* מאמר הסבר :איך יוצרים מפה אישית ב גוגל מפות עם סמנים על המפה?

to create a personalized map on Google Maps with markers on the map

?How
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*  .הסבר .
דוגמא :מפת דיווח מפגעים לתיקון עבור  – 106עירייה ,מפה שכונתית כמו:

המפות שלי ב > Google-מפת דיווח מפגעים שכונתית למוקד  106של עיריית אשקלון
קישור:
?https://www.google.com/maps/d/u/0/edit
hl=iw&mid=1v5zfDBIXZzX_ucmKPOP9_WdYdGz36e3Z&ll=31.668918225642564%2C34.5
93998169037604&z=18

הסבר התהליך
תחילה יש להכנס ל  Googleאו  Gmailשלך
או ליצור חשבון חינם  Googleאו :Gmail
יצירת חשבון  - Googleחשבון  Googleעזרה Google Support -
https://support.google.com › accounts › answer
חשבון  Googleמעניק גישה למגוון מוצרי  .Googleעם חשבון  ,Googleתוכלו לבצע פעולות כגון:
לשלוח ולקבל אימיילים באמצעות  .Gmailלצפות בסרטונים אהובים ב  ,youtubeלוח שנה ,אפליקציות ...
אחרי שנכנסים לדף כלשהו של
 Googleאו ( Gmailאו יוטיוב ,לוח שנה ,או כניסה לאפליקצית אינטרנט כלשהיא של גוגל… ) >

ללחוץ בפינה שמאלית למעלה ,ליד העיגול עם הצילום פרופיל ,על הסמל  9נקודות
ואז נכנסים לדף אפליקציות  /תוכנות : Google

ללחוץ על סמל אפליקציית המפות:
במסך דף מפות גוגל ללחוץ בצד ימין למעלה על סמל התפריט (סמל בצורת  3קווים אופקיים):

בחר באפשרות התפריט :המקומות שלך:

בתוך דף המקומות שלך בחר באפשרות "מפות”:

לחץ בתחתית המסך בצד ימין על האפשרות צור מפה:

לחץ על שם המפה שנוצרה "מפה ללא שם":

בתיבת השיחה שתפתח על המסך הקלד שם כלשהו ,כגון:
מפת דיווח מפגעים לעירייה מוקד  106שכונת אפרידר

לחץ על כפתור שמירה:

תנועה בתוך המפה:
באמצעות כפתור הגלילה הנמצא באמצע העכבר ,גלול קדימה  /אחורה להתקרבות  /התרחקות מהמפה.
ו/או
על המפה ,בצד שמאל למטה ,באמצעות כפתורי  - +נווט בתוך המפה,
הגדל  /הקטן את תצוגת המפה.

בצד ימין מופיע השם החדש של המפה.
על המפה מופיע סרגל כפתורי פעולה.
לחץ על כפתור "הוסף סמן”:
סמן העכבר משתנה לסימן .X

במפה ,לחץ על המקום בו ברצונך להוסיף את הסמן.

בתיבת השיחה שתפתח הקלד כותרת ,כגון:
נקודה  - 7נא להוסיף מיחזור בקבוקי פלסטיק.

כדי שאנשים לא יזרקו את
בקבוקי הפלסטיק לפח הכתום.
ובגוף ההודעה ,הקלד תיאור ,כגון:
הנדון :נקודה  - 7נא להוסיף מיחזור בקבוקי פלסטיק.

כדי שאנשים לא יזרקו את
בקבוקי הפלסטיק לפח הכתום.
אל 106 :עיריית אשקלון
אל מחלקת מיחזור.
בכתובת:
הציפורים ,5
שכונת רמת אשכול ,אשקלון.
* תיאור:
תודה מראש!

