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 דריך למורהמ - : דוכן מיץ3פעילות 

 ת הפעילותומטר

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

העסקי ומרכיביו, תוך התמודדות עם תרגום התכנים לשפה מתמטית מתאימה, שימוש בארבע 

 ויחס. אומדןאחוזים פעולות החשבון, שברים פשוטים, עשרוניים, 

 חיבור לחינוך הפיננסי

חשפו לרעיון של יזמות. הם יעסקו יהתלמידים י. תקציבייםפעילות זו עוסקת בנושא שיקולים 

בניתוח הצרכים התקציביים, הן מבחינת רכישת המלאי והחשיבה על ההוצאות הדרושות 

יעסקו בתמחור המוצרים למכירה. כך גם והן מבחינת חלוקת הרווחים.  ,וההכנסות הרצויות

זים דרושים להכנת )למשל, כמה תפו היומיום חייתהליך למידה זה כולל העלאת שיקולים מ

כדי להעריך את ההוצאה הכספית ואת זאת  ,כוס מיץ אחת? שונות טבעית בין תפוזים(

שיקולים העוסקים בהערכת הרווח ביחס להשקעה לצורך  גםכדאיותה. תהליך הלמידה כולל 

ערכיות הנוגעות למשל, לשיקולים אקולוגיים  חלוקת הרווחים. הפעילות פותחת פתח לשאלות

 ולהוגנות במסחר )איזה מחיר הוגן ביחס למוצר שמוכרים(.

  מושגים פיננסיים

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

 מושגים מתמטיים

ארבע פעולות חשבון, המרה, בעיות מילוליות, שברים פשוטים, שברים עשרוניים, אחוזים 

 ויחס. אומדן

 שיקולים ערכיים

עידוד העלאת שיקולים אקולוגיים ושיקולים הנוגעים להוגנות ביחס למסחר )תמחור, חלוקת 

 רווחים(.

 פעלתהההתאמת הפעילות ואופן 

 ו.פעילות זו מתאימה לתלמידים בכיתות 

  פתיחת שיעור, או כשיעור העומד בפני עצמו.ללהציע אפשר את הפעילות 

קביעת מציבה בפני התלמידים אתגר של  –דוכן השוקו  – 2פעילות זו בשונה מפעילות מספר 

ידוע נתון הוא מכל מיכל  מספר הכוסות (השוקו)דוכן  2פעילות ודאות. ב-תמחור במצב של אי

מהתפוזים אינו קבוע.  להפיק אפשראותן שמספר הכוסות דוכן מיץ( ) 3ואילו במשימה  ,וברור

תוך עידוד לעבודה  המרב מפעילות זו רצוי להפעילה בזוגות או בקבוצות קטנות כדי להפיק את

 יהיה להגיע למגוון רחב יותר של פתרונות מוצעים בהתאם להחלטות אפשר. בדרך זו עצמית

 .,המשימה פתרוןבתהליך בכל קבוצה  יםהמתקבל יםהשונ ולשיקולים
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והדיון יעסוק  ,םשלההתלמידים בהחלטות ישתפו  שבומומלץ לערוך דיון כיתתי בסיום הפעילות 

תמך בחישובים שיקולים הכלכליים, יתרונותיהם וחסרונותיהם. ההחלטות השונות צריכות להיב

אוריינות פיננסית ומתמטית. חשוב לשלב בדיון ייסוב על מתמטיים, כך שהשיח שיתקיים 

 שהובילו לקבלת ההחלטות.  ערכייםשיקולים הפיננסיים והה אתהכיתתי 

 פתרונות אפשריים

 ?הפיקלמהו המספר הקטן ביותר של כוסות מיץ שיוכלו  .1

תפוזים,  4 ואהמיץ ומספר התפוזים הגדול ביותר להכנת כוס  ,תפוזים 80אם ברשותן 

 .20=80:4כוסות מיץ כי  20-תפוזים יספיקו ל 80-הרי ש

 ?הפיקלמהו המספר הגדול ביותר של כוסות מיץ שיוכלו  .2

תפוזים, הרי  2 ואה מיץומספר התפוזים הקטן ביותר להכנת כוס  ,םתפוזי 80אם ברשותן 

 .40=80:2כוסות מיץ כי  40-תפוזים יספיקו ל 80-ש

 כוס מיץ? הסבירו תשובתכם.תמורת פי הצעתכם, מהו המחיר שכדאי להן לקבוע -על .3

שקביעת מחיר כוס המיץ תלויה בחישוב עלות הכוס בתוספת עלות  ,לומר אפשרבאופן כללי 

 . הומידת הרווח הרצוי ,מהם יופק המיץשהתפוזים 

התלמידים בכל אחד מן  שיעשוותלוי בבחירות  ,מספר התשובות האפשריות גדול

 הפרמטרים הבאים:

 התמחור?  יקבעיפיו -עלהמיץ שמהו מספר כוסות  .א

  20 -מספר הכוסות המינימלי? 

  40 -מספר הכוסות המקסימלי? 

  30 -מספר כוסות ממוצע ? 

 אפשרות אחרת? 

