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 1בניה מלמטה למעלה של לוח המאה

A bottom-up hundred chart? 

 Jennifer M. Bay-Williams and Graham Fletcherמאת: 

 הופיע ב:

 Teaching Children Mathematics, Vol. 24, No. 3, November/December, 2017 

 

ות זה מדגים כיצד מיקום של בעזרת עריכת שינוי קטן בכלי מתמטי פופולרי, אוסף פעילוי

לתמוך טוב יותר  עשויתא העליון הימני הספרה אחת בתא התחתון השמאלי והמספר מאה ב

 בחשיבה של ילדים.
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הקיר. אם תיכנסו לכיתה בבית הספר היסודי, רוב הסיכויים שתראו את לוח המאה תלוי על 

לעזור  על מנת ב' בדרך קבע-ובכיתות א' והילדים  ה היה מוצג בגניבמשך שנים, לוח המא

עיגון החשיבה ח המאה הופך אותו לכלי יעיל ללפתח ניצנים של רעיונות חשבוניים. מבנה לו

 ,Van de Walleרעיונות יסוד כגון ערך המקום, חיבור וחיסור ) אודותוההבנה של תלמידים 

Karp, and Bay-Williams 2016 .) 

 כלי יעיל בכיתות הנמוכות: הופכים את לוח המאה להמאפיינים הבאים 

  לוח המאה מאורגן כך שילדים רואים את העשרות כעשר יחידות )הנספרות לאורך

 ((.unitizingהשורות( וכעשרת אחת )שורה מלאה( )כלומר, איחוד יחידות )

  עשרות )כלומר, ערך המקום(.ילדים יכולים לראות שמאה אחת הינה עשר 

  .ילדים באופן ספציפי, המבנה של לוח המאה מחבר בין חיבור )או חיסור( לערך המקום

. של המספר אליו מוסיפיםהאחדות מקום לכך שהוספת יחידה משנה את שמים לב 

 הוספת עשר משנה את מיקום העשרות. 

 אליו כשהם חושבים  לוח המאה הינו לוח מספרים פומבי שהילדים יכולים להתייחס

 ומסבירים את אופן החשיבה שלהם לאחרים. 

ב"מעקרונות למעשים: הבטחת  NCTM -של ה החיונייםגורם השלישי מבין הגורמים בהיותו ה

לוח המאה הינו כלי  , שכןהצלחה מתמטית לכל", לוח המאה מיישר קו עם כלים ועם טכנולוגיה

הדעת על רעיונות מתמטיים, לחשוב באופן לתלמידים ללמוד ולתת את "עוזר אשר מתמטי 

מתמטי ולדון על החשיבה 

, NCTM 2014המתמטית שלהם" )

הנפוץ בלוח למרות השימוש  (.5ע. 

אין מחקר בכיתות הלימוד,  המאה

רב העוסק בקשר בין לוח המאה 

לחשיבה של תלמידים. למעשה, 

, העלתה NCTM -סקירת פרסומי ה

רק מאמר נוסף אחד, אשר פורסם 

ני יותר מארבעים שנים, לפ

שמקשר בין לוח המאה לחשיבה 

המאמר שפורסם של תלמידים. 

התמקד בתמיכה בתלמידים בעלי 
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 Randolphלוח הבנוי מלמטה למעלה ) –על "מראה חדש" ללוח המאה  והמליץצרכים מיוחדים 

and Jeffers 1974 .) מדבריםהחשש שעלה אז, ואנחנו מעלים עכשיו הוא, שכאשר תלמידים 

ועל האופן שבו הפעולות הללו קשורות לתזוזה על לוח  על חיבור וחיסור )שיח קונספטואלי(

 המאה )שיח כיווני(, עולה קושי. 

: "מצאתי את 16+23מדבריה של ילדה המשתפת באסטרטגיה שלה לפתרון תרגיל החיבור 

ספתי שש עשרה על לוח המאה. הוספתי עוד עשרים, לכן ירדתי שתי שורות למטה ואז הו

 (. 1שלושים ותשע" )ראו איור מס'  הסכום הואשלוש על ידי מעבר על שלוש. 

 מגדילהנשים לב לכך שהתלמידה עושה חיבור בין אופן החשיבה שלה ובין לוח המאה, היא 

בלוח. במילים אחרות, הפסוק הכמותי )הוספת  למטהאת הכמות שחישבה בעשרים, אבל נעה 

עשרים( אינו תואם את הפסוק הכיווני )תנועה מטה(. שפה זו, הנראית הפוכה עלולה לגרום 

 ,Randolph and Jeffers 1974ל"קונפליקט כיווני" לתלמידים, ובמיוחד לתלמידים בעלי לקויות )

p. 203 .) 

