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 מפת ארגון החשיבה
 

 ".מפת ארגון החשיבה"אחד הכלים שאני אוהבת במיוחד להשתמש בהם היא 
הן אם , למפות ולזכור כל נושא שהוא, מדובר בכלי עבודה ממדרגה ראשונה שעוזר לארגן

בשיעור שלמדנו או בסיעור מוחות כדי להעלות , בהרצאה ששמענו, מדובר בספר שקראנו
 .להכנה של הרצאה או לסיכום קורס שלם באוניברסיטה, לארגון פרוייקט, רעיונות חדשים

כלומר משהו שאנו עושים , המפה עושה שימוש בשתי ההמיספרות ויש לה מימד אינטואיטיבי
 .זוהי בעצם הגאונות שלה. באופן טבעי ואשר מתחקה אחר דרך החשיבה של המוח

כמה כללים פשוטים שצריך להבין  !ושמפת ארגון חשיבה היא פשוטה וקלה לשימ: ודבר נוסף
 .וזהו

 .בחוברת הזאת נבין את העיקרון שעומד מאחורי מפת ארגון החשיבה ונלמד איך בונים אותה
 

 .ההיסטוריה הרחוקה, ההיסטוריההבה נתחיל מ
 
אלהים מן האדמה כל חית השדה ואת כל עוף השמיים ויבא אל האדם לראות מה ' ויצר ה"

ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף  :יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמויקרא לו וכל אשר 
 ..."השמים ולכל חית השדה

  )כ, ט"י', בראשית ב(
 

והיא לתת , מהמשימה הראשונה שאדם הראשון מקבל, מספר בראשית, מכאן הכל מתחיל
? המה ז: "אנו שואלים את עצמנו, לכל גירוי שמגיע, מהאדם הראשון, ובכן. שמות לדברים

 : שמים תווית לכל דבר שאנו פוגשים, וכך אנו מתייגים, "?מה אני צריך לעשות
 .איש רע וכן הלאה, איש טוב, חתול, כלב, תיק, מנורה, שולחן, כסא

 .בוודאי שלא? האם יש רק כסא אחד
 .בוודאי שלא? האם יש רק כלב אחד

חתולים , ותם משולחנואנו יודעים לקבץ בין כל הכלבים או הכסאות ולהבדיל א, ובכל זאת
 .ואנשים טובים או רעים

 .משהו שקורה לנו בקלות ובטבעיות ללא מאמץ, אינטואיטיבית, זוהי יכולת טבועה בנו ולכן
 .אנו משתמשים בציורים ובסמלים: לא מדובר רק במילים, ואגב

 
 :שלםוכל ציור הוא סיפור , ציוריםהאדם היה מספר את סיפורו בעזרת , משחר הימים, ואכן
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  –וכולנו מכירים את ההירוגליפים 
 
בעיקר , שיוצרים דמויות מצוירות גרפיים או סימנים תוויםהוא מונח המתייחס ל הירוגליף) מתוך ויקיפדיה(

 .עץ או אבן ,חרס קדום אשר היה מותאם לחריטה על כתבלה שימשו בסיס לתווים א. או חפצים חיות ציורי
הם שימשו בתחילה  .עילם או שומר ס באזור"באלף הרביעי לפנה מסופוטמיהההירוגליפים הקדומים התגלו ב

שהיה בשימוש  ,כתב היתדות ובהמשך הובילו עבודות מלאכת היד של התושבים ליצירת חקלאילתיעוד הייצור ה
אזור נוסף בו תועדה התפתחות של כתב  .בבליםוה אכדיםה ,אשוריםה ,שומריםנרחב לאחר מכן על ידי ה

כתב זה . ס"הכתב ההירוגליפי באזור זה החל להתפתח באלף השלישי לפנה ,מצרים העתיקה הירוגליפי הוא
תופעות  ,גרמי שמים לוהיה מבוסס על ציורים ש, שונה מהכתב שהתפתח במסופוטמיה

 .שנה 3,000-הכתב המצרי העתיק היה בשימוש לאורך כ. בני אדם וצורות מגורים ,אלים ,צמחים ,חיות ,טבע
וזאת על שום תפקידו העיקרי שהתבטא בעבודת  כתבי הקודש שמעותוומ יוון העתיקההמונח הירוגליף מקורו ב

אולם הוא הורחב והוא , המונח הירוגליף שימש במקור לתיאור כתב החרטומים המצרי ;מקדשיםהאלים ב
 .ציוריםמתייחס עתה לכל כתב שמבוסס על 

שהתקיימה באזור  ,המאיבתרבות ה מרכז אמריקהכתב הירוגליפי התפתח גם ב
מאה להתפתח במאה השלישית לספירה והיה בשימוש עד להכתב החל . של היום גואטמלהו מקסיקו המדינות

