגנות ל הקשוריםלשיקולים  ,פתח לשאלות ערכיות הנוגעות למשל תחים. הפעילות פותחהרוו

 (.בצורה הוגנת וצר שמוכרים, איך לחלק את הרווחיםמ עבורבמסחר )איזה מחיר הוגן לבקש 

  מושגים פיננסיים

 .תקציב עסקי, הוצאות, הכנסות, רווח, חלוקת רווחים

  מושגים מתמטיים

 בעיות מילוליות, שברים פשוטים ויחס.ארבע פעולות חשבון, 

 שיקולים ערכיים

 עידוד העלאת שיקולים הנוגעים להוגנות במסחר )תמחור, חלוקת רווחים(.

 פעלתהההתאמת הפעילות ואופן 

 . ו פעילות זו מתאימה לתלמידים בכיתות

לאפשר פתיחת שיעור, או כשיעור העומד בפני עצמו. אנו ממליצים ללהציע  אפשראת הפעילות 

לעבוד  אפשרעם זאת,  כדי לעורר שיח מתמטי. לתלמידים לעבוד בזוגות או בקבוצות קטנות

התלמידים ישתפו  שבומומלץ לערוך דיון כיתתי על הפעילות גם ביחידים. בסיום הפעילות 

חישובים  מכות עלתתוך הס שיקולים הכלכלייםהעל הדיון  ייערךכך  .םבהחלטות שלה

 חשובבדיון הכיתתי אוריינות פיננסית ומתמטית. יסוב על מתמטיים, כך שהשיח שיתקיים י

הוגנות בנוגע לשהובילו לקבלת ההחלטות )למשל,  ערכייםשיקולים הפיננסיים והלגם התייחס ל

 במסחר(. 
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 פתרונות אפשריים

 כמה כוסות שוקו יוכלו למכור? .1

 ל.ושוקו יש להן בסך הכראשית יש לבדוק כמה קרטוני 

 קרטוני שוקו. 50שהם  30+20

 שנית נבדוק כמה כוסות אפשר למזוג. 

 כוסות שוקו. 5למזוג  אפשרמכל קרטון 

 .שוקו כוסות 250הם  5×50כך 

(20 + 30) × 5 = 250 

 

 לכוס?  ₪  3כוסות שוקו במחיר של  90מה יהיה הרווח או ההפסד שלהן אם ימכרו  .2

3                 :כוסות שוקו 90ממכירת ההכנסות ראשית נחשב את    × 90 = 270 

 ₪. 270 הן כוסות שוקו 90ההכנסות ממכירת ולכן     

 מה היו ההוצאות של שתיהן:נבדוק שנית, 

  (20 + 30) × 6 = 300  

  .₪ 300קרטונים עלו לשתיהן  50

 ,300>  270 :בהפסד אריאל ונויההשוואה בין הערכים מגלה כי 

  30 = 270 – 300                        .₪ 30בהפסד של שהן  עולהבדיקת ההפרש מ

 

 ?לכוס שוקו מהו המחיר שכדאי להן לקבוע .3

  6יש לחלק  לכן, כוסות 5למזוג  אפשרומכל קרטון  ,₪ 6אחד הוא שוקו מחיר קרטון 

 .5-ב

  להמחיש באופן הבא: אפשר הזו פעולהאת ה
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 שקל אחד ועשרים אגורות. נותנים תוצאה של לחלק לחמש כוסות₪ שישה 

 :מלבנים שישה באמצעות חלוקת נוספתאפשר להמחיש זאת בדרך 

      

 :לחמישה שטחים שווים

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 

6 ÷ 5 =
6

5
= 1

1

5
= 1

20

100
 

 ועשרים אגורות. אחד שקל  היא: שוקו עלות של כל כוס

 שקל אחד ועשרים אגורות.גבוה יותר ממחיר  על מנת להרוויח יש לקבוע ,כלומר

 לשוחח עם התלמידים על מודלים שונים לתמחור. תמחור כניסה לשוק, תמחור אפשר

 פי ביקוש, תמחור יוקרתי, תמחור מבוסס שוק ועוד. -פי עלויות, תמחור על-על

 .אתר מט"ילמצוא ב אפשרמידע נוסף 

 

