


גולשיםמיליון16כברשתגלשו1995בדצמבר
גולשיםמיליארד3.8כברשתגלשו2016בדצמבר

לאינטרנטמוקדשהמדיהצריכתמזמן61%

נתוניםקצת



"אלקסה"על פי חברת מחקר הרשת 
:האתרים הנצפים ביותר בעולם

קצת נתונים

1.
2.
3.
4.
5.



הרשת החברתית פייסבוקבמקום השני 
מיליון ביקורים78עם ממוצע חודשי של 

קצת נתונים



?מהי רשת חברתית
Socialמקוונתחברתיתרשת networking service)(היא

שלשיקוףאובבנייההמתמקדאתראופלטפורמה
.אנשיםביןחברתייםקשרים

ליצוראדםכליכול,החברתיתהרשתבאמצעות
,רעיונותלשתף,אנשיםעםוירטואלייםקשרים
החבריםמילגלות,ענייןותחומיאירועים,תמונות

וליצורשלהםהפרופילאתלקרוא,חבריושל
.קשראיתם

חברתיותאפשרויותמייצרותהחברתיותהרשתות
קשריםיצירת,עבודהמציאתכגוןרבותועסקיות

קשריםשימור,רומנטייםוקשריםחברתיים
.פרסומיככליגםמשמשותוהןקיימים



תחילתה של הרשת החברתית

רשתות חברתיות מוקדמות ברשת האינטרנט היו בצורה של קהילות  
והן  Theglobe.com, GeoCities, Tripod.comלמשל (מקוונות כלליות 

ושיתוף מידע , ודואר אלקטרוניאטצעודדו יצירת שיח באמצעות
.אישי ורעיונות דרך דפי אינטרנט אישיים

פרופיל משתמש הפך למאפיין מרכזי של  , המאוחרות90-בשנות ה
בעלי תחומי עניין  " חברים"ואפשר מציאת , אתרי רשתות חברתיות

ובעקבותיו  , 1997-ב SixDegrees.comכך הושקו האתרים . משותפים
Makeoutclub 2003במייספייס,2000בשנת

שהפכה בהמשך לאתר 2004-ופייסבוק ב
.הרשת החברתית הגדול בעולם



רשתות חברתיות בישראל
שהוקם  , "החבר"הסנונית הראשונה לרשתות חברתיות בארץ היא אתר 

על  , האתר סיפק תשתית חברתית ענפה המחולקת לפי נושאים. 2002בשנת
לגולש באתר  . וכדומהאוניברסיטה,צבא,תיכון:כגוןפי הווי החיים בישראל

ניתנה אפשרות למצוא חברים או מכרים מתקופות שונות בחיים ולחדש עמם  
.את הקשר

-" מקושרים: "הוקמו רשתות חברתיות נוספות" החבר"בעקבות אתר 
Shox"  "רשת  , שלוביםהוקמה2010בסוף שנת ". שעת השין"של מעריב ו

. ת"מכון מופחברתית מקצועית לאנשי חינוך מייסודו של

.פיסבוקהיא, הרשת החברתית הפופולרית ביותר בישראל2008מאז 
ישראל הייתה במקום  , 2011בשנת  ComScoreלפי מחקר של חברת 

,  על פי המחקר. הראשון בעולם מבחינת זמן שימוש ברשתות חברתיות
שעות בחודש באתרי רשתות 11.1גולש ישראלי ממוצע מעביר 

.חברתיות



)2017מאי (משתמשים פעילים חודשיים בפייסבוק מיליארד1.94

קצת נתונים



)2017מאי (משתמשים בפייסבוק 15-31מגילאי 91%

קצת נתונים



)2017מאי (הם משך הזמן הממוצע של ביקור בפייסבוק דקות20

קצת נתונים



)2017מאי (בודקים את הפייסבוק כשהם מתעוררים 18-24מגילאי 50%

קצת נתונים



החסרונות ברשת החברתית
הפגיעההםהחברתיתהרשתאתרישלהמיידיםהחסרונות

.רשתלבריונותוחשיפההתמכרותסכנת,בפרטיות

שאנוהתכניםעלבעלותישלמשלפייסבוקכמולחברה
.לגמרילמחוקניתןלאאותם)הרוחניהקניין(מעלים

שלהפרטיותאיבודאודותרבותביקורותסופגהפייסבוקאתר
מאיבודנרתעיםאינםרביםמשתמשים,זאתלמרות.גולשיו

