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מחקרמשדהההוראה
אברהםתורגמן

הקדמה
כל מי שהתנסה בהוראת ההנדסה ברמת בית הספר
היסודי,בחטיבתהביניים,בחטיבההעליונה,ואףבמוסדות
להשכלהגבוהה,נתקללאאחתבבלבולהשוררבקרב
הלומדיםלגביההגדרותשלסוגיהמשולשיםוסוגיהמרובעים
ועודיותרבאשרלשאלותכגון,האם,אומתי,משולש
עלפיהגדרהאחתהואגםמשולשעלפיהגדרהאחרת.
הואהדיןבאשרלמשפחתהמרובעים.
כמוכן,כאשרתלמידיםמתבקשיםלקבוע"נכון"",לא
נכון"לגביהיגדיםמסוג",כלמשולשחדזוויותהואגם
משולששווהצלעות",או",כלמשולששווהצלעותהוא
גםמשולשחדזוויות",הםיתקשויותרלהשיבנכונהאם
יסתמכורקעלההגדרותהמילוליות,כיווןשאיןבהןדי
להבנה ולהפנמה של המיון של משפחות המשולשים
והמרובעים.הדבריםנכוניםבאופןבולטביותרבקרב
תלמידיםבינונייםומטה.
לאורהנ"לולאורניסיוןרבשניםבהוראהבכלרמותהגיל,
החלמביתספריסודיועדלמכללותלחינוךואוניברסיטאות,
פיתחתי את המפות החזותיות למיון ולאפיון משפחות
המשולשיםוהמרובעיםבעזרתדיאגראמותוון.למיטב
ידיעתיאיןבנמצאבספרותאובמחקרמפותכאלוולא
שימושבהן.בספריגיאומטריה)למשלקרמר(1987,קיים
שימושחלקיומוגבלמאודבדיאגראמותווןלתיאורמצבים
הדדיםבמשפחתהמרובעים,אךלאמעברלכך.השימוש
במודליםאלונמצאטובויעיללהבנתההגדרות,למיון
הצורות,ליכולתהתמודדותעםשאלותוקביעותמסוגאלו
שהוזכרולעיל,לסיועבהוכחותגיאומטריותועוד.הדברים
נכוניםגםלגביבתיספריסודייםשלאמלמדיםאתהנושא
"קבוצות"או"תורתהקבוצות"בצורהמסודרת.השימוש
במפותהמוצעותיכוללהיותכסיכוםלהוראתהנושא,כחלק
ממהלךההוראהאוככליעזרבנקודותזמןוברמותגיל
שונותבהםנדרשיםלנושאיםאלואולתורתהקבוצות.
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ

משפחתהמשולשים
הגדרותמילוליות
עיוןבכלספרהנדסהמצוי)ראהלמשלבמקורותלהלן(
מוביללהגדרותהבאות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

משולשהואמצולע)קושבורסגור(בעלשלושצלעות.
משולשחדזוויותהואמשולששכלזוויותיוחדות.
משולשישרזוויתהואמשולשבואחתמזוויותיוהיא
זוויתישרה.
משולשקההזוויתהואמשולשבואחתמזוויותיוהיא
זוויתקהה.
משולששונהצלעותהואמשולשבוכלהצלעות
שונותבאורכן.
משולששווהשוקייםהואמשולשבושתייםמצלעותיו
שוות.
משולששווהצלעותהואמשולשבוכלהצלעות
שוות.

מהתבוננותבהגדרותהנ"לניתןלהבחיןבחלוקתןלשלוש
קבוצותכדלקמן:
א.הגדרהכלליתאחת)(1למשולשמהומשולש.
ב .שלוש הגדרות ) (4,3,2למשולשים שונים עלפי
אופיהזוויותשלהם.
ג .שלוש הגדרות ) (7,6,5למשולשים שונים עלפי
אופיהצלעותשלהם.
מחלוקהזוקללראות,למשל,כיכלמשולששווהצלעות
הואגםמשולששווהשוקיים,אוכימשולששונהצלעות
אינו משולש שווהשוקיים ולא משולש שווהצלעות.
אולם,הקשרביןסוגיהמשולשיםלפיזוויותולפיצלעות
אינותמידכהברוראומיידי.הדברבאעלפתרונובבניית
המפה החזותית והצגתה ,כפי שמוסבר להלן.
¥¥
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הערות
.1בשלנושאהמאמרומטרתוהובאוכלההגדרותבמקבץ
אחדובסדרזה,אףשהוראתןבכיתהיכולהלהתפרשעל
כמהשיעוריםובסדרהוראהשונה,בהתאםלסוגהכיתה
ורמתה.
 .2במאמר זה נסתמך על המשפט )התכונה( שסכום
הזוויות במשולש הוא ˚ 180ועל תכונות נוספות מבלי
להוכיחןכאן.

