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 אחד הדברים השימושיים ביותר בוואטסאפ הוא שיחות בקבוצה. קבוצות וואטסאפ
 מאפשרת לנו לקרוא ולשתף מידע בקבוצה עם מספר משתתפים. הדבר יעיל במיוחד

 להפצת מסרים, להעברת ידע במהירות, ולמעקב אחר תחומי ידע ועניין המתנהלים
 בקבוצה מסוימת.

 על פי רוב הקבוצות פתוחות לדיון וכל אחד מחברי הקבוצה יכול לכתוב ולהגיב.
 בקבוצות מסוימות, מנהלי הקבוצה הגדירו את הקבוצה כקבוצה שאינה פתוחה לדיונים

 ובקבוצות אלו, רק מנהלי הקבוצה יכולים לכתוב הודעות.
 גם אתם יכולים לפתוח קבוצה ולהוסיף אליה אנשי קשר. האנשים אותם הוספתם

 לקבוצה יראו שהם צורפו על ידיכם לקבוצה חדשה.
 זו הזדמנות להזכיר שניתן גם להשתיק שיחות בוואטסאפ על מנת שלא "נוצף"

 בהתראות על כל הודעה שנשלחת אלינו.

 המטרה

 יצירת קבוצה בוואטסאפ1.

 מתן שם לקבוצה2.

 הוספת תמונה ראשית לקבוצה3.

 הוספת אנשי קשר / משתתפים לקבוצה4.

 סדר הפעולות
 יצירת קבוצה חדשה באנדרואיד:

 פתחו את הוואטסאפ1.

 וודאו שאתם נמצאים במסך הראשי - היכן שניתן לראות את רשימת השיחות2.

 האחרונות (ולא במסך שיחה עם איש קשר כלשהו)

https://smartphonelessons.net/


בחלק העליון של3.  חפשו את כפתור ההגדרות שנראה כמו שלוש נקודות - 

 המסך ולחצו עליו

 לחצו על האפשרות הראשונה - "קבוצה חדשה"4.

 מצאו את אנשי קשר שתרצו שיהיו בקבוצה. אפשר להיעזר בלחיצה על זכוכית5.

  המגדלת על מנת לחפש את האנשים הרצויים.

 בחרו את אנשי הקשר שמצאתם על ידי לחיצה קצרה על שמם.6.

 כשסיימתם לבחור את אנשי הקשר להוספה לקבוצה, לחצו על העיגול הירוק7.

 שבתוכו חץ

 הקלידו שם עבור הקבוצה. מומלץ לבחור שם אינפורמטיבי שיבהיר למשתתפי8.

 הקבוצה במה מדובר ויקל עליהם גם למצוא אותה באופן אינטואיטיבי בחיפוש.

 למשל - "טיול בצפון" או "יום הולדת 50 ליוסי".

 אם תרצו להוסיף תמונה לקבוצה, תוכלו ללחוץ על העיגול שבתוכו יש סמל של9.

 מצלמה

 שם תוכלו לבחור תמונה מהגלריה של המכשיר, לצלם תמונה באותו הרגע,10.

 או לחפש תמונה ברשת.

 לסיום ויצירת הקבוצה לחצו על העיגול עם ה"V" בפנים11.

 זהו יצרתם את הקבוצה ואנשי הקשר יקבלו התראה שיצרתם את הקבוצה.12.

 

 יצירת קבוצה חדשה באייפון:

 פתחו את הוואטסאפ1.

 וודאו שאתם נמצאים במסך הראשי - היכן שניתן לראות את רשימת השיחות2.

 האחרונות (ולא במסך שיחה עם איש קשר כלשהו)

 לחצו על "פתיחת קבוצה" בחלק העליון של המסך, מעל ההודעה הראשונה3.



 מצאו את אנשי קשר שתרצו שיהיו בקבוצה. אפשר להיעזר בלחיצה על זכוכית4.

  המגדלת על מנת לחפש את האנשים הרצויים.

 בחרו את אנשי הקשר שמצאתם על ידי לחיצה קצרה על שמם.5.

 לחצו על "הבא"6.

 הקלידו שם עבור הקבוצה. מומלץ לבחור שם אינפורמטיבי שיבהיר למשתתפי7.

 הקבוצה במה מדובר ויקל עליהם גם למצוא אותה באופן אינטואיטיבי בחיפוש.

 למשל - "טיול בצפון" או "יום הולדת 50 ליוסי".

 אם תרצו להוסיף תמונה לקבוצה, תוכלו ללחוץ על העיגול שבתוכו יש סמל של8.

 מצלמה

 שם תוכלו לבחור תמונה מהגלריה של המכשיר, לצלם תמונה באותו הרגע, או9.

 לחפש תמונה ברשת.

 לסיום ויצירת הקבוצה לחצו על "יצירה"10.

 זהו יצרתם את הקבוצה ואנשי הקשר יקבלו התראה שיצרתם את הקבוצה.11.

 דברים נוספים שכדאי לדעת
 ניתן לדעת מידע רב על הקבוצה וחבריה בלחיצה על שם / כותרת הקבוצה●

 ולאחר מכן גלילה מטה.
 חשוב לשים לב שמוסיפים אנשי קשר שככל הנראה יסכימו וירצו להיות חלק●

  מהקבוצה.
 ככלל, קבוצות לא לוקחות הרבה זיכרון ולא צריך לדאוג שהקבוצה תישאר גם●

 אחרי שנעשה בה שימוש.
 הכמות המירבית למשתתפים בקבוצה אחת היא - 256 משתתפים.●
 בכדי לצאת מקבוצה ובכדי למחוק קבוצה, נדרשים שלבים נוספים דרך פרטי●

 הקבוצה. נסביר זאת בשיעור נפרד בהמשך.
 מאוד נוח לפתוח קבוצות גם לאירועים שלא בהכרח יהיה שימוש בקבוצה לאחר●

  האירוע (כמו טיול, מסיבה,ארוחה וכו).



 שיעורי בית
 חשבו  על נושא / מכנה משותף בין כמה חברים או בני משפחה, או חשבו על●

  אירוע או משימה שקשורה למספר אנשים.
 לאחר מכן, פתחו קבוצה עם אנשי הקשר הקשורים לנושא זה. הוסיפו שם●

 ותמונה לקבוצה בכדי שיהיה ברור במה מדובר.

 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