 כדי להרוויח?₪  3כמה כוסות עליהן למכור במחיר של  .4

300 ∶ 3 = 100 

 ₪. 300ההוצאות היו למדנו למעלה ש

כוסות  100-בר להן יכסו את ההוצאות. כל כוס שימכרו מע ,כוסות שוקו 100אם ימכרו 

 רווח עבורן. תניב

 

 כיצד אתם מציעים להן לחלק את הרווחים? .5

  Iדרך 

 קרטוני שוקו. 30 קנתהונויה  ,קרטוני שוקו 20 קנתהאריאל 

ה נויה הוא קנתקרטוני השוקו שמספר אריאל ל קנתהשקרטוני השוקו מספר היחס בין 

 . 2:3ובצורה מצומצמת  20:30

המחשת הסיטואציה המתמטית בציור או בסכמה תסייע לתלמידים להבין את הפעולה 

 הנדרשת לפתרון הבעיה. המתמטית 

 :אפשריות להמחשה שתי דרכיםלהלן 
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 ':המחשה א

המחשה על ידי סכמה מתמטית המייצגת באופן סמלי את כמות קרטוני החלב שכל אחת 

 .קנתה

10 10 10 10 10 

 

 השוקומספר קרטוני 

 נויהה קנתש

 מספר קרטוני השוקו

  אריאלה קנתש

 

  :'בהמחשה 

המחשה גרפית של קרטוני החלב במופע מצומצם המייצג באופן סמלי את היחס בין כמות 

 קנתה.קרטוני החלב שכל אחת 

                 

 5-ב ירוויחו עליהן לחלקהן ש , כל סכום2:3יחס קבוע של כדי לשמור על  פיכך,ל

(2+3=5).  

לחישוב  3-להכפיל בו ,אריאלחישוב הרווח של ל 2-בלהכפיל יש את התוצאה )המנה( 

 הרווח של נויה.

 דוגמה:

 .14=70:5:   5-באת הרווח יחלקו ₪  70אם הרוויחו 

   28=14×2              ₪ 28 אריאל תקבל

  42=14×3                ₪ 42 נויה תקבל

 IIדרך 

 קנתהאריאל 
2

5
 מסך כל קרטוני השוקו. 

 קנתהנויה 
3

5
 מסך כל קרטוני השוקו. 
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1

5
 

1

5
 

1

5
 

1

5
 

1

5
 

                                           

  קנתה נויה                  
3

5
    

 מסך כל קרטוני השוקו

  קנתהאריאל 
2

5
 

 מסך כל קרטוני השוקו

  .כל אחת קנתהשקרטוני השוקו היחסי של בחלק לכן כל סכום שירוויחו עליהן להכפיל 

 -תכפיל באריאל 
2

5
 -בתכפיל ונויה    

3

5
. 

 דוגמה: 

 ₪:  70אם הרוויחו 

70                        ₪        28אריאל תקבל  ×
2

5
= 28 

70               ₪ 42נויה תקבל  ×
3

5
= 42 

 

 ? לאחר הצטרפותה של דנהכיצד הייתם מחלקים את הרווחים  .6

 Iדרך 

קרטוני  40עוד  קנתהקרטוני שוקו ודנה  30 קנתהקרטוני שוקו, נויה  20 קנתהאריאל 

 שוקו.

יה נו קנתהקרטוני השוקו שמספר אריאל ל קנתהקרטוני השוקו שמספר היחס בין 

 .2:3:4ובצורה מצומצמת  20:30:40דנה הוא  קנתהקרטוני השוקו שמספר ול

 :להמחיש בשתי דרכים אפשרזו  גם סיטואציה מתמטית

  : א' המחשה

באופן סמלי את כמות קרטוני החלב שכל אחת  תהמייצג סכמה מתמטיתהמחשה על ידי 

 קנתה.