ולאמשולשישרזווית.יוצאאפואכיאכןישלפנינוחלוקה
של משפחת כל המשולשים לשלוש קבוצות זרות.
לכן ,בשלב זה נוכל לחלק את המלבן של משפחת
המשולשיםלשלושהמלבניםזריםהמייצגיםאתשלוש
הקבוצות),איור.(2

מפהחזותיתלמשפחתהמשולשים
בעזרתדיאגראמותוון
לפיתוח המפה החזותית נעשה שימוש בחלוקה הנ"ל
כדלקמן:ההגדרההראשונה)(1משולשהואמצולע
בעלשלושצלעות,היאהגדרההכוללתאתכלמשפחת
המשולשים,בלאכלמגבלהאותכונהמיוחדת.לכןבאופן
חזותינוכללתארמשפחהזובעזרתמלבןגדולהקבוצה
האוניברסאלית )uאיור.(1

משולשים
ישריזווית

משולשים
חדיזוויות

משולשים
קהיזווית

A

B

C

איור:2משפחתהמשולשיםמיוןלפיזוויות

מאידך,הקבוצההשלישיתבחלוקתההגדרותהנ"לכוללת
שלושהגדרות)(7,6,5שלמשולשיםלפיצלעות.מחלוקה
זו אפשר ללמוד כי אם משולש הוא שונהצלעות
)כלצלעותיושונותבאורכן(הריהואלאיכוללהיותמשולש
שווהשוקיים ,בו נדרשות שתי צלעות שוות,
ובוודאילאמשולששווהצלעות,משולששכלצלעותיו
שוות.מאידך,כלמשולששווהצלעותהואגםמשולש
שווהשוקיים .כיוון שכך ,את משפחת המשולשים
האוניברסאליתUנוכללחלקלשלושקבוצות,לפיהצלעות,
כמתוארבאיור.3

משולשים

איור:1משפחתהמשולשיםכלהמשולשיםללאכל
מגבלה,הקבוצההאוניברסאליתU

הגדרותהמשולשיםעלפיאופיזוויותיהם,קבוצתההגדרות
)(5,4,3שבחלוקההנ"ל,מחלקותאתמשפחתהמשולשים
לשלושקבוצותזרות.ואומנם,אםמשולשהואחדזוויות
)כלזוויותיוחדות(הואבוודאיאינויכוללהיותמשולש
ישרזוויתוגםלאמשולשקההזווית,כיבמשולשים
אלוישזוויתישרהאוזוויתקהה.כמוכן,אםמשולשהוא
ישרזוויתהואאינויכוללהיותלאמשולשחדזוויותכי
לאכלזוויותיוחדותוגםלאמשולשקההזווית,שאםלא
כןיהיובאותומשולשגםזוויתישרהוגםזוויתקהה,שסכומן
הואמעל˚,180בעודשסכוםכלזוויותהמשולש,בכל
משולש,הואתמיד˚.180באופןדומה,אםמשולשהוא
קההזוויתאיןהואיכוללהיותלאמשולשחדזוויות

≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ

משולשים
שוויצלעות
D

משולשיםשווישוקיים
E

משולשיםשוניצלעות

F
איור:3משפחתהמשולשיםמיוןלפיהצלעות

מאיור  3ניתן לראות כי אכן משפחת כל המשולשים
מחולקתלשלושקבוצותהשטחהמקווקו,מייצגאת
המשולשיםשוניהצלעות ,F-האליפסההגדולהמייצגת
אתהמשולשיםשוויהשוקייםEואילוהאליפסההפנימית
אתהמשולשיםשוויהצלעות.D
¥µ
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מכסהחלקיםמכלשלושתהמלבניםהמייצגיםאתמיון
המשולשים לפי זוויות .משמעות הדבר היא כי
משולששווהשוקייםיכוללהיותגםמשולשישר
זווית,אוגםמשולשחדזוויותאוגםקההזווית.