 .ספרדיזמן קצר לאחר הכיבוש ה 16-ה
 

 

 
 
 

 
 
 

 @ &  %$ ∑ ₪ €: כמו אלה למשל, אך גם היום אנו נוטים להשתמש כל הזמן בסמלים
 .וכל אחד מהם מביע עולם ומלואו

  ☺♀ ♫   :או למשל
 :  או דגלים

 
 
   
 
 

הדעות וההיסטוריה כבר באים , הרגשות, וכל הרעיונות, מספיק לשים את דגל ישראל, ואכן
 .לתמצת רעיונות גדולים לכדי משהו אחד קטןהסמל הוא דרך נפלאה . לידי ביטוי

 :המפות הן ייצוג גראפי של מקום
 

, עצים, כל כתם ירוק הוא גן ציבורי עם דשא
 ...ושבילים ומשחקים, שיחים וספסלים
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 .עובי הקו המציין את הכביש כבר אומר לנו באיזה סוג כביש מדובר
 .למדים ממנה על הטריטוריהאנו , ולמרות שהיא אינה הטריטוריה, אנו רואים מפה

 
 
 

 .קל לנו, תמונה הוא טבעי לנו ולכן, סמל, השימוש במילה, אם כן
 
 

שגאוניותו  –י 'ליאונרדו דה וינצ, בתקופת הרנסאנס
משפיעה עלינו עד היום לא רק בעזרת הציורים או 

אלא גם בעזרת הכלים , הפסלים הנפלאים שיצר
נהג לסכם כל מושא  –שהמציא ושנמצאים סביבנו 
 "קודקס"אותם הוא קיבץ ב, מחקר שלו בדף אחד בלבד

ליברריה "שהיום ניתן לצפות בו ב(המפורסם 
, במילאנו   (Libreria Ambrosiana)  "אמברוזיאנה

 .איטליה
 
 
 

 
 , לא לכל אחד יש כישרון הבעה כמו לליאונרדו, נכון

 :למשל, גם זה יספיק, אבל זה לא ממש נדרש
 
  
  
  

' אונ , נובק. וזף ד'ר ג"ד –קונצפטואלית  מפה
 1972קורנל 

  
תרשימי "רבים מאתנו מכירים אותה כ. ב המפה הקונצפטואלית"פותחה בארה 70-בשנות ה

 :תכונותיה". זרימה
 המפה באה לענות על שאלת מיקוד •
 )חיצים(קישורים , ) נקודות(רעיונות : שני כלים •
 ביניהם כדי לחזקםמתחילים מרעיון או שניים ומתחילים לקשר  •
 הרעיונות מסודרים בסדר היררכי מהכללי לפרטים •
 רעיון הם משפט שלם> קישור > כל רעיון  •
 ניתן להוסיף כמה רעיונות שרוצים ולמקם אותם בכל מקום •
 ניתן לקשר גם בין רעיונות במקומות שונים במפה •
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שהוא מאד ראציונאלי ועוזר מאד להבין היררכיות וסדרי , רבים משתמשים עד היום בכלי הזה
 . גודל

המפה הקונצפטואלית הופכת להיות מסורבלת , הרצאה או רעיון, אך כשאנו רוצים לסכם ספר
 .ואף מוגבלת ביכולתה לארגן רעיונות יותר מופשטים

העצב  תא, אם נביא בחשבון את מבנה הנוירון, ואכן
נבין שיש מבנה , שמיליארדים ממנו מרכיבים את המוח שלנו
שהוא יותר טבעי ואינטואיטיבי לנו מהמפה 

 .הקוצפטואלית
, ואם נביא בחשבון איך המידע עובר במוח

 ...דרך הסינפסות
 

 
 .יהיה לנו קל להבין את היתרון שיש במפת ארגון החשיבה

ופיתח  (Mind mapping)חשיבה שלו התמקד מאד במפות ה, Tony Buzan, טוני ביוזן
 .אותן
אני פשוט מביאה לידיעתכם כלי , אין לי כל זכויות יוצר במה שאני מציעה לכם כאן, ואכן

 .עבודה נפלא ומלמדת אתכם להשתמש בו
 

בואו נלמד איך משתמשים , משהבנו את הבסיס לעבודה עם מפות ארגון החשיבה, עכשיו
 :בהן

 
  פת ארגון החשיבהמ
 

, רעיונות, ארגון החשיבה היא דיאגרמה שמשתמשים בה בכדי לייצג מיליםמפת  •
רעיון / או כל דבר הקשור למילת מפתח או רעיון מרכזי ומאורגן סביב מילה , מטלות