ילדים נהגו אינטואיטיבי. -שנראה שהוא אנטי נושא השפה הטריד אותנו במשך שנים, מכיוון

לשאול "מדוע יורדים למטה ]בלוח המאה[ כאשר עולים למעלה ]בכמות[?" לאחרונה, אנו 

שואלים דרך טוויטר ואמצעי שיח שונים, מדוע לוח המאה מוצג מלמעלה למטה ולא מלמטה 

)באנגלית( קרוא ( ילדים לומדים ל1למעלה. הרעיונות שאנחנו שומעים לגבי זה הם ש: )

( אל הלוח מצטרפים 3)-( לוח המאה נראה כמו לוח שנה ו2משמאל לימין, מלמעלה למטה, )

איננה מספיקה כנגד ההיבטים נראה שרשימה זו של סיבות . אינספור משאבים ופעילויות

 השליליים של לוח המאה המסורתי. 
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 סיפורה של כיתה

 -גרהם פלטצ'ר, מכותבי מאמר זה ומומחה למתמטיקה במחוז שלו, ביקר לאחרונה בכיתה א' 

בזמן שתלמידיה חקרו לוח מאה מסורתי. גברת ג'י זיהתה שתלמידיה  –כיתתה של גברת ג'י 

התקשו בניווט בלוח המאה, ובמיוחד בתיאור מהלכים למעלה ולמטה בלוח. לאחר השיעור, 

מדוע היא שאלה את פלטצ'ר, "

לוח המאה מתואר כיורד כאשר 

ערך המספר יורד?" בהיעדר 

תשובה, פלטצ'ר שאל האם הוא 

יוכל לחזור לכיתה למחרת ולשתף 

את התלמידים בדבר מה. 

למחרת, פלטצ'ר חזר לכיתה של 

יעץ עם יגברת ג'י, לאחר שהת

ועית שלו דרך הקהילה המקצ

לוח מאה  טוויטר והחליט ליצור

או איור הבנוי מלמטה למעלה )ר

שאל את הילדים למה  (. פלטצ'ר2

. החדששמו לב בלוח המאה 

לוח כשהתלמידים בחנו את 

, עלו שתי התמות המאה ההפוך

 הבאות: 

שפה היתה הגיונית. ילדים שמו לב והיו מסוגלים להסביר שכאשר מספר גדל בעשר, ה .1

ההתחלתי. כל הוא עולה בגובה, נהיה גדול יותר מבחינת ערכו וגדול יותר מערכו 

 .התכונות הללו מודגמות באופן פיזי כאשר "עולים" בלוח המאה

. ילדים היו מסוגלים לחשוב על דוגמאות ממשיות מציאותיים חיבורים להקשרים עריכת .2

]שם  אליסהלדוגמה, מעולמם כאשר משהו נהיה גדול יותר כאשר הוא עולה למעלה. 

י שותה מעט זה ]המשקה[ יורד למטה. בדוי[ שיתפה: "זה כמו קרטון השוקו שלי. כשאנ

 אבל כשאני ]מוזגת[ אותו בחזרה לקרטון, יש יותר שוקו והוא עולה למעלה."

כשאנחנו מכניסים עוד יישום הדוגמה של אליסה על לוח מאה מסורתי פשוט לא נשמע נכון: 

מסיבה זו אנו מציעים,  שוקו לקרטון, הוא יורד למטה. כשאנחנו מוציאים חלב החוצה, זה עולה.

שאנו )מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי( ננקוט בגישה נומרית ללוח המאה ונהפוך אותו 

. על פי ההתנסות שלנו, יישור הקו בין השפה הכמותית והכיוונית, כך מלמטה למעלהלבנוי 
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לנו , מצדיק את הזמן שלוקח שלהםשיתאימו לדרך בה ילדים מדברים על אופן החשיבה 

 את לוח המאה. ללמד תלמידים לחקור ולקרוא מלכתחילה 

 

 היתרונות של לוח מאה הבנוי מלמטה למעלה

כשהתחלנו לשלב ולחקור את לוח המאה הבנוי מלמטה למעלה, זיהינו מספר סיבות משכנעות 

 להשתמש בו בגן החובה עד כיתות א' וב' ומעבר: 

 ה הבנוי מלמטה למעלה, השפה בה השתמשו התלמידים לתיאור התנועה בלוח המא

תיארה באופן מדויק את השינוי בגודל המספרים )עליה למעלה בלוח, מובילה לכך 

נספטואלי עבור כלל התלמידים, יבור קוחזהו  שערך המספר גם הוא "עולה למעלה"(.