 מה עלותה של כוס? .ב

 ₪ 8במחיר  פעמיות-חדכוסות  100הצעת המחיר הראשונה: 

 אפשרויות לחישוב המחיר לכוס:

 א' ת מחירהצע

 .חילוק של מספרים שלמים )חילוק המחיר הכולל במספר הכוסות(

  :אגורות 8פעמיות הרי שעלותה של כל כוס היא -אם בחרו לרכוש את הכוסות החד

8: 100 =  שקלים     0.08

0.08 =
8

100
=  אגורות    8

  .אגורות 800הם ₪  8-אגורות ו 100, בשקל אחד יש לחלופיןאו 

:800                אגורות 8 100 = 8 
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 ב' ת מחירהצע

 20היא עלותה של כל כוס הרי ש פעמיות המתכלות-החדאם בחרו לרכוש את הכוסות 

 :אגורות

                5 ∶ 25 =
5

25
=

20

100
=    שקלים  0.20

0.20 =
20

100
 20 אגורות       

 :,אגורות 500הם ₪  5-אגורות ו 100בשקל אחד יש , או לחלופין

                                500: 25 =    אגורות 20

  ג'ת מחיר הצע

  :אגורות 60הרי שעלותה של כל כוס היא  פעמיות-הרבאם בחרו לרכוש את הכוסות 

                   6 ∶ 10 =
6

10
=    שקלים  0.6

0.6 =
60

100
 60 אגורות       

 :אגורות 600שקלים הם  6-אגורות ו 100או לחלופין, בשקל אחד יש 

600: 10 =  אגורות 60

 מידת הרווח .ג

להחליט כיצד לקבוע א' וב'( יש  סעיפיםבחירות השונות )ה פי-עללאחר חישוב העלויות 

 את הרווח.

 ?האם הוספה שרירותית של סכום כלשהו 

  ת כוס המיץ )עלות הכוס + עלות התפוזים(?עלּומ   תחצימהאם הוספה של 

  או יותר? 2האם פי 

 ?הצעה אחרת 

 כמה כוסות עליהן למכור במחיר שהצעתם כדי להרוויח? .1

היא אחת,  כוס מיץשנקבע תמורת מחיר מחולק בהמנה של סך העלויות לכל כוסות המיץ 

שצריכות להימכר כדי לכסות בדיוק את ההוצאות של דוכן המיץ. אם המיץ מספר כוסות 

מספר קטן אם ימכרו  .הרי שהרוויחו ,מן המנה המתקבלתשל כוסות ימכרו מספר גבוה 

  הרי שהפסידו., מן המנה המתקבלתשל כוסות 

 רוצה כל אחת מהן לתרום?  שלהןהשונות העמותות בין כיצד הייתם מחלקים את הרווחים    .5

 גם במקרה זה התשובה תלויה בהחלטת התלמידים.
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 Iאפשרות 

 תפוזים בלבד. אספקת ההתייחסות ל

שהם בדיוק מחצית מהכמות  ,תפוזים 40ה הוסיפה הילותפוזים,  80הביאו  טליו שירה

כך  ,תפוזים( 40שכל אחת תרמה חלק שווה ) ,לומר אפשר. לכן יחד טליו שירהשהביאו 

 .כל אחת מהן רוצה לתרום שלהןהשונות העמותות שהרווחים יתחלקו שווה בשווה בין 

  IIאפשרות 

 התייחסות לקניית תפוזים וכוסות.

 הסכום שנותר,  .3-ל נחלקשייוותר  רווחהאת ו ,הכנסהעלות הכוסות מהאת  נפחית

  .יחולק באופן שווה בין שירה וטלי ,שהוא מחיר הכוסות

 שווה. עמותות תהיההת הרווחים בין ואז חלוק ,ה תביא כוסות נוספותהיל 

  .העמותה  ו ,יקבלו כל אחת סכום זהה טליו שירההעמותות של חלוקה לא שווה ברווחים 

 .טליו שירההיוזמה )הרעיון והביצוע( הייתה של  כי סכום נמוך מכך,ה תקבל הילשל 

 בדרך אחרת. חלוקה 

 שאלות לדיון

  נוספים מחיי היומיום מתמטיים או גם שיקוליםהחלטה רק שיקולים יש לכלול בהאם? 

לשונות בין תפוזים, איכות התפוזים וכן  יכולים לכלול התייחסות היומיום חיישיקולים מ

 . דומהוכשיקולים סביבתיים ברכישת הכוסות, בחלוקת הרווחים, בתמחור 

  רווחי? האם הוא הוגן?האם התמחור 

לצד החישובים המתמטיים שמספקים מידע על הרווח האפשרי, עולים שיקולים ערכיים 

 יקר מדי ביחס למוצר?האם הוא הנוגעים להוגנות התמחור. האם המחיר ראוי? 

 ?מהי חלוקה הוגנת של הרווחים 

  לאילו גורמים מתייחסים בחלוקת הרווחים? 

 הפעילותשינויים אפשריים במורכבות 

או מחיר הכוסות, או על ידי ויתור על  ,תפוזיםהלפשט את הפעילות על ידי שינוי כמויות  אפשר

להפוך את הפעילות למורכבת יותר על ידי הוספת הצעות  אפשרהשאלה לגבי חלוקת הרווחים. 

 שבולחשוב על חלוקת הרווחים תוך התייחסות למצב  –ה הילאו במקרה של  ,מחיר לכוסות

  חלק מהתפוזים שהובאו.נרקבו 
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