פרטיהםאתולחשוףבאתרלגלושוממשיכיםפרטיותם
.האישיים

פיזייםלקשריםכתחליףבאהלאחברתיתרשתלזכורחשוב
ולתתהחברתיהמעגלאתולהרחיבלעזורבאההיא,ואמיתים
.חדשיםפיזייםקשריםליצורוזמינהקלהיותראפשרות



?איך מתחילים להשתמש בפייסבוק

בואו ונצא  
...לדרך



פייסבוק: נחפש בגוגל
או נכתוב בשורת הכתובת  

www.facebook.com



:נגיע לדף הבא

אך  , חינםהשימוש בפייסבוק הוא 
להירשםכדי להשתמש בו חובה 

רישום משתמשים 
חדשים

כניסה למשתמשים  
קיימים



נזין שם פרטי ושם משפחה

או  , נזין כתובת מייל קיימת
טלפון נייד מס

שתשמש אותנו  , נזין סיסמה
בכל פעם שנכנס לפייסבוק

נציין תאריך לידה
13הרישום לפייסבוק מגיל 

ומעלה

מין

נלחץ על כפתור  
ליצירת  הרשמה

המשתמש

חובה לציין  
/ כתובת מייל
-טלפון פעיל

כיוון שלאחר  
ההרשמה  
יהיה עלינו 
לאמת את  

החשבון עם  
/  המייל

הטלפון 
שהזנו



שאיתוהנייד / כתבו במקום נגיש את כתובת המייל
נרשמתם ואת הסיסמה שבחרתם



:יפתח הדף הבא, לאחר אימות החשבון

אתר חברים  לחיצה על 
תאתר לנו מרשימת אנשי  

את כל  , הקשר שבמייל שלנו
החברים שכבר נמצאים  

בפייסבוק



:תפתח את הדף הבא-הבאלחיצה על 

שמנו הפרטילחיצה על 
תוביל אותנו לדף הפרופיל  
האישי שלנו ותאפשר לנו 
להגדיר הגדרות אישיות

ניתן להתקדם שלב אחרי 
,  שלב עם צעדי התוכנה

לאתר  , לעלות תמונה אישית
אנשים וכדו

שמנו  ניתן גם ללחוץ על 
להגיע לפרופיל  הפרטי 

האישי שלנו ודרכו לבצע את  
כל ההגדרות



אם איננו מעוניינים להוסיף  
י/דלגתמונה נלחץ על 

תמונת פרופיל  כדי להגדיר 
נלחץ על אייקון  , אישית

המצלמה

בחלונית זו 
נוסיף פרטים 
אישיים על  

עיר . עצמינו
, המגורים

,  מקום עבודה
מערכות 

ס  "בי, יחסים
בעבר  

, הגדרת הפרטים האישיים
תסייע לפייסבוק למצוא  

,  חברים מאותו מקום עבודה
ס וכדו"בי, עיר



אודותלחיצה על לשונית 
תאפשר לערוך ולעדכן  
מידע על עצמינו כמו  

,  עיר המגורים, תחומי עניין
עיר המוצא ועוד

חבריםלחיצה על לשונית 
תאפשר לאתר חברים

לחיצה על לשונית 
תאפשר להוסיף  תמונות

תמונות שלנו וליצור  
אלבומים

הפרופיל האישי



" חברים"כדי לאתר חברים בפייסבוק נלחץ בפרופיל האישי על לשונית 

איתור חברים

עלנלחץ



נבחר מהיכן אנו רוצים לייבא את אנשי הקשר שלנו שבמייל

נלחץ לאישור



,  שלב הבא לאחר שפייסבוק איתר עבורנו חברים
שליחת בקשות חברותהוא 
-את בקשת החברות שנשלח להםיאשרורק לאחר שהחברים 

שהם מעליםופוסטיםלראות תמונות , שלהםנוכל לצפות בפרופיל האישי
.והם כמובן יוכלו לצפות בשלנו

