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WhatsApp –  נשמע בקורסמה 
 האם תרצו להעביר קישורים, קבצים, סרטונים וכדומה לסטודנטים במהלך השיעור? 

 פגש עם סטודנט לפגישה אישית או עם קבוצת סטודנטים להנחיה בפגישת וידאו?יהאם תרצו לה

כלשהי ואתם מעוניינים לשמור אותם לשימושכם   WhatsAppהאם קיבלתם מידע מעניין מהרשת, בקבוצת 

 האישי בעתיד? 

 ואתם לא זוכרים מתי ואיפה?  WhatsAppהאם יש תמונה טובה, טקסט מעניין ששלחו לכם פעם ב 

 .נמצא כמעט אצל כולנו בסמארטפוןש בכלי המוכר והנפוץ שימולשלפניכם טיפים 

 כיצד ליצור קבוצה ולהזמין אליה אנשים – 1 טיפ
 שמש אותם במהלכו. שיעור בו אתם מעוניינים להעביר לסטודנטים מידע שיל יצירת קבוצה 

 יצירת הקבוצה: .1
a.  ב גשו אל לשונית הצ‘אטיםWhatsApp-  

b. קבוצה חדשה  >  'אפשרויות נוספות' לחצן הקישו על 

 
c. הקלידו את נושא הקבוצה. זה יהיה שם הקבוצה אותו יראו כל המשתתפים בה 

d.  יצירת הקבוצה לסיום 'אישור'הקישו על 

 

https://faq.whatsapp.com/he/android/21228643
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 QR Codeהזמנת הסטודנטים ב  .2
e. עברו אל הצ‘אט הקבוצתי ב-WhatsApp, והקישו על נושא הקבוצה 

  צ'אטים לחלופין, הקישו הקשה ארוכה על הקבוצה בלשונית 

 פרטי הקבוצה<   'אפשרויות נוספות' לחצן  לאחר מכן, הקישו על

f. הזמנה באמצעות קישור הקישו על 

g. ה קוד  הדפסת  >     'אפשרויות נוספות' לחצן הקישו על QR-הקבוצה  של 

h.  העתיקו את הodeQR C  בכדי להעביר לסטודנטים 

 

 .בכל עת, וליצור קישור חדש אשר יבטל את הקודם קישור  לבטל מנהלי הקבוצה יכולים *

1. 2. 

  

https://faq.whatsapp.com/he/android/21228643
https://faq.whatsapp.com/he/android/21228643
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 מחשבל App WebWhats אתם מחוברים באמצעותלחילופין, אם 

 הזמנה באמצעות קישור הקישו על .1

  העתיקו את הקישורו  WhatsAppבחרו בשלח קישור באמצעות   .2

 generator.com-qrcode-www.the: למשל, QR Codeהכנסו לאתר להמרת קישור ל   .3

 
a.  בחרו בURL )כתובת הקישור =( 

b. הדביקו את הקישור 

c.  שמרו את הQR Code  כתמונה אותה תקרינו לסטודנטים על המסך בכיתה 

 

 

 שיחות וידאו אישיות או קבוצתיות – 2 טיפ
 .WhatsApp מאפשרות לכם לבצע שיחות וידאו עם אנשי הקשר שלכם באמצעות  וידאושיחות 

 כאשר אתם מבצעים או מקבלים שיחת וידאו, ודאו כי החיבור לאינטרנט יציב וטוב  •

 תוכלו לבצע שיחות וידאו רק עם סטודנטים הנמצאים אצלכם באנשי הקשר  •

 

 

http://www.the-qrcode-generator.com/
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 יצירת שיחת וידאו .1
a.   שאיתו תרצו לדבר עם וידאופתחו צ‘אט עם איש הקשר 

b. שיחת וידאו הקישו על 

 משתתפים( 8שיחת וידאו קבוצתית )עד  .2

 :שיחת וידאו קבוצתית מתוך קבוצה

a.  גשו אל הקבוצה בה אתם רוצים להתחיל שיחת וידאו 

b. שיחה קבוצתית  אם לצ‘אט הקבוצתי שלכם יש חמישה משתתפים או יותר, הקישו   

c.  שיחת וידאו  משתתפים או פחות, הקישואם לצ‘אט הקבוצתי שלכם יש ארבעה 

 במקרה הזה, השיחה תתחיל באופן מיידי

d. חפשו או בחרו את אנשי הקשר שאתם רוצים לצרף לשיחה 

e. ושיחת וידא הקישו על 

 ת": שיחת וידאו קבוצתית מהלשונית "שיחו

a.  שיחות" גשו ללשונית". 