מכאן,אםנשלבאתהאיורים2ו3נקבלאתהמפה
הכללית)איור(4שלמשפחתהמשולשיםהעונהלכל
ההגדרות.לכלקבוצההוספנוגםאותלטיניתלזיהויבנוסף
לשםהעברי.
-Aמשולשים
ישריזווית

-Bמשולשים
חדיזוויות

-Cמשולשים
קהיזווית

ד .באופן דומה ,השטח המייצג את המשולשים שוני
הצלעותקבוצה,Fגםהואמכסהחלקיםמכלשלושת
המלבנים של המיון לפי זוויות .ולכן ,משולש שונה
צלעותיכוללהיותגםמשולשישרזוויתאוגם
משולש חדזוויות או גם משולש קההזווית.

משולשים
שוויצלעות
D

-Eמשולשיםשווישוקיים

ה.לעומתהנ"ל,האליפסההפנימיתהמייצגתאת- D

משולשיםשוויצלעות,נמצאתכולהמחד,כאמור,בתוך
האליפסההגדולההמייצגתאתהמשולשיםשוויהשוקיים
)קבוצה,(Eומאידך,נמצאתכולהרקבתוךהמלבןהמייצג
את- Bמשולשיםחדיזוויות,דברהאומרכיכלמשולש
שווהצלעותהואגםמשולששווהשוקייםאךבו
בזמן גם משולש חדזוויות .הדבר כמובן נובע מכך
שבמשולששווהצלעותכלהזוויותשוותוסכומן˚180
וזהייתכןרקאםכלהזוויותחדות)כלאחתבת˚.(60

-Fמשולשיםשוניצלעות
איור:4משפחתהמשולשים
המפההחזותיתלמיוןבעזרתדיאגראמותוון

הערה
במקוםשישצבעעלצבעאוצבעוקווקוופירושהדברכי
השטחמייצגכמהסוגימשולשיםכמספרהצבעיםו/או
הקווקוו.

ו.לאורהנ"לולאורהמבטהחזותישלהמפהניתןעתה,
ללא קושי רב ,לענות על שאלות וקביעות מסוג אלו
שהוזכרולעיל.
למשל :הטענה  "כל משולש חדזווית הוא גם
משולששווהצלעות"אינהנכונהשהריניתן"לראות"
שייתכןגםמשולששווהשוקייםחדזוויותשאינושווה
צלעות,ואףייתכןמשולשחדזוויותשהואמשולששונה
צלעות.כלומר,משולשחדזוויותיכוללהיותמשולש
מכלאחדמסוגיהמשולשיםלפימיוןהצלעותשווה
צלעות,אושווהשוקיים,אושונהצלעות.לעומתזאת
הטענה"כלמשולששווהצלעותהואגםמשולש
חדזוויות" בוודאי נכונה ,כפי שהוסבר לעיל.
גםעלשאלותמסוגהשאלותהבאותניתןלענותבנקל.

דיון
מהתבונותבמפההחזותית)איור,(4מפהשכאמוריכולה
להינתןבכיתהבשלביםובזמניםשוניםבהתאםלצרכי
ההוראה,מטרותיהוקבוצתהלימוד,ניתןבנקללראותכי:
א.מיוןהמשולשיםלפיזוויותיוצרשלושקבוצותזרות:
המיוצגותבאמצעותשלושהגווניםהשוניםזהמזה,ומסומנות
עלידיB,Aו.C-
ב.מיוןהמשולשיםלפיצלעותיוצרשתיקבוצותזרות:
 -Fמשולשיםשוניצלעותו -Eמשולשיםשווישוקיים,
קבוצות המשלימות זו את זו .כלומר ,שתי קבוצות
הכוללות את כל משפחת המשולשים באופן שכל
משולשנמצאבקבוצה Eאובקבוצה Fורקבאחת
מהן.הקבוצההשלישיתבמיוןזההיאהאליפסההפנימית
המייצגתאת - Dמשולשיםשוויצלעות.קבוצהזוכלולה
כולהבתוךהאליפסההגדולה)קבוצה(Eהמייצגתאת
המשולשיםשוויהשוקיים.פירושהדברכיכלמשולש
שווהצלעות הוא גם משולש שווהשוקיים.

האםכלמשולשקההזוויתהואגםשונהצלעות?
האםכלמשולשישרזוויתהואגםשונהצלעות?
 האם כל משולש שונהצלעות הוא חדזווית?
ענועלהשאלותהנ"ל)נסותחילהלענותבלאלהיעזר
במפה(.נמקוכלתשובה.חברועודשאלותבנושא.