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

   

  מספר קרטוני השוקו    

 דנה קנתהש

 מספר קרטוני השוקו 

  נויה קנתהש

 מספר קרטוני השוקו 

  אריאל קנתהש

 

 

file://///EDUNW1/HOME/USERS/mathcntr/מרכז%20ארצי/אוגדנים%20וערכות%20מאמרים%20וסרטים/תשעג/תרגום%20מאמרים/מאמר%201%20-%20הראיון%20ככלי%20אבחוני/עברית/ymath.haifa.ac.il


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ymath.haifa.ac.il  מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך היסודי

6 

 :המחשה ב'

המחשה גרפית של קרטוני החלב במופע מצומצם המייצג באופן סמלי את היחס בין כמות 

 קנתה.קרטוני החלב שכל אחת 

                    

ן כל סכום שירוויחו עליה, גם בחלוקת הרווחים 2:3:4של יחס קבוע כדי לשמור על  ,לכן

  .(9=2+3+4) 9-בלחלק 

 ;לחישוב הרווח של נויה 3-להכפיל ב ;הרווח של אריאללחישוב  2-בלהכפיל  לאחר מכן

  לחישוב הרווח של דנה. 4-להכפיל ב

 דוגמה:

 10=90:9            9-יחלקו ב₪  90אם הרוויחו 

 20=10×2                        ₪ 20 אריאל תקבל

  30=10×3                          ₪ 30 נויה תקבל

 40=10×4                           ₪ 40 דנה תקבל

                                        (20+30+40=90) 

 IIדרך 

1

9
 

1

9
 

1

9
 

1

9
 

1

9
 

1

9
 

1

9
 

1

9
 

1

9
 

 

  קנתהדנה 
4

9
   

 מסך כל קרטוני השוקו

  קנתהנויה 
3

9
   

 מסך כל קרטוני השוקו

  קנתה אריאל
2

9
 

 מסך כל קרטוני השוקו

  קנתהאריאל 
2

9
 מסך כל קרטוני השוקו.  

  קנתהנויה 
3

9
 מסך כל קרטוני השוקו.  

  קנתהדנה 
4

9
                                     קרטוני השוקו. מסך כל  
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 .ה כל אחתהביאש ל קרטוני השוקוהיחסי של בחלק ושירוויחו עליהן לכפכל סכום  ,לכן

 -תכפיל באריאל 
2

9
 -, נויה תכפיל ב 

3

9
 -ודנה תכפיל ב  

4

9
. 

 דוגמה:

 ₪: 90אם הרוויחו 

×90            ₪ 20 אריאל תקבל
2

9
=20 

×90               ₪ 30 נויה תקבל
3

9
=30 

×90              ₪ 40 דנה תקבל
4

9
=40 

 IIIדרך 

  .קרטוני שוקו 40 קנתהקרטוני שוקו ודנה  30 קנתהקרטוני שוקו, נויה  20 קנתהאריאל 

 2ולכן תרוויח פי  ,אריאל קנתהשמהכמות  של קרטוני שוקו כפולהכמות  קנתהדנה 

 . (2=40:20) מאריאל

ולכן תרוויח  ,אריאלכמות הקרטונים שקנתה מ 1.5הגדולה פי קרטונים כמות  קנתהנויה 

 .(1.5=30:20) מאריאל 1.5פי 

 קבלדנה ת ,מהרווחים ₪ 10 תקבלאריאל , בסך הכול ₪ 45 אם שלוש הבנות הרוויחו

 . ₪ 15 תקבל ונויהמהרווחים ₪  20

 הסבר:

 

 אריאל

 

 שקלים 45        נויה  

                                                                       

 דנה

 

 . 1:1.5:2הבנות הוא  שלושהיחס בקניית הקרטונים של 

 (:4.5=1+1.5+2) 4.5-ב את הרווח לחלקעליהן בסך הכול,  ₪ 45הרוויחו הן אם 

45:4.5=10 

 (10=10×1) ₪ 10אריאל תקבל 

 ( 15=10×1.5)  ₪ 15נויה תקבל 

 (20=10×2)    ₪ 20תקבל  דנה

10+20+15=45. 

10 

10 

10 5 

10 
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 שאלות לדיון

 ?האם התמחור רווחי? האם הוא הוגן 

עולים שיקולים , מידע על הרווח האפשרי יםשמספק יםהמתמטי יםלצד החישוב

ביחס  דייקר מהאם הוא האם המחיר ראוי?  :הנוגעים להוגנות התמחור ערכיים

 למוצר?