 .זה
 .לבנות ולארגן מידע, לדמות, משתמשים בה בכדי ליצור •
 לפי החשיבות, המילים מאורגנות באופן אינטואיטיבי •
 שיוצר רישום הערות" חצי היפנוטי"המצב ההמפה מונעת את  •
מאזנת את , היא עושה שימוש בקשת נרחבת של היכולות של שתי ההמיספרות •

 .המוח ומשתמשת בחלקים נוספים שלו כמו האסוציאציה והאינטואיציה
 

 :להזכירכם
אחראית על המחשבה  ההמיספרה השמאלית

כלומר היא תופסת את , האנאליטית והלוגית
היא . ווה ביניהם ומחברת ביניהםמש, החלקים

 .מושב השפה וגם מושב המדע והמתמטיקה
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, היא אינטואיטיבית. תפיסה של המכלול, היא בעלת תפיסה הוליסטית ההמיספרה הימנית
 .מושב המוזיקה והאמנות, למשל, יותר מוטורית ורגשית ושם נמצא, יצירתית

 
 :את קורס הקריאה התלת מימדית מפה שהכנתי כדי לסכם, הנה דוגמה למפת ארגון חשיבה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 :בואו נבין את הכללים ליצירתה של המפה
  

 : 'שלב א
 .הכן לעצמך דף לבן אופקי וטושים או עפרונות צבעוניים

 
תן . שאל את עצמך מהו הנושא העיקרי של הספר שקראת. קח נשימה עמוקה והירגע 

כתוב את . למילה או לציור או לסמל שמגדיר עבורך את הספר לצוף מתוך המחשבה העמוקה
 . המילה או צייר את הסמל במרכז העמוד

 
כך המחשבה תישאר חופשית לחבר אליה , ככל שנצליח לתמצת את הנושא במילה אחת

 .אסוציאציה את כל הנושאים ולא תגביל את עצמה לנושא אחד ספציפיב
 

 :'שלב ב
ותן , קח נשימה עמוקה. שאל עצמך כעת מהם הנושאים אשר מפרטים את הנושא הכללי

צייר ענף בצבע אחר וכתוב את , עבור כל מילה. למילים לצוץ מתוך המחשבה העמוקה שלך
 .כאורך המילהרצוי שאורך הענף יהיה . המילה מעליו
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היה . זכור שניתן להשתמש בכל דבר העולה במחשבתך ואשר מייצג עבורך את הרעיון
 .הדגש את מה שנראה לך חשוב, יצירתי

 
צייר את ענפי המשנה לכל ענף ראשי ותן למחשבה העמוקה להציע לך מהן , כשלב אחרון

יפתחו את "ש המילים הנכונות אשר יפרטו עבורך את הנושא ויהוו את מילות המפתח
 .בזיכרון שלך" התיקייה

 
הנה מפה שהכנתי כדי להכין הרצאה שערכתי מטעם הוצאת שוקן לכבוד ההדפסה 

 :להרצאה הגעתי עם הדף הזה". חיפוש אחר המופלא"המחודשת של הספר 
  

  
 :בואו נסכם את הכללים לבניית מפת ארגון חשיבה

  
 מילים בודדות יותר טובות ממשפטים •
 להיות ברור וגדולהכתיב צריך  •
 זה עוזר להפריד ולארגן –להשתמש בצבעים שונים לשם רעיונות שונים  •
 לעשות שימוש בסמלים ותמונות •
 ליצור קישורים בין האגפים השונים של המפה •

  
 :ניתן להשתמש במפה לשם

  
 סיעור מוחות •
 לימוד  •
 זכירה  •
 מחשבה ויזואלית  •
 פתרון בעיות •

  
 ... אבל
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 ....למפת ארגון חשיבה אין בעצם שום חוקים, לאחר שאמרנו את כל זאת
אלא אם מדובר בעבודת , ולמען האמת, כפי שאמרנו, היא צריכה להיות אינטואיטיבית

מספיק שאני אבין למה . כלומר סוביקטיבית לחלוטין, היא אמורה לשרת רק אותי, קבוצה
 ...התכוונתי

עם מה שהמוח " לזרום"וט לבנות מפת ארגון חשיבה היא פש, אם כן, הדרך הטובה ביותר
הדבר הראשון שעולה במוחי הוא הקישור ההדוק והרחב ביותר , שכן בדרך כלל, שלי מציע לי

 .ולכן יהיה לי קל יותר לזכור אותו, שיש לנושא הזה במוח שלי
 

חופש ... ערכת תושים צבעוניים ו, דפים לבנים. אני חסידה גדולה של המפות הבנויות ביד
 .דניות אינן מוגבלות בשום אופןהמפות הי. מוחלט