, לחיצה על כפתור זה
תשלח בקשת חברות 

לחבר



מאפשרות לנו להגדיר" הגדרות פרטיות"
בתמונות ובדף הפייסבוק שלנו, בפרסומים, ברשימת החברים שלנו, מי יוכל לצפות בפרטינו האישיים

הגדרות פרטיות

:סוגי פרטיות
.כל אחד יכול לראות את המידע–ציבורי •
.יכולים לראות המידע) בפייסבוק(רק החברים שלי –חברים •
...חברים פרט ל•
.יכולים לראות את המידע) בפייסבוק(חברים שלי וחברים שלהם –חברים של חברים •
רשימות / אופציה לבחירה אישית מי יכול לראות ומי לא על פי אנשים –התאמה אישית •

.חברים



:כדי להציג ולשנות את הגדרות הפרטיות
הגדרותלחצו על       בפינה השמאלית העליונה של פייסבוק ובחרו באפשרות 1.
בעמודה הימניתפרטיותלחצו על , בחלון שיפתח2.

הגדרות פרטיות



:תפתח את הדף הבא-פרטיותלחיצה על 

י/ערוךלחיצה על האפשרות 
תפתח חלון בו נגדיר מי יראה 

את הפוסטים שלנו
נגדיר  , בכל אחת משורות אלו

בנפרד מי יוכל לראות את 
  רשימות החברים שלנו וכדו



בכל הגדרה של פרטינו  
מקצוע , עיר מגורים, האישיים

נוכל להגדיר הגדרת -וכדו
פרטיות נפרדת



נלחץ על האייקון של שמנו בסרגל העליון, כדי לחזור לעריכת הפרופיל שלנו





פייסבוק
הרשת החברתית
הגדולה בעולם

-2שעור -



כניסה למשתמש רשום
שם  נזין את , לאחר שנרשמנו בשיעור הקודם, כדי להיכנס לפייסבוק  בשנית

שיצרנוהסיסמהואת ) הנייד כתובת המייל או מס(שלנו המשתמש 

נלחץ לאישור  
והתחברות



לאחר ההתחברות יפתח דף הבית

.הוא הדף הראשי שאנו רואים לאחר שאנו מתחברים לפייסבוקדף הבית 
דפים וחיבורים  , רשימת הפוסטים מהחברים, הוא כולל את אוסף החדשות

.שמתעדכנים כל הזמן



מבנה דף הבית
מעבר לדף  

הפרופיל האישי 
שלנו

בדיקת בקשות 
לצורך  , חברות

*אישורם

התראותהודעות

שורת החיפוש  
דרכה ניתן לאתר  

דפים  , חברים
עסקיים וקבוצות

הודעות
הקירעללפרסםנרצהולאלחברארוכההודעהלכתוברוציםואנחנובמידה

בלחיצהאותונפתח.נכנסבדוארנשתמש,יראושכולםצורךואיןאישישזהכיוון
.לשלוחנרצהאליוהחברשםואתההודעהתוכןאתנכתוב,למעלהבסרגל

התראות 
בפייסבוקפעילותעלעדכונים

חברותבקשות
לצד,האייקוןעלבלחיצהזאתלראותנוכל,חברותבקשותלנושולחיםחבריםכאשר

.שנשלחוהבקשותמסאתהמסמלמספריופיעהאייקון



מבנה דף הבית

הקיר שלנו  -ניוז פייד
ופוסטים , המכיל חדשות

שהחברים שלנו העלו
רשימת הקבוצות  
,  שאנו חברים בהם

דפים שאהבנו ועוד

הסיפור  = סטורי
/  כתיבת קטע-שלנו

העלאת תמונה  
שמביעה את הקורה  
אתנו וזמינה לצפייה  

י החברים שלנו  "ע
השעות הקרובות24ב



חיפוש ומציאת חברים בפייסבוק

נקליד בסרגל  , כדי למצוא חבר שהצטרף לפייסבוק
,  החיפוש את שמו ונלחץ על זכוכית המגדלת לאישור

פייסבוק תציג לנו את כל האנשים ששמם זהה לשם 
.  דרך תמונת הפרופיל נוכל לזהות את החבר-שהקלדנו

ננסה להקליד את שמו  , במידה ולא מצאנו את  החבר
ומשפחתו באנגלית  



"משה בן משה"כאשר נקליד בשורת החיפוש  לדוג
פייסבוק תציג לנו את כל האנשים והדפים בשם זה
מתוך הרשימה נאתר את החבר אותו חיפשנו