ג.האליפסההמייצגתאת- Eמשולשיםשווישוקיים,
≤∞∞∞†˜ÊÁ†¯ÙÒÓ
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כעתנעבורלמשפחתהמרובעים.במקרהזהנקצרבהסברים
שבעיקרםדומיםלאלושכברהוצגובמשפחתהמשולשים.
משפחתהמרובעים
הגדרותמילוליות
.1מרובעהואמצולע)קושבורסגור(בעלארבעצלעות.
.2טרפזהואמרובעבורקזוגאחדשלצלעותנגדיות
מקבילות.
.3דלתוןהואמרובעהבנוימשנימשולשיםשווישוקיים
בעליבסיסמשותף.
.4מקביליתהיאמרובעבוכלזוגצלעותנגדיותמקבילות.
.5מעויןהואמקביליתבעלתשתיצלעותסמוכותשוות.
.6מלבןהואמקביליתבעלתזוויתישרה.
.7ריבועהואמעויןבעלזוויתישרה.
או :ריבוע הוא מלבן בעל שתי צלעות סמוכות שוות.

מרובעים

איור:5משפחתהמרובעיםכלהמרובעיםללאכלמגבלה,
הקבוצההאוניברסאליתu

הטרפזהואמרובעייחודיבמשפחתהמרובעיםבמובןזה
שהוא,עלפיהגדרתו),(2אינויכוללהיותאףמרובעמסוג
אחרבמשפחתהמרובעים.לכןהטרפזיםTיוצריםקבוצה
נפרדתבמשפחתהמרובעים.מאידך,הגדרותהדלתון
)(3והמקבילית)(4דורשותכלאחתתכונהנוספת
להגדרההבסיסיתשלהמרובע,כךשאיןמניעהשיהיה
מרובעשיקייםאתשתיהדרישותכאחד.לכןמהגדרת
הטרפזומהגדרותהדלתוןוהמקביליתנוכלבשלבזהלחלק
את משפחת המרובעים לארבע קבוצות באופן הבא
)איור:(6המקביליות Aוהדלתונים ,Dהחותכותזו
אתזוכמוסברלעיל.הטרפזים Tוהקבוצההרביעית
 Cמרובעיםחסריכלתכונה.

הערות:
.1הגדרות1ו3נכונותהןלמרובעקמורוהןלמרובע
קעוראךלצורךהמאמרוהענייןשלנונתייחסרקלמרובע
קמורגםמפנישיתרההגדרותעוסקותרקבמרובעקמור.
.2לריבועהבאנושתיהגדרות.מבחינהמתמטיתאפשר
להסתפקרקבאחתואזהשנייהתהפךלטענהשניתן
להוכיחהבקלות.שתיההגדרותמסייעותלנובבנייתהמודל
והבנתו.
.3הגדרתהטרפזהוקדמהלהגדרתהדלתוןאףשבדרךכלל
הוראתהדלתוןקודמתלהוראתהטרפזוזאתמטעמים
דידקטייםבבנייתהמפההחזותית.
.4במרביתההגדרותההגדרהכוללתשימושבהגדרה
קודמתבתוספתתכונהנוספת,אלאשלאתמידברורמה
משמעותהדברכששתיהגדרותשונותמסתמכותעלאותה
הגדרהאושתיהגדרותלאותומושגמסתמכותעלהגדרות
שונות.

 Tטרפזים

מקביליות

 Cמרובעיםאחרים

מפהחזותיתלמשפחתהמרובעים
בעזרתדיאגראמותוון
השאלותוהקשייםשהועלולגבימשפחתהמשולשיםנכונות
גםבמקרהזה,כמובןעםההתאמההנדרשתלמרובעים.
לכןניגשמידלבנייתהמפה.
ההגדרההראשונה)(1מגדירהמרובעמצולעבעל
ארבעצלעות,ללאכלמגבלהאותכונהנוספת.כלומר,
זוההגדרההכלליתביותרוהיאכוללתאתכלמשפחת
המרובעים,אותהנוכללתארבעזרתהמלבןבאיור.5
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D

