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 למה האפליקציה הקהילתית של נען פועלת בטלגרם?
 למעשה, לא מדובר ממש באפליקציה של נען. 

הפועל בפלטפורמה של  ( botבוט ) למעשה  הדבר הזה שאנחנו קוראים לו "האפליקציה הקהילתית" הוא 
 אפליקציית המסרים המיידיים טלגרם. 

לנו לתקשר   תלכל דבר, אך הוא אינו מופעל על ידי אדם, אלא על ידי תוכנה המאפשר  הבוט הוא חשבון טלגרם 
 לקבל ממנו מידע ולבצע דרכו פעולות שונות. , עם הבוט

 :  בולטיםשל נען כמה יתרונות    תקשורת הקהילתיתטלגרם כבסיס לשל  לשימוש בבוט

פועל  , מאוד לתחזוקה חסכוניקל ומאפשר לבצע פעולות רבות באופן אוטומטי ולכן הוא  חיסכון: (1)
 הוא אינו דורש כוח אדם שיעדכן אותו ו  בפלטפורמה חינמית

פועל בסביבה של אפליקציית מסרים פופולרית ולכן  בוט שלנו ה  טכנולוגיה שמתקדמת עם הזמן: (2)
סביר להניח שהטכנולוגיה שבמסגרתה הוא פועל תתקדם עם הזמן ותתאים את עצמה להתפתחויות  

 ישאר עם אפליקציה ואתר שדורכים במקום , כך שלא נבעולם
מתממשק לאתר האינטרנט של נען ומעדכן אותו   הבוט  סנכרון מלא מול אתר האינטרנט של נען: (3)

מקבל  , ומי שגולש דרך המחשב הביתי בזמן אמת תמיד מעודכן אתר השבאופן אוטומטי לחלוטין כך  
 את כל המידע שמשתמשי הטלפון מקבלים. 

איננה אפליקציית המסרים הפופולרית ביותר בישראל )ואטספ לדוגמה פופולרית יותר(, אך רק    אמנם טלגרם
שילוב של בוטים עצמאיים בתוך הרשת שלה, וגם איכויות ההצפנה שלה הן טובות יותר  כרגע טלגרם מאפשרת 

 משל ואטספ. 

 " האתר הקהילתי שלי" הוא   בטלגרם הבוט שם  , בית וברוש בטלגרם הוא עיגול עם  בוט שלנואייקון ה

 חזרה לתוכן העניינים

 

 "אפליקציה קהילתית"? ואם זה בוט בטלגרם, למה אתם קוראים ל
כי טלגרם היא אפליקציית מסרים ורשת חברתית חובקת עולם, שאנחנו משתמשים בה רק כפלטפורמה,  

לא ירגיש בכלל שהוא נמצא   –לצורך התקשורת האישית שלו עד היום בפועל מי שלא השתמש בטלגרם 
ליצור קיצור דרך ממסך הבית של   - בטלגרם. לכן אנו ממליצים למי שאינו משתמש בטלגרם לצרכים אחרים  

הקהילתי  במסך הטלפון ישירות לבוט של נען ולמחוק את קיצור הדרך של הטלגרם. בצורה כזו תישארו תמיד  
 של נען.

עשוי לעורר רתיעה בקרב ציבורים מסוימים, ומנגד המושג "אפליקציה" הוא מושג  ש במושג "בוט" כמו כן, השימו
 חשוב לזכור שמבחינת המשתמש אין באמת הבדל מהותי...   מוכר.

 חזרה לתוכן העניינים
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 האפליקציה הקהילתית? מהן המטרות והשימושים העיקריים של
פרט לכך  קהילה, בענייני  להעברת הודעות ומידע לציבור מרכזי התקשורת הכלי נועדה להיות האפליקציה 

  מידע על שעות פתיחה של דף קשר,  קישור ללוח אירועים קהילתי, האפליקציה מרכזת מידע שימושי כגון 
  .ועוד  ביצוע קריאות שירות, פנייה לבעלי תפקידים קישור לארכיון דיגיטלי, ענפים ועסקים,

 אותם נטמיע ונתרגל בהמשך השנה.   –בחירום  רט לכך, לאפליקציה יישומים פ

 חזרה לתוכן העניינים

 

 סנכרון מלא עם האפליקציהב –של נען חדש האינטרנט האתר 
מי שמעדיף להתעדכן בנעשה  , כך ששל נען החדש  אתר האינטרנטעם באופן אוטומטי האפליקציה מסונכרנת  

