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 החינוך משרד
 וטכנולוגיה מדעל נהלימה

 ידע וניהול פיתוח ארגון תחום

,אדרב'תשע"ד4141מרץ41מרץ

Mindomo-יצירתמפתמושגיםב-95מסמךמספר: ICTארגזכלים

Mindomo תצוגה גראפית חזותיות מושגים מפות ליצור למשתמש המאפשרת רשתית אפליקציה היא :
 של היררכיית מושגים.

 http://www.youtube.com/watch?v=ykME6csKoXA&feature=youtu.be :הסברה בווידאולסרטון 

 

רישום

 תחילת תהליך הרישום

לצורך התחלת תהליך הרישום היכנסו 

 www.mindomo.comלאתר 

 ולחצו על "הירשם" למפות מושגים בחינוך.

 

 רישום לגרסת הניסיון

עבורכם, כדי לבחון אם התוכנה מתאימה 

הירשמו לגרסת הניסיון, המקנה לכם 

אפשרות לפתח פרויקט עם שלוש מפות 

 .מושגים

 

 

 

 

 

הקלידו את שמכם, כתובת הדואר 

בה תרצו שהאלקטרוני ואת הסיסמה 

 להשתמש.

 לחצו על "הירשם".

באפשרותכם לבצע רישום באמצעות 

 הו.אהפייסבוק, גוגל וי
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 הרישוםאימות פרטים וסיום 

לאחר הרישום תקבלו דואר אלקטרוני 

 .המבקש שתאמתו את פרטיכם

 לחצו על הקישור לאימות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מורים או כ משתמשים בחרו אם אתם

 תלמידים.כ
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יצירתמפהחדשה

  באפשרותכם לצפות במפה קיימת

 דוגמה.הלצורך כך לחצו על  להדגמה.

  לחצו על כפתורכדי ליצור מפה חדשה 

  ."צור"

 

 שם למפהמתן 

 תנו שם למפה שאתם יוצרים. 

 מידע נוסף על  ןבאפשרותכם להזי

 המפה בלחיצה על "אפשרויות נוספות".

  באפשרותכם להגדיר שהמפה תהיה

 משותפת לכלל המשתמשים.

 

 נושאיםהוספת 

  הנושא המרכזי שלכם יהיה במרכז

 . המפה

 נושאים -באפשרותכם להוסיף תתי

  קוןייאו על הא   Tabבלחיצה על 

  . 

  נושא מסדר גבוה בחור ראשית הקפידו

 נושא.-יותר כדי להוסיף לו תת

 

  באפשרותכם להוסיף מספר גדול של

 נושאים.-תתי

 
  נושא ממקום למקום -תתכדי להעביר

על הנושא וגררו אותו לנושא לחצו 

 החדש.

 

 
 

 

 נוספות אפשרויות

 בדוגמה צפייה

 חדשה מפה יצירת

 המשתמשים לכלל שיתוף
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 אפשרויות עריכה

  לגרסת הניסיון יש אפשרויות עריכה

 מוגבלות.

  לאפשרויות עריכה מתקדמות יש

 יה.לשדרג לגרסה הקנו

 

 שמירה

  השמירה ברשת נעשית באופן אוטומטי

 .Ctrl+sובלחיצה על 

  באפשרותכם לשמור את המפה על

לצורך  )שמירה מקומית( המחשב

 עריכה לא מקוונת.

 

 
 הצגה

  לאפשרויות הצגה לחצו עלF5  או על

 ההצגה. אייקון

  האייקוןלהצגה לחצו על      . 

 

 
 

 .לקישור היכנסו לדוגמה

 מתקדמות עריכה אפשרויות

 בסיסיות עריכה אפשרויות

 מקומית שמירה

 מקוונת שמירה
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