דלתונים

איור:6משפחתהמרובעיםטרפזים ,Tמרובעיםחסרי
כל תכונה   ,Cמקביליות   Aודלתונים  .D

מעויןהואמקביליתבהזוגצלעותסמוכותשוותולכן
המעוינים Mמהוויםקבוצהחלקיתשלהמקביליות.A
מאידך,מעויןהואגםדלתוןשכן,מאחרשהואמקבילית
בעלתשתיצלעותסמוכותשוות,ובמקביליתכלשתי
צלעותנגדיותשוות,יוצאשכלזוגצלעותסמוכותשוות,
מהשמקייםגםאתהגדרתהדלתון.
∑¥
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פירושהדברכיהמעוינים  Mמיוצגיםבדיוקעלידי
השטחהמשותףלמקביליות Aולדלתונים .Dמצבזה
מתוארבאיור.7
 Tטרפזים
מקביליות
A
מקביליות

M
M

מעויינים

ההגדרההבאההיאשלהמלבן.המלבןהואמקבילית
בתוספת התכונה של זווית ישרה .לכן ,מחד,
המלבנים Rהםקבוצהחלקיתשלהמקביליות .A
מאידך,מלבןיכוללהיותגםמעויןאםכלזוגצלעות
סמוכותשבושוות.אולםאזהואבוודאיגםדלתוןבו
נדרשרקשניזוגותשלצלעותשוות)ראההגדרה(.כלומר,
ייתכנומלבנים  Rשהםגםמעוינים  Mוגםדלתונים
 .Dאבל,ההגדרההאחרונהבמשפחתהמרובעיםהיא
זושלהריבוע,לויששתיהגדרות.אחתהיאמעוין
בעל זווית ישרה ,ואחת  מלבן בו שתי צלעות
סמוכותשוות.פירושהדבריםהואכיהריבועיםS
מהוויםבוזמניתגםקבוצהחלקיתשלהמלבניםRוגם
קבוצהחלקיתשלהמעוינים ,Mוזהאומרכיהשטח
המשותףלמעוינים Mולמלבנים Rהואבדיוקהשטח
המייצגאתהריבועים)איור.(8בכךהושלמהבנייתהמפה
החזותיתלמיוןשלמשפחתהמרובעים,כמתוארבאיור.8

דלתונים
D
דלתונים

 Cמרובעיםאחרים
איור:7משפחתהמרובעיםטרפזים,מרובעיםחסריכל
תכונה,מקביליות,דלתוניםומעוינים
בשלבזהניתןלראותכיהמפההחזותיתשלמשפחת
המרובעיםעדכהמאפשרתחלוקהשלכלהמרובעים
ל5קבוצותזרות)עלפיסוגומספרהתכונותשלהמרובע
שבכלקבוצה(כדלקמן:טרפזים,מרובעיםחסריכלתכונה
נוספת ,מקביליות )שאינן דלתונים( ,דלתונים )שאינם
מקביליות(ומעוינים,כךשכלמרובענמצאבקבוצהאחת
ורקאחת.

 Tטרפזים
A
מקביליות
מקביליות

האםכלריבוע
הואגםטרפז?

M
M

מעויינים

R

S

מלבנים

ריבועים

D
דלתונים
דלתונים

 Cמרובעיםאחרים
איור:8משפחתהמרובעיםמפהחזותיתלמיוןבעזרת
דיאגראמותוון

הערה:
כדילהדגישאתההבחנהביןהשטחהמייצגאתהמרובעים
החסריםכלתכונהנוספתלביןזההמייצגאתהטרפזים,
כלקבוצהמיוצגתבגווןשונהשלאפורוגםעלידיאות
לטיניתלזיהוי.אולם,ישנםחלקיםחופפיםונסתריםלכן,
במקרהשיששטח"נסתר"בוישצבע"על"צבע,הדבר
אומר כי שטח זה מייצג מרובעים בעלי תכונות
כמספרהצבעים.
דיון
.1המפההחזותיתשלהמרובעיםאכןמכסהאתכל
המרובעיםהאפשריים.כלומר,כלמרובעמכלסוגשהוא
שייךלפחותלאחתמהקבוצותשבמפה.הקבוצותמסומנות
גםבאותיותלטיניות.איןמרובעבמשפחהשאינוכלול
בתיאורשבמפהזו.