,לאחר איתור החבר
הוסיפי נלחץ על 

החבר יקבל  , ה /כחבר
בקשת חברות מאתנו  
ובמידה ויאשר אותה  

נהפוך לחברים  
בפייסבוק



כאשר מישהו ביקש להוסיף אותנו לרשימת החברים שלנו  
:תופיע ההתראה

מספר בקשות החברות שממתינות לנוהמספר משמעותו 

המשתמשמיתציג,החברותבקשתכפתורעללחיצה•
.להתעלםאולאשרניתן–חברותהמבקש

לרשימתנכנסהמשתמשהחברותבקשתאישורלאחר•
.שלוהחבריםלרשימתנכנסיםואנחנושלנוהחברים

כךעלהודעהנשלחתלא"התעלם"באפשרותובחרנובמידה•
ממילהתעלםבנוחלהרגיששניתןכך,המבקשלמשתמש

.חבריםברשימתרוציםלאבאמתשאנחנו



ביטול חברות
ואנו מעוניינים לבטל זאת, במידה ואישרנו חברות לאדם

.והחברות תבוטל, שלצד שמו-xנלחץ על העמוד החברים נכנס ל



יצירת פוסט
יצרנו פרופיל ואיתרנו חברים כעת הגיע הזמן לשתף את  , בשעה טובה

...תמונות או קישורים מעניינים, רעיונות, החברים במחשבות שלנו

"ת/ה חושב/על מה את"כדי לעשות זאת נלחץ בשורה שבה כתוב 



יצירת פוסט
:יפתח החלון הבא

במקום זה נקליד את 
התוכן בו נרצה 

לשתף

,  לחיצה על האייקון
תפתח גוונים שנוכל 

להוסיף כרקע  
לטקסט  

אפשרות להוסיף  
סרטון/ תמונה

הוספת הרגשה  
מתוך רשימה קיימת  

ה  /מרגיש לדוג
ה  /מרגיש, שמח

מאוכזב הוספת שמות של  
חברים שהפוסט  

,  רלוונטי אליהם
בצורה כזו יוכלו  

לראות את הפוסט  
גם חברים שלהם 

שאינם חברים שלנו  
בפייסבוק

מי : הגדרות פרטיות
יוכל לצפות בפוסט  

...שנפרסם



האם  , נוכל לבחור בסימון
הפוסט שנפרסם יופיע רק  

החלק האמצעי  (-בניוז פיד
של הדף בו מופיעים  

בסטורי  או גם ) הסטטוסים
הסבר על הסטורי בשקופית  (

)הבאה

"י/שתפ"לסיום ואישור נלחץ על כפתור 



)סיפור(סטורי 

קטעילהוסיףלנוהמאפשר-בפייסבוקחדשיחסיתרכיבזהו,סטורי
הקרובותשעות24לרקזמיןשיהיהקצרסיפורלכתובאותמונות,וידאו

.עכשווימשהושמביעיםסרטון/תמונהבסטורינתעדכ"בד
כסיפורגםיופיעהואהאםלבחורנוכל,פוסטכותביםאנוכאשר

.בסטורי



סטטוס על ציר הזמן של חבר/כתיבת פוסט

מידע שנרצה לחלוק  -כאשר אנו רוצים לכתוב משהו על קיר של חבר
עלינו להיכנס  "...ברכת יום הולדת"עם כל חבריו שצופים בדף למשל 

תחילה לפרופיל שלו
?כיצד

את שם החבר מתוך רשימת החבריםנחפש 1.

י לחיצה על שמו"לפרופיל שלו ענכנס2.

.באופן הזהה לכתיבה על הקיר שלנו, במה שנבחרנכתוב ונשתף 3.



