
 איך להשתיק קבוצה או איש קשר בוואטסאפ
 (ולמה כדאי לפעמים לעשות את זה)

SmartphoneLessons.net - מתוך קורס סמארטפונים 

 כברירת מחדל, בכל פעם שמתקבלת הודעה בוואטסאפ, נקבל על כך התראה (קולית
 וויזואלית). הדבר נח כשאנו רוצים להיות מעודכנים, אך יכול להוות מטרד של ממש
 כאשר אין לנו צורך בכך. קבוצות מסוימות למשל, מאוד פעילות בוואטסאפ ועל אף

 שחשוב לנו להיות חלק מהקבוצה, נעדיף שלא לקבל התראות על כל הודעה חדשה
 אלא ניכנס ביוזמתנו מידי פעם לקרוא את ההודעות האחרונות שנשלחו.

 השתקת קבוצה או איש קשר, מנטרלת את ההתראות קוליות בכל פעם ששולחים
 הודעה, אך משאירה את הסימן על הודעות חדשות ברשימת השיחות, כך שעדיין נוכל

 לדעת שההודעות האחרונות בשיחה המושתקת לא נקראו.
 אנו ממליצים לעשות זאת בעיקר למען איכות החיים שלנו ועל מנת למנוע עומס מנטלי
 הנובע מהצורך של רבים מאיתנו לבדוק כל הודעה חדשה שהגיעה למכשיר. המגדלור

 שלנו הוא שהטכנולוגיה היא כלי שנועד לסייע לנו ולא להעמיס עלינו.

 המטרה

 השתקת קבוצה או אנשי קשר בוואטסאפ

 סדר הפעולות
 השתקת קבוצה \ איש קשר בוואטסאפ

  פתחו את וואטסאפ וודאו שאתם נמצאים במסך השיחות (צ'אטים) הראשי.1.
 (אם הנכם "בתוך" שיחה עם איש קשר או בתוך קבוצה, חזרו לאחור למסך

 הראשי).
 גללו ומצאו את אנשי הקשר או הקבוצה שתרצו להשתיק.2.
 לחצו לחיצה ארוכה על הקבוצה / איש הקשר שתרצו להשתיק3.

 

https://smartphonelessons.net/


 המשך למשתמשי אנדרואיד:

 לחצו בחלק העליון של המסך על סמל הרמקול – 1.

 לחצו על משך הזמן שתרצו להשתיק את השיחה (8 שעות \ שבוע \ שנה)2.

 לחצו על אישור3.

 סיימתם! אם תרצו לבטל את ההשתקה חזרו על פעולות אלו (הפעם יופיע בחלק4.
 העליון סמל רמקול ללא פס חוצה)

  

 המשך למשתמשי אייפון:

 לאחר הלחיצה הארוכה אמורה להופיע רשימה של אופציות1.

 לחצו על השתקה2.

 לחצו על משך זמן שתרצו להשתיק את השיחה (8 שעות \ שבוע \ שנה)3.

 לחצו על אישור4.

 סיימתם! אם תרצו לבטל את ההשתקה חזרו על פעולות אלו (הפעם יופיע בחלק5.
 העליון סמל רמקול ללא פס חוצה).

 דברים נוספים שכדאי לדעת
 אל חשש, אף אחד לא יכול לדעת שהשתקתם קבוצה או איש קשר חוץ מכם.●
 אם יש לכם איש קשר ששולח הודעות בשעות הלילה תוכלו להשתיק אותו לפני●

 שתלכו לישון למשך 8 שעות (או יותר, לבחירתכם).
 בסיום משך הזמן שהגדרתם להשתקה, יחזרו ההתראות. אם עדיין תרצו●

 לשמור על השקט, תוכלו לבחור להשתיק את השיחות מחדש.

 שיעורי בית
 בחרו קבוצה פעילה או איש קשר והשתיקו אותם למשך 8 שעות כבדיקה, אם●

  הצלחתם, עברו לקבוצות שברצונכם להשתיק והשתיקו גם אותן.



 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