בתיבת הטקסט של הנקודת סמן שהוספנו על המפה ,מלבד הכותרת ,תיאור,
יש למטה קורדינטות הנקודה על המפה ,ובצד שמאל  5כפתורים:

כפתור הגדרת סמל הנקודה ,צבע הסמל:
כפתור עריכת טקסט סמל תיאור הנקודה:
כפתור הוספת צילום ,מפה ,לתיאור הנקודה:
כאשר לוחצים בצד ימין על סמל הנקודה ,הנקודה מופיעה על המסך
ומסך תיאור קטן מוצג על המפה.
בצד ימין ,מתחת לשם המפה ,יש כפתורי אפשרויות:

לחץ על שתף:

* יש  3אפשרויות שיתוף.
אם אין מידע סודי  /אישי במפה
אפשר להגדיר את המפה כ:

ציבורי באינטרנט
ולשלוח את הקישור בווצאפ ,פייסבוק ,אימייל ,וכיו’…
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*  .עירייה .

בס"ד
שבוע טוב ומבורך!
לעיריית אשקלון יש:
/https://web.whatsapp.com
במספר:
054-990-8011
רשימת מחלקות העירייה:

http://www.ashkelon.muni.il/city/units/pages/default.aspx?View=%7Ba141b6ef-a51b-4601831f-5498eae8b567%7D&SortField=_x05ea__x05e4__x05e7__x05d9__x05&SortDir=Asc
* אפשר ב whatsapp
להודיע על מפגעים
באמצעות הודעות טקסט ,צילומים ,הוספת קישור למפה אישית ,שכונתית ,עירונית ,בגוגל מפות.
* יצרנו מפת דיווח מפגעים 106
של השכונה שלנו ,רמת אשכול:

?https://www.google.com/maps/d/u/0/edit

hl=iw&mid=1v5zfDBIXZzX_ucmKPOP9_WdYdGz36e3Z&ll=31.668918225642564%2C34.5
93998169037604&z=18
אנחנו ממליצים לכל תושב,
בכל שכונה ,לעשות מפה כזו.

בעירייה מתייחסים למפה בכבוד…
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*  .רט"ג .
רט"ג >
 11הצעות יעול,
 16אטרקציות אירועים
לאתרי רט"ג >
מפה לדוגמא :גל"א:

https://drive.google.com/open?id=1c2Ic20aHFXWMFMsYfB0xdNh3r1nLyCjf&usp=sharing
* ללחוץ בצד ימין
על כל סמל כדי
לראות הסבר ,מיקום במפה.
* נשמח לשמוע תגובות
למפה המצורפת.
תודה מראש!

שמחה והילה קבלה
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 יש סימן שאלה ( ? ) לחיצה עליו מביאה, בפינה השמאלית למטה,על המפה
:למאמרי עזרה והסברים נוספים
https://support.google.com/mymaps/answer/3433053?hl=iw
Google Maps Help Community: https://support.google.com/maps/community/?hl=en&gpf=
%23!categories%2Fmaps%2Fcustom-maps
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GPS . *
http://h4uh.com/downloads/
#israel_jerusalem_lights_love_events_attractions_wedding_bar_mitzvah_mar
riage_gifts_presents_birthday_02
.

EASY , התמצאות בשטח, מפות,GPS , תוכנות,חינם
,לאירועים

 הגעת ספקים, יעד הגעה במפה,* למציאת מקום אירוע
… טיולים,הגעת אנשים למקום עבודה

מומלץ להתקין במחשב ,ובטלפון קישורים  /אפליקציות
למפות אינטרנט ,נסיעות ,מידע

מועיל:

…Google maps, FREE WhatsApp Business
Street View maps, moovit, easy

,Waze,

… Google
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* Downloads .
/http://h4uh.com/downloads
.

 > h4uh.comהורדותDownloads ,
תוכנות חינם חוקיות ,GPS ,מפות טיולים ,בניית אתריםWebmasters Tools ,
 ,ClipArtsקריקטורות מחשב ,אתרים ,COMICS ,קומיקס ,קבלה ,קומיקס

קבלה,

וידיאו ,מוסיקה ,PSD, PDF, ODT ,לימודים חינם…
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מאמר זה מוגש באהבה ,כשירות לציבור,
מאת:

שמחה והילה קבלה
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