מחיקת פרסומים שמופיעים על הקיר

י  "אם איננו מעוניינים בפרסום מסוים שנכתב בקיר שלנו על ידנו או ע
.תמיד ניתן למחוק אותו, חברים

שמאפשר  Xי מעבר עם העכבר בפינה השמאלית של ההודעה יופיע "ע
.למחוק את ההודעה



תגובות+ Likeכפתור 

כדי ליצור אינטראקציה עם חברנו וכדי שפייסבוק ימשיך להציג לנו את  
.עלינו להיות מעורבים, הפרסומים של חברינו

אפשרויות למעורבות מתחת לפוסט של החבר יופיעו מס?  כיצד

/  משמעותה אהבתי, לחיצה על לייק
החבר ... אני מסכים עם מה שכתבת

כ  "שכתב את הפוסט יקבל התראה ע
שהוספנו לייק לפוסט שלו

ניתן להקליד תגובה לפוסט של  
תגובה יכולה להיות מחמאה  , החבר

שאלה על  , על תמונה שהעלה
.הדברים שכתב או כל דבר אחר

התגובה שנכתוב תוצג לכל האנשים  
שצופים בפוסט

"  שתף"אפשרות ל
את הפוסט בציר  

כך , הזמן שלנו
שכל חברנו יוכלו  

כ  "בד, לצפות בו
נשתף רק בדברים  
מיוחדים או כללים  
שרלוונטיים לכולם



.היא שיחה כתובה מיידית בין אנשים) שיחוחבעברית (אטצ

הודעותאטצפוסט
יכול לראות את כל מי שחבר

הפוסט
שאתו אני מתכתב  רק האדם 

יכול לראות
שאתו אני מתכתב  רק האדם 

יכול לראות

מתי אפשרות לדעת אין
החבר יתחבר לפייסבוק  

יגיב לפוסט/ ויראה

מי מהחברים  ניתן לראות 
מחובר כרגע

מתי אפשרות לדעת אין
החבר יתחבר לפייסבוק ויגיב  

להודעה

,  לאורך הטקסטאין הגבלה
כ מומלץ לכתוב פוסט  "בד

קצר וקולע

כמו בהודעות  ,טקסט קצר
sms

/  לכתוב טקסט קצר ניתן
ארוך בדומה למייל

מיידיתלאתגובה מיידיתתגובה מיידיתלאתגובה 

אט והודעותצ, ההבדלים בין פוסט



.אט בתחתית החלוןי לחיצה על לחצן הצ"אט ענפתח את הצ.1

.מסומן בעיגול ירוק וזמין לשיחה כרגע-מי שמחובר.2

...נבחר את החבר אתו נרצה לדבר. 3
תפתח לנו חלונית שיחה, נלחץ על שמו. 4
 Enterנכתוב את מה שנרצה ונלחץ על. 5

...נחכה לתגובת החבר







תמונת פרופיל
היא מסייעת לחברים המחפשים אותנו בפייסבוק לזהות  , לתמונת הפרופיל חשיבות רבה

עבור  " רושם ראשוני"לאשר את בקשות החברות שנשלח להם והיא משמשת כ, אותנו
עלינו לשמור תמונה  , לפני שנגדיר תמונת פרופיל. אנשים שאנו רוצים להתחבר אליהם

.חשוב לבחור תמונת פרופיל שאנו אוהבים....במחשב וכמובן

:כדי להגדיר תמונת פרופיל
י לחיצה על האייקון של שמנו בשורה העליונה"ע, נכנס לפרופיל האישי.1

נלחץ על. 2



:יפתח החלון הבא

תפתח חלון עם  + לחיצה על ה
תוכן הכוננים והתיקיות  

שבמחשב משם נייבא את  
התמונה הרצויה

אפשרות להוסיף לתמונה  
מסגרות ורקעים  , שבחרנו

מיוחדים



תמונת נושא
.תמונת נושא היא התמונה הגדולה בחלקו העליון של הפרופיל

כך שכל מי שמבקר בפרופיל שלנו  , ציבוריתכמו תמונת הפרופיל גם תמונות הנושא היא
.יוכל לראות אותה

:כדי להגדיר תמונת נושא
נכנס לפרופיל האישי.1
נלחץ על אייקון המצלמה בפינה הימנית העליונה. 2

תמונת נושא



,  מהפייסבוקתמונה קיימת יפתח תפריט שיאפשר לנו לבחור 
תמונה ממאגר  -אומנותלבחור , מהמחשבלעלות תמונה 

מתמונות קיימות קולאזהתמונות של פייסבוק או ליצור 

תמונת נושא

,  לאחר שנגדיר תמונת פרופיל ותמונת נושא
חברינו בפייסבוק יקבלו על כך התראה
ויוכלו לצפות ולהגיב בתמונות שעדכנו