 ן. למעשה, ישנבהחלט יכול למנוע בלבולהוא  לומדים דוברי אנגליתבקרב  ובפרט

מפורשת לשפה אקדמית, תוך שימוש בשפה מילולית, לכך שתשומת לב ראיות 

 (. Baker et al. 2012ותרשימים חזותיים, מועילה לדוברי אנגלית )

, תוך שימוש בלוח המאה הבנוי 16+23נפנה שוב לדוגמה של תרגיל החיבור 

(. תלמידה תיארה את פתרון תרגיל החיבור כך: "הייתי 3מלמטה למעלה )ראו איור 

של עשר אל שתי שורות  לכן עליתיתי צריכה להוסיף עוד עשרים, בשש עשרה, והיי

 שלושים ושש ואז זזתי עוד שלושה צעדים כדי להגיע אל שלושים ותשע". 
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  בעזרת השימוש בלוח המאה הבנוי מלמטה למעלה, תלמידים יכולים לבנות מודל ללוח

באופן מוחשי את בעזרת כלים פיזיים, המוערמים באופן אנכי, כך שניתן לראות 

(. דבר זה הינו חיבור 4הכמויות עולות ככל שעוד ועוד קוביות נערמות )ראו איור 

, שרקונספטואלי עוצמתי עבור תלמידים, מכיוון שהם רואים את המספרים גדלים בע

הם חווים את הכמויות גובהות וגדלות הן מבחינת גודלן והן מבחינת ערכן ביחס 

לעומת לקודמות להן באופן ויזואלי. כל זאת מודגם כשערימות של עשרות מוספות. 

זאת, כאשר קוביות מוסרות, תלמידים רואים באופן ויזואלי, כיצד הכמות הופכת להיות 

מותית והן מבחינת ערכן ביחס לאלו שהוצאו. נמוכה יותר, וקטנה יותר הן מבחינה כ

קונקרטי, הופך את החישוב -החיבור בין מודלים פיזיים מוחשיים וייצוג לוח המאה הסמי

 . לביטויהמנטלי לנגיש יותר ולפשוט יותר 

  צעדים על לוח המאה משקפים באופן מדויק את הדרך שבה תלמידים סופרים צעדים

ל ישר מספרים אופקי הינה עליה. דבר זה מחזק על ישר המספרים. תנועה ימינה ע

השפה, המודל והחשיבה שלהם משקפים זה את  -תלמידים, מכיוון ששלושת הגורמים 
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זו, וכן הוכיח את עצמו כמועיל לתלמידים בפעילויות מהסוג: מהו המספר החסר? )ראו 

 (. 5איור 

 

 לה מתאים כהרחבה טבעית של הנקודה הקודמת, לוח המאה הבנוי מלמטה למע

בצורה טובה יותר למערכת קרטזית. צירי המערכת הם הקורדינטות של ישר המספרים 

האופקי והאנכי. נשים לב לכך שבלוח מאה הבנוי מלמטה למעלה, מתחילים בדיוק כפי 

נקודת ההתחלה של שהיינו מתחילים ברביע הראשון במערכת הצירים. במקרה זה, 

התחתונה, והמיקומים בה נמצאים על ידי  מערכת הצירים נמצאת בפינה השמאלית

 תנועה ימינה ולמעלה.

 

 התאמה של הפעילויות הקיימות של לוח המאה

פעילויות רבות כפי שצויין קודם לכן, אחת הסיבות לכך שלוח המאה נשאר ללא שינוי היא ש

עושות שימוש בלוח כפי שעוצב במקור. למרבה המזל, בעזרת טכנולוגיה, פעילויות רבות 

בקלות ללוח המעוצב מלמטה למעלה. לוח מאה המעוצב מלמטה  ולות להיות מותאמותיכ

מועדפות הפעילויות הלעזור להתאים את  על מנתשל מאמר זה,  נספחלמעלה, מצורף ל

. בהמשך, אנחנו מציעים שתי ®Unifixאליו. הנספח עוצב בגודל המתאים לקוביות 

 דוגמאות לפעילויות מותאמות. 
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 מאה: פאזל לוח 1דוגמה 

