
 איך ומתי להשתמש באימוג'ים
SmartphoneLessons.net - מתוך קורס סמארטפונים 

 אמוג'י (emoji) - הינו תמונה דיגיטלית קטנה או סמל, שנועדו כדי לבטא רעיון מסוים
 או רגש באמצעי תקשורת אלקטרוניים.

 על אף שלפעמים אימוג'י נחשבים כנסיון לברוח מכתיבת משפט כראוי, מחקרים
  מוכיחים ששימוש מושכל באימוג'י, מעשיר את השיח ומוסיף רגש למסרים.

 המטרה

 רכישת מיומנות בשימוש באמוג'ים

 סדר הפעולות
 ראשית, חשוב לדעת שהאמוג'ים מחולקים למשפחות נושאים וזה יכול להקל1.

 עליכם למצוא את הסמל המבוקש.  כך למשל יש משפחה של פרצופים, משפחה
 של אוכל, של טבע, של תחבורה ומסע ועוד. בשביל לעבור בין הקטגוריות, לחצו

 על סמל הקטגוריה המופיע בשורה התחתונה, או גללו עם האצבע ימינה /
 שמאלה.

 
 אם נרצה להבין במדויק את המשמעות של כל אמוג'י, נוכל להסתכל2.

/https://emojipedia.org  :באנציקלופדיית האמוג'י (באנגלית) בקישור הבא 
 יש גם הסבר בעברית בכתבה שפורסמה בידיעות אחרונות, לחצו כאן כדי לקרוא

 את הכתבה.

https://smartphonelessons.net/
https://www.researchgate.net/profile/Philipp_Wicke/publication/316168050/figure/fig7/AS:484112994705410@1492432940155/Grouping-of-Emoji-as-loosely-dened-by-several-messenger-applications-such-as-Whatsapp-or.png
https://emojipedia.org/
https://emojipedia.org/
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4948881,00.html
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4948881,00.html


 כך תמצאו לרוב את האמוג'י במקלדת שלכם:3.

 
 שימוש באימוג'ים למשתמשי אנדרואיד:

 לחצו במקום בו תוכלו להקליד, למשל בהודעת וואטסאפ.1.

 חפשו כפתור של סמיילי, בוואטסאפ זה נמצא לצד האזור בו מקלידים את2.
 ההודעה:

 
 ואילו במקלדות הכפתור של הסמיילי נמצא בדרך כלל הכי למטה או הכי

 למעלה.

 
 לחצו על כפתור הסמיילי ועברו למצב מקלדת של אימוג'י3.
 תוכלו לגלול ימינה ושמאלה, כדי לראות את האימוג'י עוד קטגוריות4.
 תוכלו לגלול מעלה ומטה על מנת לראות עוד אימוג'ים באותו קטגוריה.5.
 בשביל להוסיף את האימוג'י למקום בו אתם מקלידים, כל מה שעליכם לעשות6.

 זה ללחוץ עליו



  
 שימוש באימוג'י למשתמשי אייפון:

 לחצו במקום בו תוכלו להקליד, למשל בהודעת וואטסאפ.1.

 חפשו כפתור של סמיילי, לרוב נמצא ליד כפתור הרווח בתחתית המקלדת2.

 
 לחצו עליו3.
 תוכלו לגלול בין כל האימוג'ים על ידי החלקה ימינה או שמאלה4.
 בשביל להוסיף את האימוג'י כל מה שעליכם לעשות זה ללחוץ עליו5.

 

 דברים נוספים שכדאי לדעת
 מוכח מחקרית ששימוש באימוג'י במקומות הנכונים, מעשיר את השיחה ונותן●

 יותר נופך אישי. לפעמים, גם יותר נוח לבטא רגש על ידי אימוג'י.

,  נוכל●  בלחיצה על ההסטוריה שנמצא בשורה התחתונה או העליונה - 
 למצוא את האימוג'ים שהשתמשנו בהם לאחרונה.

 בלחיצה ארוכה על אימוגי', לפעמים נוכל לשנות את הצבע שלהם, למשל לייק●
 בצבע שחור או חום במקום לבן. (עובד בעיקר על הסמלים של איברי גוף)

 כמה אימוג'ים ומשמעותם:●
 ❤ אהבה, חיבוק, נשיקה

 �� - קיבלתי, אחלה, סבבה
 �� ♂  - אוי ואווי

 �� - מזיע מלחץ, מפורש לפעמים כבכי, עצוב
 �� - צחוק חזק

 �� - צחוק חזק ומשוגע



 שיעורי בית
 נסו לשלוח לחברים אימוג'י של לייק בצבע צהוב או חום על ידי לחיצה ארוכה על●

  האימוג'י.
 מצורף שאלון אימוג'י לכבוד יום ירושלים. אנא עברו עליו ונסו לזהות את●

  השכונות המיוצגות בחידון באימוג'י בלבד.
 הפתרונות מופיעים בהמשך הדף, אך אל תציצו בהם כעת.



 
 למתקדמים, מצורף גם חידון לספרי ילדים באימוג'י.
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  התשובות לשכונות בירושלים באימוג'י:
 1. רכבת קלה

 2. גשר המיתרים

 3. שער האריות

 4. שער הפרחים

 5. שער הרחמים

 6. כיכר החתולות



 7 כיכר ספרא

 8 גן הפעמון

 9 המפלצת

 10 הר הטייסים

 11 בריכת השולטן

 12 גבעת התחמושת

 13 גבעה הצרפתית

 14 בית וגן

 15 מגרש הרוסים

 16 עין כרם

 17 רמת אשכול

 18 מאה שערים

 19 הר הזיתים

 20 המושבה הגרמנית

 21 נחלת שבעה

 22 הר אורה

 23 קרית יובל

 24 צמרת הבירה

 25 גבעת זאב

 26 בית הכרם

 27 כיכר האיקסים



 28 הר הבית

 29 גן החיות התנכי

 30 קרדו

 31 שערי חולדה

 קבלו עזרה אישית בנוגע לשיעור
 יש לכם שאלות הקשורות לשיעור? מתנדבי "פסגה לגיל הזהב" מסייעים בחינם בכל

  הקשור לסמארטפונים וטכנולוגיה.

https://pisgacyber.co.il/gold :ניתן לפנות באמצעות הטופס באתר 

https://wa.me/972584858600 :או בווטסאפ 058-4858600 - אפשר גם מהקישור 

 או בטלפון (השארת הודעה אוטומטית מהמספר המתקשר): 072-3910440

https://pisgacyber.co.il/gold
https://wa.me/972584858600