 ?מהי חלוקה הוגנת של הרווחים 

להתייחס רק להשקעה למשל,  אפשר בחלוקת הרווחים?לאילו גורמים מתייחסים 

של  –כמו  אחרים לנושאים גם אפשר להתייחס .הכספית של כל אחת מהמשתתפות

 היה הרעיון? מי בפועל עבדה בדוכן? מי 

דאגה לתקשורת אבל היא זו ש ,אם למשל, אריאל הביאה פחות קרטונים

 ?האם זה נלקח בחשבון בחלוקת הרווחים –עם הקונים  (האינטראקציה)

 

 שינויים אפשריים במורכבות הפעילות:

שונים של כוסות  מחיריםול ,עלות הכוסות עצמןלהרחיב את הפעילות על ידי התייחסות ל אפשר

 3ראו דוגמה בפעילות מס'  – פעמיות-וכוסות פלסטיק רב מתכלותכוסות פעמיות, -)כוסות חד

יהיו  בבסיסהלערוך את הפעילות כך שהרעיונות המתמטיים ש אפשר ,לכך (. נוסףדוכן המיץ –

 מורכבים יותר. 

 

 :להרחבת הפעילות דוגמאות שתילהלן 
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  דוכן למכירת שוקו - 2פעילות      
 (שברים פשוטים – ב2)          

 

ולהשתמש  ונויה החליטו להקים דוכן של שוקו בגן השעשועים השכונתיאריאל 

 .הסביבהאיכות כדי לשמור על פעמיות -רבבכוסות 

 קרטונים של שוקו. 50החליטו לקנות הן 

 קנתהאריאל 
2

5
 קנתהונויה  ,מהכמות הנדרשת 

3

5
 מהכמות הנדרשת.  

 .כוסות 5למזוג  אפשרשוקו מכל קרטון 

 ₪. 6 –מחיר קרטון שוקו 

 

 ענו על השאלות הבאות:

 כל אחת מהן? קנתהכמה קרטונים של שוקו  .1

 כמה כוסות שוקו יוכלו למכור? .2

 כל כוס?כמה תעלה  .3

 כמה כוסות עליהן למכור במחיר שנקבע כדי להרוויח? .4

 ?שוקותמורת כוס  מהו המחיר שכדאי להן לקבוע .5

 ?ביניהן כיצד אתם מציעים להן לחלק את הרווחים .6

 

 קרטוני שוקו.  40דנה ביקשה להצטרף והביאה איתה 

 ? לאחר הצטרפותּהמחלקים את הרווחים כיצד הייתם  .7
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  דוכן למכירת שוקו - 2פעילות 
 (אחוזים - ג2)               

 

 

ולהשתמש  ,שוקו בגן השעשועים השכונתיונויה החליטו להקים דוכן של אריאל 

 .כדי לשמור על איכות הסביבהפעמיות -רבבכוסות 

 קרטונים של שוקו. 50החליטו לקנות הן 

 ונויה הביאה את השאר.  ,הנדרשתהקרטונים  מכמות 40%אריאל הביאה 

 .כוסות שוקו 5למזוג  אפשרמכל קרטון 

 ₪. 6 –מחיר קרטון שוקו 

 

 ענו על השאלות הבאות:

 הביאה כל אחת מהן?כמה קרטוני שוקו  .1

 כמה כוסות שוקו יוכלו למכור? .2

 ?שוקו כל כוסכמה תעלה  .3

ת עלּומ   250%כוס שוקו הוא  תמורת שיגבוהמחיר אריאל ונויה קבעו ש .4

 מהו מחיר כוס השוקו? הכוס.

 מהו מינימום הכוסות שעליהן למכור במחיר שנקבע כדי להרוויח? .5

 ?ביניהן הרווחים כיצד אתם מציעים להן לחלק את .6

 

 קרטוני שוקו.  40דנה ביקשה להצטרף והביאה איתה 

 ? לאחר הצטרפותּהכיצד הייתם מחלקים את הרווחים  .7
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