 .חלקן חינמיות וחלקן בתשלום, תוכנות למיפוי החשיבהיש ברשת מספר 
אך הן יכולות לעזור לאלה . רובן הגדול מוגבלות ומחייבות אותנו לפשרות ויזואליות

 .שמרגישים שדפים ותושים לא מתאימים להם
 .של טוני בוזן iMindMap 6היא  זו שאני יכולה להמליץ עליה יותר, מכל התוכנות שבדקתי

 .הן בתשלום, והמפותחות יותר, הגרסאות המתקדמות יותר
 

אך לא לפחד לתקן אותה ולעשות אותה , אני תמיד ממליצה לעשות גירסה ראשונית, אגב
 .מחדש

 !שעצם עשיית המפה עצמה כבר מטמיע את הנושא בזיכרון, מניסיוני למדתי
  
  
  
  
  
  
  

 :סיכום של הסיכום
 מפת ארגון חשיבה של מה שקראנוהכנת 

נדחק בסופו של דבר אל תוך מאגרי הזיכרון לטווח ארוך , גם המעניין ביותר, כל ספר שקראנו
שכן הזיכרון המיידי הוא מוגבל , שלנו ופרטיו מפסיקים להיות לנו זמינים במחשבה המודעת

 .ומה שנמצא על סדר היום תמיד יתפוס בו את המרחב העיקרי
מה שיכול להוות , ם מאד על הכנת מפת ארגון חשיבה של הספר בתום הקריאהאנו ממליצי

, מה שיפתח את מאגרי הזיכרון כשנרצה לדלות את תכני הספר בעתיד, את התזכורת שלנו
 .ממש כמפה למציאת המטמון

להמציא "רבים עסקו כבר בלימוד הכנת מפות ולנו אין את היומרה 
היה ידוע בכך , כבר בימי הרנסנס, י'ליאונרדו דה וינצ". את הגלגל

 .שסיכם את הנושאים בהם עסק על גבי דף אחד
לפי אלה אשר , הייתי מחלקת את המפות לשלושה סוגים עיקריים

 :מלמדים אותם
מי שהפך את מפת המחשבה  -  (Tony Buzan)טוני ביוזן  .1

הספר קיים גם בעברית ובאינטרנט ניתן למצוא חומר . לנושא עיקרי
 .וכנהכולל ת, רב
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. ששיטת הקריאה המהירה שלה היא הנפוצה ביותר, (Evelyn Wood)אוולין ווד  .2
 .המפה שעליה היא ממליצה היא יותר גרפית

מציע את המפה " לחשוב כמו   ליאונרדו"אשר בספרו , (Michel Gelb)מייקל גלב  .3
 .שתראו להלן

ות את מבנה הנוירון אשר מכבד, "חופשיות"אני נוטה לאהוב יותר את המפות ה, באופן אישי
וזרימת המידע במוח ואשר נותנות יותר מרחב למכלול האסוציאציות הסובייקטיביות 

המשמעות במקרה זה היא , כמובן. יכול להקל על מלאכת דליית הנתונים, שבמקרה זה
 . שהמפה היא אישית לחלוטין

 ?אז איך עושים את זה
 . צבעוניים הכן לעצמך דף לבן גדול אופקי וטושים או עפרונות •
תן . שאל את עצמך מהו הנושא העיקרי של הספר שקראת. קח נשימה עמוקה והירגע  •

. למילה או לציור או לסמל שמגדיר עבורך את הספר לצוף מתוך המחשבה העמוקה
 . כתוב את המילה או צייר את הסמל במרכז העמוד) מילים 3מקסימום (

שאל עצמך כעת מהם הנושאים אשר מפרטים את  •
ותן למילים לצוץ , קח נשימה עמוקה. הנושא הכללי

צייר , עבור כל מילה. מתוך המחשבה העמוקה שלך
 . ענף בצבע אחר וכתוב את המילה מעליו

זכור שניתן להשתמש בכל דבר העולה במחשבתך  •
הדגש , היה יצירתי. ואשר מייצג עבורך את הרעיון

 .ראה לך חשובאת מה שנ
צייר את ענפי המשנה לכל ענף ראשי , כשלב אחרון •

ותן למחשבה העמוקה להציע לך מהן המילים 
הנכונות אשר יפרטו עבורך את הנושא ויהוו את 

 .בזיכרון שלך "יפתחו את התיקייה"מילות המפתח ש
 

. שלנוהדף הלבן שלנו מכיל כבר את מילות המפתח ואת הרעיונות העיקריים של הספר : טיפ
 .השתמש בו כבסיס למפת ארגון החשיבה שלך
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