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 שני ח' כסלו תשע"ד יום 

 

טיביות יליצירת מפות קוגנ , כלי אינטרנטי שיתופיMindomo – 94מס' מסמך  ,ICTארגז כלים 
 מקוונות

 

 הקדמה

Mindomo  מקוונות  קוגניטיביותמאפשר ליצור מפות אינטרנטי, שיתופי וחינמי הכלי הוא
האפשרות לנהל, לשנות ולעדכן למעשה החידוש של התוכנה הוא . הנשמרות ברשתמסוגים שונים 

  .את המפה המושגית באמצעות דפדפן רגיל באינטרנט

חשיבה תומכת במיפוי רעיונות, ארגון ותיעוד ידע, ביצוע תהליכי חשיבה חזותיים, קבלת המפת 
מסייעת להבין קשרים והקשרים ועוד. הכלי מאפשר למשתמש לארגן את . כמו כן, היא החלטות

 מאידך.  ואינטואיטיביתמחשבותיו בצורה מסודרת והיררכית מחד, וחופשית 

 4Ns-http://www.youtube.com/watch?v=3fjgWNC - סרטון הסבר

 שלב הרישום

 ./http://www.mindomo.comלשם רישום, יש להיכנס ללינק הבא: 

 

 

 

 

 

http://www.mindomo.com/
http://www.mindomo.com/
http://www.youtube.com/watch?v=3fjgWNC-4Ns
http://www.mindomo.com/


 משרד החינוך
 מדע וטכנולוגיהלנהל ימה

 תחום ארגון וניהול ידע
 

 

2 
 

 Private-אבל הכוונה רק ל ,מפות בלבד 3-לגרסת ניסיון יש אפשרות לש שימו לב שאמנם רשום

Maps אם בחרתם .Public Mapsתחת  ומפות אשר יופיעספור -, תוכלו להכין איןPublic Maps 
 עם יתר המפות אשר פורסמו ברחבי העולם. 

 

 

   

 לשם יצירת משתמש חדש במערכת.נטיים ווהרלפתח יש להזין את הפרטים ישי חלוןב

 

 .כמסומן בצלמית New Mapsכדי ליצור מפת חשיבה חדשה יש לבחור באופציה 

http://www.mindomo.com/pricing.htm
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 הנכםובה תתבקשו להזין את שם מפת החשיבה ולספק תיאור קצר על המפה. כמו כן,  ,ןחלופתח י
אם היא ציבורית או פרטית. ניתן להגן על המפה מתבקשים להגדיר איפה יש לשמור את המפה ו

 באמצעות סיסמה.

 

 הבא: המסךלאחר השלמת הפרטים הנחוצים, נקבל את 
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מתייחס להיבטים עיצוביים של מפת החשיבה כגון פונטים,  ,סרגל הכלים העליון המסומן בכחול
 .עודוערכות נושא, צורת תרשים הזרימה 

מתייחס לכל מיני תוספים שניתן לצרף למפת החשיבה כגון  ,סרגל הכלים האנכי המסומן בכתום
 .עודותמונות, קישורים, פתקיות 

מאפשר לבדוק מי צופה במפה, לנהל צ'אט, להגדיל את  ,סרגל הכלים התחתון המסומן באדום
 הרזולוציה של המפה ולנווט בה בצורה נוחה.

 

 מפה.שיתופית לדוגמה להלן 

 ,או קובץ אקרובט באמצעות הסרגל שיופיע לכם תוכלו לשמור אותה כתמונה

 לפרסם ברשתות חברתית וכדומה...

http://www.mindomo.com/view.htm?m=7f75a42344754048a8f8b228f615f39b 

 

http://www.mindomo.com/view.htm?m=7f75a42344754048a8f8b228f615f39b
http://www.mindomo.com/view.htm?m=7f75a42344754048a8f8b228f615f39b
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 בהצלחה!