b. שיחה קבוצתית חדשה   > שיחה חדשה הקישו על   

c.  בחרו את אנשי הקשר שאתם רוצים לצרף לשיחהחפשו או 

d. שיחת וידאו הקישו על 

 :שיחת וידאו קבוצתית מתוך צ‘אט רגיל

a. פתחו צ‘אט עם אחד מאנשי הקשר איתם אתם רוצים לבצע שיחת וידאו 

b. ו שיחת וידא הקישו על 

c. הוספת משתתפ/ת לאחר שאיש הקשר יקבל את השיחה, הקישו על   

d.  צרף  נוסף שאתם רוצים לצרף לשיחה. אם תתבקשו, הקישו עלחפשו או בחרו איש קשר 

 *שימו לב: 

יוצגו המשתתפים   WhatsApp-שיחת וידאו ב כאשר אתם מקבלים שיחת וידאו קבוצתית, במסך •

 .הנמצאים כרגע בשיחה. איש הקשר הראשון שיופיע יהיה זה שהוסיף אתכם לשיחה

 .  כיבוי וידאו ידי הקשה על-או עלבמהלך שיחת וידאו קבוצתית, תוכלו לכבות את הוויד •

במהלך שיחת וידאו קבוצתית, לא ניתן להסיר איש קשר מהשיחה. על מנת להתנתק מהשיחה, איש  •

 .הקשר יאלץ לנתק את השיחה בעצמו
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 אישית WhatsAppקבוצת  3טיפ 
ומוחשיים בכל מקום עם רשימות  רובנו לא מתכתבים עם עצמנו אבל אנחנו רושמים לעצמנו פתקים וירטואליים  

 תזכורות ועוד.   ,קניות, סידורים 

 . 24/7מאפשרת לנו לאחסן סוגי מידע שונים שנאסוף     אישית WhatsAppקבוצת 

  -WhatsAppב גשו אל לשונית הצ‘אטים  .1

 קבוצה חדשה  >  'אפשרויות נוספות' לחצן הקישו על .2

 
 הקלידו את נושא הקבוצה. זה יהיה שם הקבוצה  .3

 יצירת הקבוצה לסיום 'אישור'הקישו על  .4

 
 בחרו כחברים בקבוצה אדם אחד שתוכלו לבקש ממנו להתעלם   .5

 מיד אחרי שהקמתם את הקבוצה תסירו אותו כך שתישארו לבד  .6

  

https://faq.whatsapp.com/he/android/21228643
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  WhatsApp חיפוש ב 4טיפ 

 קבוצה לפי סוגי מדיהבצ'אט/ חיפוש  .1

 WhatsAppבתוך קבוצת   , מסמכים או קישוריםסרטונים/תמונות אפשרות זו מאפשרת לאתר 

a. מדיה קבוצתית'   >  'אפשרויות נוספות' לחצן הקישו על קבוצה צ'אט/ בחלון ה' 

 
 

b. מסמכים או קישורים סרטונים(/תמונות מדיה )לשוניות:   3-אות מחולקות לצהתו , 

 
 

  

https://faq.whatsapp.com/he/android/21228643
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 לפי טקסט בצ'אט/ קבוצהחיפוש  .2

c.  חיפוש   >  'אפשרויות נוספות' לחצן הקישו על קבוצה צ'אט/ הבחלון 

 
 

d.  רישמו את מילת חיפוש 

e.  בחלון החיפוש  ˄˅וניתן לעבור ביניהן בעזרת החיצים  במרקר צהוביסומנו התוצאות 

 
 

  

https://faq.whatsapp.com/he/android/21228643
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 חיפוש בכל הצ'אטים לפי טקסט .3
f.  לחצן החיפוש   הקישו על בחלון כל הצ'אטים   

 
g.  את מילת חיפוש רישמו 

h. התוצאות יופיעו בתחילה לפי שמות הצ'אטים ולאחר מכן לפי התכני הטקסטואליים בצ'אט /  

 קבוצה

 
 

 

 

 

 זקוקים לעזרה?

 nettas@ruppin.ac.ilבכל שאלה, תהייה והתלבטות פנו ליחידה לקידום הוראה בדוא"ל: 

mailto:nettas@ruppin.ac.il