נושא/כדי להחליף תמונת פרופיל

בתמונת הפרופיל או בתמונת הנושאעדכןנכנס לפרופיל האישי ונלחץ על 



העלאת תמונות ויצירת אלבום

.אחת ההנאות ברשת החברתית היא האפשרות לשתף חברים בתמונות שלנו
ניתן לעלות לפרופיל האישי שלנו תמונות ואפילו ליצור אלבומים מקוטלגים  

מי יוכל לצפות = הגדרות פרטיותבתמונות שנעלה נוכל להגדיר . לפי נושאים
.בהם

נכנס לפרופיל האישי ונבחר בלשונית תמונות.1



העלאת  
סרטונים  /תמונות

השמורים במחשב

יצירת  
אלבום  
מקוטלג  

לפי 
נושאי  

התמונות  
 לדוג

תמונות 
מהטיול 
בהולנד

צפייה בתמונות  
הקיימות



הגדרות פרטיות לתמונה
,לאחר שנבחר בתמונה הרצויה

נוכל להגדיר בחלון שיפתח מי יהיה רשאי לצפות בתמונה 



מחיקת תמונה
נעמוד על התמונה עם סמן העכבר.1: כדי למחוק תמונה שהעלנו

נלחץ על האייקון  . 2

מהתפריט שיפתח . 3
נבחר באפשרות
מחק תמונה זו



כניסה לאלבומי חברים

לכל אחד מאתנו יש אפשרות להיכנס לפרופיל של חבר ולצפות באלבומי  
כך אנו מתעדכנים בתמונות ובאירועים מחייהם של חברינו. התמונות שלו

?איך נכנסים
בוחרים  -פרופילנכנסים ל-בשורת החיפוששם החבר כותבים את  

.בתמונות הרצויות/מעיינים באלבום-תמונותבלשונית 



הוספת תגובה ולייק לתמונה

להוסיף לייק           או נוכל להגיב לאחר שצפינו בתמונה 
!שמשמעותו אהבתי את התמונה

נוסיף לייק ישלח עדכון אוטומטי לחבר על כך / לאחר שנגיב



תיוג
יצירת קישור לפרופיל של חברתיוג משמעותו 

את החברים שלנו  ) לסמן(אפשרות זו מאפשרת לנו לתייג 
כאשר הם מופיעים בתמונות שלנו  , בתמונות או בפוסטים

או כאשר הם רלוונטיים לפוסטים שכתבנו

ברגע שנתייג אותם הם יקבלו הודעה אוטומטית שמעדכנת אותם בכך שהם  
התמונה והפוסט בה תייגנו אותם יופיעו בציר הזמן  , תויגו בתמונה או בפוסט

.שלהם ויתווספו לאוסף התמונות האישי שלהם



איך מתייגים בתמונה
בוחרים מימין באפשרות, לוחצים על התמונה הרצויה1.
+ סמן העכבר משנה את סימונו ל2.
את שם החבר שנרצה לתייג, נלחץ על התמונה ונקליד בתיבה שתפתח3.
-נבחר מתוך הרשימה את החבר הרצוי4.



איך מתייגים בפוסט
לאחר שהקלדנו את הפוסט נבחר באפשרות התיוג ונקליד את שמות 

.החברים שנרצה לתייג

נקליד את שמם  , כדי שפייסבוק יאתר את החברים שנרצה לתייג: חשוב
בדיוק באופן בו הם רשומים בפייסבוק בעברית או באנגלית



לחצן ההתראות
:לחצן ההתראות מעדכן על שינויים בדף שלנו כגון

חבר אישר את בקשת החברות ששלחתי לו•
לתמונה שלי/ חבר הגיבה לפוסט•
לתמונה שלי/חבר הוסיף לייק לפוסט•
מישהו כתב לי על הקיר•

כאשר קיימת התראה חדשה יופיע מספר ליד כפתור ההתראות
לחיצה על הכפתור. המסמל את מספר ההתראות שממתינות

.תציג את כל ההתראות

2



קבוצות בפייסבוק
קיימות בפייסבוק גם קבוצות לבעלי  , מלבד התקשורת עם החברים בפייסבוק