גיזרו לוח מאה המעוצב מלמטה למעלה לחתיכות של פאזל ובקשו מהתלמידים להרכיב 

משימה זו עוזרת לתלמידים להכיר את גישת העיצוב (. 6את הלוח בחזרה )ראו איור 

מלמטה למעלה של לוח המאה. כאשר הם משתפים כיצד התמודדו עם הפאזל, הם 

מתחילים להשתמש בשפה שמבטאת את לוח המאה הזה. לדוגמה, להסביר שהם יודעים 

שחתיכות עם ערכים שספרת העשרות שלהם היא אחד, יהיו מתחת לערכים שספרת 

 להם היא שתיים, מכיוון שהראשונים קטנים מהאחרונים. העשרות ש
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 שכניםדוגמה שניה: מציאת 

התחילו עם לוח מאה ריק המעוצב 

מלמטה למעלה, אשר מופיעים בו 

(. 7אחד ומאה בלבד )ראו איור 

השחקן הראשון זורק שתי קוביות 

פאות, כדי ליצור מספרים  10בעלות 

דו ספרתיים ולרשום את ערך המספר 

על לוח המאה )אפס כפול מוגדר 

כ"תור נוסף"(. לדוגמה, אם השחקן 

ות הראשון זורק שתי קובי

בהתאמה. הוא או  9 -ו 8שתוצאותיהן 

היא יכולים ליצור את אחד מהמספרים 

, אשר יובילו אותו לקבל 98או  89

השחקן הראשון ניקוד גבוה יותר. 

את במקומות המתאימים בלוח,  מוסיף

השכנים של המספר שקיבל באופן 

, 10 -הבא: השכן שגדול מהמספר ב

, גדול מהמספר 10 -קטן מהמספר ב

(. עבור כל מספר שהוסף, הניקוד של השחקן גדל 7)ראו איור  1 -קטן מהמספר בו 1 -ב

בנקודה אחת. אם המספר הנבחר קרוב למספר שכבר הושלם, חלק מהערכים יכולים 

שניהם  66 -ו 55] 56באדום עם המספר  7להיות כבר "תפוסים" )כפי שרואים באיור 

השחקן  השני. אחרי עשרה סבבים, תפוסים[(. עם סיום הסימון, התור עובר אל השחקן

 בעל הכי הרבה מספרים על הלוח מנצח. 

רבות מן הדרכים המקובלות בהן עושים שימוש בלוח המאה יכולות להיות הגיוניות יותר 

אם משתמשים בלוח מאה המעוצב מלמטה למעלה, אשר תומך בחשיבה של תלמידים על 

ניקח לדוגמה פעילויות הזזת חצים. בפעילויות מהסוג הזה, ניתן לילדים ערך כמויות. 

כל (. ( וסדרה של חצים )למשל, סדרת חצים משמאל לימין 67התחלתי )למשל, 

במקרה של הלוח המסורתי,  חץ מסמן תזוזה של משבצת אחת בכיוונן החץ על לוח המאה. 

 כלומר,) 67החל מ  ל לימין משמאשבסדרת החצים  עושים את הצעדים הילדים

צעדים אלו מבטאים את הקונפליקט בין (. 38" אל 30ו"למעלה  68חד ימינה אל צעד א

, שכן עליה בכיוון מעלה מקטינה את התוצאה על פי החישוב השיח הכיווני לשיח הרעיוני

http://www.nctm.org/
file://///MNHLC2/EDU1/USERS/mathcntr/מרכז%20ארצי/MATHCNTR/web%20site/weekly%20present%20new%20site/מאמרים%20מתורגמים/article111/ymath.haifa.ac.il


 
Translated and reprinted with permission from Teaching Children Mathematics, copyright © 2017 
By the National Council of Teachers of Mathematics, Inc. www.nctm.org. All rights reserved.  
NCTM is not responsible for the accuracy or quality of the translation 

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

10 

 

, כפי 98" מוביל אל 30בלוח מאה הבנוי מלמטה למעלה, "למעלה . ולא מגדילה אותה

. תנועות חצים הן לעיתים הגשר אל חיבור וחיסור, בכך שהן (82)ראו איור  שהוא אמור

עוזרות לתלמידים לחבר את האופרטורים עם רעיונות הקשורים לערך המקום. בדוגמה זו 

רואים שהדיון בסכומים ובהפרשים יהיה הגיוני יותר מבחינה כמותית עם לוח מאה הבנוי 

 מלמטה למעלה. 

 

 

 דוגמת החצים במקרה של לוח מאה המעוצב מלמטה למעלה.: 8איור 

 

  

                                                           
 וכן ההבהרה הנלווית אליו הוספו על ידי צוות מרכז המורים הארצי למתמטיקה בחינוך היסודי.  8איור  2
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 שתפו בסיפורי הלוח ההפוך שלכם!

