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מיפוי מושגים 

בתהליך למידה בכלל ובלמידה קונסטרוקטיבית בפרט תהליך מיפוי מושגים מאפשר למפות ידע קיים ולהוסיף עליו 

. ולבנות תמונה מורחבת

 אתר חינמי המאפשר mind42.comבשיעור זה נכיר את אתר . ישנם כלים שונים המאפשרים יצירת מפת מושגים

. יצירת מפות שמירתן הפצתן ועידכונן באופן אישי או שיתופי

. השימוש באתר כרוך בתהליך רישום קצר

.  בחלקו העליון הימני של המסךsign up ונלחץ על כפתור http://mind42.comניכנס לאתר 

תיפתח תיבת השיח הבאה 

 

. בפעם הראשונה שאתם נכנסים יש להתייחס לצד הימני

למלא לפי סדר השורות 

 שם משתמש באנגלית .1

 סיסמה .2

 להקליד את אותה סיסמה שנית .3

 כתובת מייל עדכנית שאתם יכולים לגשת אליה מהרשת .4

 לסמן את התיבה הריקה לגבי תנאי שימוש .5

 sign inללחוץ בתחתית על  .6

עליכם להכנס למייל שלכם וללחוץ על ). מערכת האתר תשלח למייל שרשמתם הודעה לאישור והפעלת החשבון

 (הקישור שקיבלתם

כעת בכל פעם שתכנסו לאתר עליכם להתייחס לצד ימין של המסך 

 sign inלכתוב בשורה הראשונה את שם המשתמש ובשורה השניה את הסיסמה וללחוץ על 

היישום יטען ותיפתח תיבת השיח הבאה 

רשימת המפות שיצרתם ובתחתית 

מפת מושגים חדשה 

לחצו על השורה השניה מלמטה 

http://mind42.com/
http://mind42.com/
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- בתיבת השיח שנפתחה רשמו את המושג שברצונכם למפות ולחצו על כפתור צור

create 

: במרכז המסך תקבלו את הדבר הבא

 

כעת כדי להוסיף תת נושא לחצו על החץ הירוק ותקבלו זרוע שנפתחת  

 

  (צומת חדשה) New nodeהוא יופיע במקום המילים הכחולות  (בעברית)נקליד מושג 

 פותח אפשרות לכתיבת מושג בן למושג  –חץ ירוק 

למושג אותו כתבנו  (באותה רמה) פותח אפשרות לכתיבת מושג אח –חץ מתפצל 

A קביעת צבע למושג המוגדר מעליו – צבעונית 

 מאפשר הוספת פתקית או רשימת משימות למושג  –מהדק 

 הוספת קישור רלוונטי למושג  –כדור הארץ עם שרשרת 

 הוספת תמונה רלוונטית –ריבוע ירקרק 

X ביטול המושג – אדום 

 הוספת סמליל למושג –כוכב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הסמן העליון מאפשר תוספת טקסט 

 שתראה על המסך כשנצביע על המושג 

ניהול מפות - סמליל תיקייה

יצירת מפה חדשה , קיימות

 שמירה –סמליל דיסקט 

 פרסום –הסמליל השלישי 

מפה על ידי לינק או 

 הטבעה