"האדםהחושב"מוזיאוןרודן,פאריס
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.2במפהיששתיקבוצותזרות,הטרפזים Tוהמרובעים
חסריכלתכונהנוספת .Cקבוצותשבשוםשלבאו
מצבלאהיהואיןלהןכלאיברמשותף.ואכןהטרפזים
כאמור,מהוויםקבוצהייחודיתבפניעצמהשאיןלהקשר
לאףקבוצהאחרתבמשפחתהמרובעיםוכךגםהקבוצה
  Cקבוצת המרובעים חסרי כל תכונה נוספת.
.3המקביליות Aוהדלתונים ,Dמהוויםאתשתי
הקבוצותהבאותבמיוןמשפחתהמרובעים.שטחןיחד
במפההואכלהשטחשאינומייצגאתהטרפזים Tולא
אתהמרובעיםחסריכלתכונהנוספת .Cאולם,לשתי
קבוצותאלויששטחמשותף)חיתוךלאריק( ,Mשטח
המייצגבדיוקאתהמעוינים.M
.4קבוצתהמלבנים Rהיאכאמור,חלקמהמקביליות
  Aאבל,מלבןיכוללהיותגםמעויןוממילאגםדלתון .לכן ,השטח המייצג אותם   Rחותך גם את
המקביליות   ,Aגם את המעוינים   Mוגם את
הדלתונים .Dשטחחיתוךזהמייצגאתקבוצתהריבועים
  Sאכן:
 .5הריבוע הוא המרובע המשוכלל במשפחה זו ולכן
קבוצת הריבועים    Sהיא קבוצה חלקית לכל
אחתמיתרהקבוצות:המקביליות,Aהמלבנים,R
המעוינים ,Mוהדלתונים.D -
.6המפהמאפשרתלפרקאתמשפחתכלהמרובעים
לשבעקבוצותזרות.כלאחתמקבוצותאלומסומנת
עלידישטחבצבעואותשונים.הקבוצותזרותבמובןשל
סוגומספרהתכונותשישלכלאחדמהמרובעיםשבקבוצה,
גםאםבמקורהקבוצההינהקבוצהחלקיתלקבוצהגדולה
יותר).ראהלעיל,לאחראיור,7שםקבלנוחלוקהל5
קבוצותזרות(.הקבוצותהן:טרפזים,מרובעיםחסריכל
תכונהנוספת,מקביליות)שאינןדלתוניםושאינןמלבנים(,
דלתונים)שאינםמקביליותוממילאלאמעויניםולאריבועים(,
מלבנים)שאינםמעוינים(,המעוינים)שאינםמלבנים(
והריבועים.עלפיחלוקהזוכלמרובענמצאבקבוצהאחת
ורקאחת.בפרט,חלוקהזומאפשרתלראותלמשלכי,
תתכןמקביליתשאינהלאמעוין,לאמלבןולאריבוע.כן
כי,תתכןמקביליתלהישעודתכונהאחתאויותרועוד.

הואהדיןביחסלשארהצורות.
.7כבמקרהמשפחתהמשולשיםגםבמשפחתהמרובעים
המפההחזותיתמאפשרתבנקללהשיבעלשאלותשונות
כגוןהשאלותהבאות:
האםמקביליתהיאגםטרפז?
האםישמקביליתשהיאגםדלתון?
קבענכוןאולאנכוןלטענה:
.1כלמלבןהואגםדלתון.
.2כלמלבןהואגםמעויין.
.3כלמלבןהואגםריבוע.
.4כלמעוייןהואגםריבוע.
.5כלריבועהואגםמלבן.
ענועלהשאלותהנ"ל.
)נסותחילהלענותבלילהיעזרבמפה(.נמקוכל
תשובה.חברועודשאלותבנושא.
סיום
במאמרזההצגנומפותחזותיותלתיאורומיוןמשפחת
המשולשים ומשפחת המרובעים .המפות המלאות
מופיעותבאיור4ובאיור.8אפשר,כאמור,להשתמש
ישירותבמפותאלו,בהתאםלצרכיההוראה,מטרותיה
וסוגהכיתה,ובמקרהכזהישלהתייחסלחלקהדיוןשבא
אחריכלמפה.עםזאתבמאמרזההצגנוגםאתהרציונל
וגםאתהתהליךהמחקריוהשלביםהשוניםבבנייתכל
מפה,הןכדילהראותתהליךשלםוהןכדילאפשרהתייחסות
ודיוןבכיתהו/אוביןאנשיהוראהומקצועלרעיונותהמוצעים.
כאמור,במהלךשנותעבודתיהרבותנוכחתיכימפותאלו
יעילותמאודלתלמידיםבגיליםשוניםובעלירקעשונה.
בפועל,לאנאספונתוניםאמפירייםשיאפשרומתןהיבט
השוואתיביןקבוצותהלימודהשונות.
נודהלכלמישיעשהשימושבמודליםאלובמסגרתעבודתו
ויעביר למחבר נתונים או התרשמות מהתנסותו.
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