
 יצירת קבוצה עצמית בוואטסאפ
 וניהול המשתתפים בקבוצה

SmartphoneLessons.net - מתוך קורס סמארטפונים 

 כאשר אנו מנהלים קבוצה בוואטסאפ, נוכל לצרף ולהסיר ממנה משתתפים ולהחליט מי
 יקח בקבוצה חלק.

 באופן זה, נוכל ליצור קבוצה עצמית, כלומר, קבוצה עם עצמנו בלבד, על ידי כך שנוציא
 את כל המשתתפים הנוספים. קבוצה עצמית שימושית במיוחד בשביל לנסות ולהתאמן

 בנסיונות על דברים הנלמדים בקורס, או אם נרצה ליצור שיחה בנושא מסוים דוגמת
 "רשימת קניות", או  "מתכונים", או "ספרים שהשאלתי לחברים" וכן הלאה. כך, בכל

 פעם שנרצה לזכור משהו, נוכל לכתוב בקבוצה העצמית הייעודית וזה ישמש כעין
 פנקס עבורנו.

 אם נרצה למחוק קבוצת וואטסאפ לחלוטין, נצטרך לוודא שכלל המשתתפים יצאו
 מהקבוצה.

 המטרה

 יצירת קבוצה עצמית1.

 ניהול קבוצה – הוספה / הסרת משתתפים מקבוצה2.

 יציאה מקבוצה ומחיקת הקבוצה3.

 סדר הפעולות
 הוצאת משתתפים מהקבוצה

 פתחו את הוואטסאפ1.

 וודאו שאתם נמצאים במסך הראשי – היכן שניתן לראות את רשימת השיחות2.
 האחרונות (ולא במסך שיחה עם איש קשר כלשהו)

 מצאו את הקבוצה הרצויה – אפשר לחפש את הקבוצה בחיפוש או בגלילה3.
 במסך הראשי של השיחות האחרונות.

https://smartphonelessons.net/


 לחצו על הקבוצה הרצויה – שימו לב ללחוץ על שם הקבוצה ולא על התמונה4.
 לצד השם.

 לאחר שנכנסתם לקבוצה, לחצו בחלק העליון על שם הקבוצה על מנת לקרוא5.
 מידע נוסף אודות פרטי הקבוצה

 גללו מטה עד שתראו את רשימת המשתתפים בקבוצה6.

 לחצו לחיצה ארוכה על המשתתפים שתרצו להוציא מהקבוצה7.

  לחצו על "הסר\י את…"8.

 לחצו שוב על "הסר" לאישור9.
 חזרו על פעולה זו עד שתשארו לבד בקבוצה10.
 לאחר שנשארת לבד בקבוצה, תוכלו להחליט אם למחוק לחלוטין את11.

  הקבוצה או להשאיר אותה.
  

 יצירת קבוצה עצמית לתרגול וקבוצות עזר אישיות

 פתחו קבוצה חדשה בוואטסאפ על פי המדריך שנכתב כאן: לחצו כאן לפתיחת1.
  המדריך לפתיחת קבוצה בוואטסאפ

  תנו לה שם מתאים (למשל "קבוצת תרגול ונסיונות")2.

 הוסיפו לקבוצה משתתף או משתתפת מאנשי הקשר שלכם שתוכלו מיד להסיר3.
  אותם מהקבוצה.

 לרוב אפשר לעשות זאת עם חברים / בני משפחה. אולי הם ירצו להבין במה
 מדובר ובמקרה כזה, הסבירו להם שאתם רק הוספתם אותם לצורך פתיחת

 קבוצה עצמית ואתם מסירים אותם באופן מיידי.
 סיימו את תהליך פתיחת הקבוצה.4.
 כעת, הסירו את המשתתף או המשתתפת שהוספתם (ראו הסבר בסעיף5.

 הקודם).
 סיימתם!6.

 כעת, נשארתם לבד בקבוצה ותוכלו לכתוב בה ככל העולה על רוחכם.
 תוכלו גם כמובן לחפש אותה בחיפוש השיחות ולהגיע אליה במהירות.

  

 יציאה מהקבוצה ומחיקתה

https://smartphonelessons.net/open-whatsapp-group/
https://smartphonelessons.net/open-whatsapp-group/


 כנסו אל הקבוצה הרצויה1.

 לחצו על השם של הקבוצה בחלק העליון2.

 גללו עד הסוף עד שתראו "יציאה מהקבוצה" לחצו עליו3.

 לחצו שוב על "יציאה מהקבוצה"4.

 לאחר מכן יופיע כפתור של "מחיקת הקבוצה" לחצו עליו5.

 לחצו על מחיקת הקבוצה למחיקה סופית6.
 

 דברים נוספים שכדאי לדעת
 קבוצה עצמית היא חלפה נהדרת לפתקיות. ניתן ליצור מספר קבוצות בנושאים●

 שונים ובהמשך ניתן גם לחפש מידע שנמצא בתוך השיחה.
 מי שאנו מסירים מקבוצה יראו שהם כבר לא יכולים לקרוא / לכתוב בקבוצה, אך●

  המידע שהועבר עד לאותו הרגע בו הם הוסרו מהקבוצה, יהיה זמין עבורם.
 הוצאת משתתף מקבוצה רגילה שאתם מנהלים, יכולה להיות פעולה●

 משמעותית ורצוי לעשות זאת בשימת לב ומסיבות טובות. רצוי גם להסביר למי
 שאתם מסירים מדוע אתם עושים זאת.

 לא ניתן למחוק לגמרי קבוצה שיצרנו, מבלי להוציא את כלל המשתתפים●
 מהקבוצה קודם לכן.

 שיעורי בית
 פתחו קבוצה חדשה בה תרשמו דברים שאתם רוצים לזכור. למשל "רשימת●

 קניות" או "משפטים יפים". לחצו כאן כדי לקרוא כיצד לפתוח קבוצה חדשה.
 הוסיפו חבר / חברה לקבוצה וסיימו את תהליך פתיחת הקבוצה.●
 לאחר מכן היכנסו שוב לקבוצה, הוציאו את מי שהוספתם קודם והשאירו●

 בקבוצה רק את עצמכם.
 כעת תוכלו להשאיר את הקבוצה לתרגול הקורס, או לתרגל יציאה מהקבוצה●

 כפי שהוסבר בקישור הזה.
 לבסוף, תוכלו למחוק את הקבוצה כך שלא ישאר לה כל זכר●

https://smartphonelessons.net/open-whatsapp-group/
https://smartphonelessons.net/leave-a-whatsapp-group/


 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