,  מחכמת ההמונים: חברי הקבוצה נהנים מערך מוסף רב.תחביב משותף/ עניין
,  להחליף מידע ולקבל משוב מאנשים באותו תחום, מהאפשרות להתייעץ

…ואפילו מהכרות עם חברים חדשים, מהשתתפות באירועים לחברי הקבוצה

קבוצה  , קבוצה לנשים הריוניות, קבוצה לשומרי משקל: קבוצות לדוגמה
,  קבוצה למוצרי יד שניה, קבוצה לבעלי עסקים קטנים,לגרפיקאים

לאוהבי  , קבוצה לאימהות מבשלות, קבוצה לאנשים שאוהבים לטייל
למכורים לקניות ברשת ועוד ועוד ועוד  , חתולים



וחלקהקבוצהלחברירקגלויבהםוהמידע"סגורות"מהקבוצותחלק
בקבוצההנכתבבמידעלצפותיכוליםוכולם"פתוחות"מהקבוצות

שאחראי)הקבוצהבגודלתלוי(יותראואחדמנהלישקבוצהלכל
לאפוסטיםשלמחיקה,לקבוצהההצטרפותבקשותאישורעל

עומדיםשאינםאנשיםחסימתואפילומכבדשיחעלשמירה,ראויים
.הקבוצהבכללי

.בחינםהיאבקבוצהוההשתתפותקבוצהלפתוחיכולאדםכל



?איך מצטרפים לקבוצה
בשורת החיפושאם ידועה לנו שמה של הקבוצה נכתוב את שמה 

נקבל בתוצאה את הקבוצה הרצויה וקבוצות נוספות עם שמות דומים
הצטרףכדי להצטרף לקבוצה נלחץ על 

מידע על מטרת  
הקבוצה

החברים שהקבוצה   מס
מונה



אם לא ידוע לנו שמה של הקבוצה ואנו מתעניינים בנושא מסוים
מילה הקשורה לנושאבשורת החיפוש נוכל לנסות לכתוב 

.ופייסבוק תציג לנו את כל הקבוצות הקשורות

תשלח בקשה למנהל הקבוצה-הצטרףלאחר שלחצנו על 
יש קבוצות  שכדי להצטרף אליהם נדרש  , שיחליט אם לאשר את בקשתינו

.כדי להבטיח שהנרשמים אליהם מתאימים לקבוצה, שאלות לענות על מס



דפים עסקיים
המשמש מעין אתר, למרבית החברות במשק קיים דף עסקי בפייסבוק

,  יוצרת קשר אישי עם הלקוחות, ודרכו החברה מקדמת את המוצרים שלה
.מייחדת מבצעים לחברי הדף ועוד

,הדף יכול לשמש מעין שרות לקוחות
.והלקוח יכול לפנות דרכו לחברה ולקבל מענה מהיר

?מוכר לכם



כדי לראות את תוכן הדף העסקי ולקבל עדכונים מהדף
ונבחר בתוצאה הרצויה, נחפש את שם הדף בשורת החיפוש

.תוכן הדף זמין לכולם ואין צורך להירשם
לייקאם נרצה לקבל עדכונים והתראות מהדף נסמן את הדף ב

,לחברה יש אינטרס שכמה שיותר לקוחות יסמנו לייק לדף שלה
...יחשפו לתוכנו וממילא יגדילו את המכירות שלה



מרכז העזרה
ניתן מענה לשאלות נפוצות והסברים מפורטים, במרכז העזרה של פייסבוק

.על כל הפעולות והכפתורים בפייסבוק

?איך משתמשים
נלחץ על האייקון      בחלק העליון משמאל. 1
נקליד את מילת החיפוש הרצויה בשורת החיפוש. 2

נקבל תשובות לשאלות נפוצות בנושא .3





 
 

 1פייסבוק שעור 

 יצירת חשבון חדשכניסה לפייסבוק,  1תרגיל 

 ובחרו בתוצאה הראשונה) "פיסבוק"-"גוגל"הכנסו לפייסבוק (כתבו ב .1

 והזינו את פרטיכם האישיים "צור חשבון חדש"בחרו באפשרות  .2

 

 

 

 

 

 הרשמהלחצו על כפתור  .3

 אמתו את חשבונכם דרך המייל/ הנייד .4

 