שנים  42הרעיון של לוח מאה הבנוי מלמטה למעלה איננו חדש. הוא הוצע לראשונה לפני 

(. Teaching Children Mathematics -)כתב העת שקדם ל Arithmatic Teacher -ב

עם זאת, מורים למתמטיקה לא הצליחו להתמודד עם הקונפליקט הכיווני של התלמידים 

בעת שימוש בלוח המאה. אנחנו חושבים שהגיע הזמן להפוך את לוח המאה, ולהפוך את 

יש לחקור ביחס להשפעה שיש לו על חשיבה של  נפוץ כל כךההפוך להגיוני. בנוסף, כלי 

מאפשר להמשיך  חס להוראה של למידה של תלמידיםביתלמידים. מחקר ושיח מקצועי 

, עבורנו .להשתפר כמורים, ובכך לתמוך טוב יותר בחשיבה ושיקולי הדעת של תלמידים

וכן , הרעיון של לוח מאה הבנוי מלמטה למעלה צמח מתוך הקשבה לתלמידים בכיתות

הדבר הוביל אותנו לשוחח פנים מול פנים ובצ'אטים  מתוך תשומת לב לקונפליקט הכיווני.

 בטוויטר על הסיכונים הפוטנציאלים והתועלת שבלוח מאה המעוצב מלמטה למעלה. 

לכן, נסו את לוח המאה הבנוי מלמטה למעלה ושתפו בסיפורים ורפלקציות. עירכו פרויקט 

מתמטי בדברים מחקר פעולה בכיתתכם או בבית הספר שלכם. שתפו את קהילת החינוך ה

להמשיך לשפר את הכלים בהם אנחנו משתמשים ואת האופן שבו כך ניתן יהיה  שלמדתם.

 אנחנו משתמשים בהם על מנת לתמוך בחשיבה של תלמידים בכיתות הלימוד. 

אנחנו  ביחד נוכל להמשיך לשפר את הכלים בהם אנחנו משתמשים ואת האופן שבו

 תלמידים בכיתות הלימוד שלנו. לתמוך בחשיבה של  משתמשים בהם על מנת

 

 : לוח מאה המעוצב מלמטה למעלה?דיון ורפלקציה

הוראה רפלקטיבית הינה תהליך של בחינה והערכה עצמית. דהיינו, הסתכלות על 

והאם הדבר  ,למה את עושה זאת ,הפרקטיקה של הכיתה שלך, חשיבה על מה שאת עושה

ציפיות העומדות המניב תוצאות טובות. אנחנו מזהים ובוחנים את הפרקטיקות ואת 

 תחתיהן.  

השאלות הבאות מתייחסות למאמר "לוח המאה המעוצב מלמטה למעלה?" מאת ג'ניפר 

וויליאמס וגרהם פלטצ'ר. השאלות מציעות נקודות אשר יכולות לעזור לקוראים לערוך -בימ. 

בית על המאמר ועל האופן שבו רעיונות הכותבים יכולים לתרום לפרקטיקה חשיבה רפלקטי

 אתם מוזמנים לחשוב על המאמר ולדון בו עם עמיתיכם. הכיתתית של הקוראים. 
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  ובלתי פורמלית משחקות תפקיד מהותי בהתפתחות קונספטואלית של  פורמליתשפה

שום של לוח המאה הבנוי יירעיונות מפתח מתמטיים. איזה תפקיד )אם בכלל( יש להן ב

 מלמטה למעלה?

  כיצד אנחנו כמורים, יכולים להדגיש את הקישורים בין התנועה המילולית והתנועה

החיבור  של אופרטוריםההפיזית על לוח המאה, כדי לתמוך בתלמידים בהבנת 

 והחיסור?

  ,כלים או נושאים אחרים במתמטיקה  אילומלבד לוח המאה הבנוי מלמטה למעלה

לאופנים בהם תלמידים רואים ובונים תפס כמנוגדים יעשויים לההספר היסודי בבית 

 לרוב רעיונות מספריים?

  להשלים  על מנתבאיזה אופן יכולים מורים לשלב את לוח המאה הבנוי מלמטה למעלה

מנעות מהחשש לבלבל את יאת השימוש הנוכחי בלוח המאה המסורתי, תוך ה

 התלמידים?

  איזה אופן השתמשתם בחלק את קהילת החינוך המתמטי ב לשתףאנו מזמינים אתכם

  זה של המאמר )דיון ורפלקציה( כחלק מהפיתוח המקצועי שלכם.
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 נספח
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