 עריכת פרופיל אישי 2תרגיל 

 שלכםפרופיל האישי ערכו את ה .1

 הוסיפו מידע על עצמכם אודותלחצו על לשונית  .2
 שלכם ענייןהתחומי הוסיפו את 

  מצא/י חברים לחצו על, חבריםלחצו על לשונית  .3

 

 

 יבאו את אנשי הקשר מהמייל שלכם .4
 
 
 
 

 

 שלחו להם הצעת חברותאם נמצאו חברים עם פרופיל פייסבוק קיים,  .5
 

 



 
 

 הגדרת פרטיות 3תרגיל 

 הגדרותבאפשרות מהתפריט העליון בחרו  .1
 
 
 
 
 
 
 

  פרטיותבחלון שיפתח לחצו בתפריט הימני על  .2

 לחצו על  האפשרות ערוך/י  מהשורה הרצויה .3
 
 

 

 

 

  חבריםשנו את הגדרת הפרטיות מציבורי ל .4

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2פייסבוק שעור סדנת 

 איתור חברים 1 תרגיל

 , ע"י הקלדתם שמם בשורת החיפושמחבריכם לשיעורשישה לפחות חפשו  .1

 

 בקשת חברות שלחו לחברים שמצאתם .2

 בדקו אם ממתינות לכם בקשות חברות חדשות .3

 במידה וכן, אשרו אותם.

 פוסט כתיבת 2 תרגיל

 ושתפו אותו כתבו פוסט על הקיר שלכם .1

 

 

 

 

 

 

 

 בתגובה ובהוספת לייקהגיבו לפוסטים שכתבו החברים שלכם,  .2

 שמםלפרופיל שלהם ע"י חיפוש  והיכנסאם אינכם רואים את הפוסטים שלהם, 

 בצד ימין  "רשימות חברים" ןאייקובשורת החיפוש, או לחיצה על 

  

 

 צ'אט 3 תרגיל

 לחצו על חלונית הצ'אט .1

 בחרו באחד החברים המחוברים והתכתבו איתו  .2
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בחרו צבע 
שישמש 

 כרקע

הוסיפו 
 הרגשה



 
 

 3פייסבוק שעור סדנת 

 
 תמונת פרופיל ותמונת נושא 1תרגיל 

 היעזרו במדריך והעלו את התמונות האישיות שלכם למחשב .1

 כם(של שמ ןהאייקושלכם )בלחיצה על  פרופיל האישיהיכנסו ל .2

 נושאתמונת ו תמונת פרופילהוסיפו  .3

 שבחרתם בתמונה אחרת תמונת הנושאהחליפו את  .4

 

 יצירת אלבום תמונות 2תרגיל 

 בפרופיל האישי תמונותהיכנסו ללשונית  .1

 

 העלו תמונות וצרו אלבום .2

 "חברים"בתמונות שאתם מעלים, הגדירו בהגדרת הפרטיות  .3

 מחקו את אחת התמונות .4

 מחברי הקבוצה 2לתמונות של לפחות  והיכנס .5

 כתבו תגובות והוסיפו לייק למס' תמונות .6

 

 תיוג 3תרגיל 

 כתבו פוסט בדף שלכם .1

  חברים מהקבוצה 2תייגו בפוסט  .2

 

 

 

 לאחת התמונות שלכם ותייגו בה חבר אחד מהקבוצה והיכנס .3

 

 



 
 

 

 

 קבוצות ודפים עסקיים 4תרגיל 

 רת החיפוש(חפשו את הקבוצות שלהלן בפייסבוק )הקלידו את שמם בשו .1

 מטרתה? וכמה אנשים חברים בה? בוצה מהבדקו בכל ק .2

o ניק/יתמוסכ יתשאל 

o משומשוק חינם 

o נתקעתי עם 

o שותפים לטיול 

o תשאל עו"ד 

o אמהות מבשלות 

 .קבוצות מהרשימה 2שלחו בקשת הצטרפות לפחות ל .3

 .חברות מסחריות ועיינו בתוכן הדפים שלהם 3לפחות חפשו  .4

 עדכונים מהדף. קבללדפים שאהבתם, כדי ללייק סמנו  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/1672905176262794/
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