מקבל  יכול להיות סמוך ובטוח שהוא בקהילה דרך האתר )לדוגמה, באמצעות המחשב הביתי ולא דרך הטלפון( 
   מגיע למשתמשי הטלפון.האת אותו מידע בדיוק  

 דף הבית של אתר נען החדש מראה 
 על ידי חיפוש "קיבוץ נען" בגוגל, מכל טלפון חכם, ניתן להגיע מכל מחשב ביתי או אל אתר נען 

 את כל הפעולות שניתן לעשות בטלפון החכםדרך המחשב הביתי עם המידע באפליקציה ומאפשר לבצע האתר מסונכרן באופן מלא 

 

או על ידי הקלדת כתובת האתר    חיפוש "קיבוץ נען" בגוגללהגיע לאתר האינטרנט של נען דרך ניתן 
naan.org.il  בשורת הכתובות של הדפדפן 

<<  , על ידי לחיצה על כפתור "תפריט ראשי" בטלפון גם דרך האפליקציה האינטרנט של נען  ניתן להגיע לאתר 
 )ראו צילום מסך להמחשה(: ולחיצה על כפתור "אל האתר"
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 הענייניםחזרה לתוכן 

 

 ?ואינו יכול להתקין את האפליקציה מי שאין לו טלפון חכם עושהמה 
מייל  הקהילה באמצעות הודעות ימשיך לקבל  – לא התקין את האפליקציה עדיין מי שמי שאין לו טלפון חכם או 

זהה באופן אוטומטי את חברי הקהילה שאינם מנויים  תהמערכת   כמו בעבר.  בדיוק  סמסהצעות  באמו
  –מייל   ימשלוחהמשך קבלת לגבי  באמצעות סמס. גדרות כדחופות ודעות המולהם את ה תשלחבאפליקציה ו

 החבר לוודא שכתובת המייל שלו מעודכנת במערכת.על 

דרך המחשב הביתי, האתר מסונכרן מול   אתר האינטרנט החדש של נעןכמו כן, ניתן בכל זמן לגלוש ל
 שקיים באפליקציה נגיש גם דרך האתר של נען. האפליקציה באופן אוטומטי וכל המידע

 חזרה לתוכן העניינים

 

 איך אני יכול להתקין אותה בטלפון שלי? –אין לי עדיין את האפליקציה 
קישור להתקנת  לבקש ו לאייל מצליח שעליך לעשות הוא לשלוח הודעה  מה  נען, כל אם את/ה תושב 

 ך בהודעת סמס אליישלח  אשר האפליקציה 

 שימו לב: האפליקציה מיועדת לתושבי נען בלבד, בשלב זה אנו מעדיפים לא להכניס ילדים ובני נוער לבוט. 

 חזרה לתוכן העניינים

 

 ?בטלפון לפתוח את האפליקציהאיך 
 כמה דרכים אפשריות:

ניתן לפתוח את האפליקציה דרך קיצור דרך במסך הבית. אך לשם כך עליכם קודם כל ליצור קיצור   .1
קיצור  , בכל פעם שתלחצו על ( להסבר הבא  דלגו -יצור קיצור דרך  ל ודעים איךאם אינכם י) דרך כזה 

 הקהילתית  תיכנסו מיידית לאפליקציה  –הדרך  

http://naan.org.il/
mailto:eyalmaz@gmail.com
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  אתם תקבלו על כךהודעת קהילה חדשה  נשלחת אליכם  כאשר  –דרך מסך ההתראות בטלפון   .2
את האפליקציה הקהילתית ותציג את   אוטומטיהתראה לטלפון, לחיצה על ההתראה תפתח באופן 

 במסך התצוגה של האפליקציה.  ההודעה הרלוונטית
 ות של הטלגרם, לבחור את "האתר הקהילתי שלי" )האייקון של הבית והברוש(. מסך השיחדרך  .3

 חזרה לתוכן העניינים

 

 איך ליצור קיצור דרך לאפליקציה במסך הבית של הטלפון?
עם מידע על  מסך , יפתח לכם ( "שליהאתר הקהילתי איפה שכתוב "במסך האפליקציה לחצו על הכותרת ) 

  לחצו עליהן, ואז לחצו על   – אחת מתחת לשנייה האפליקציה, בחלק העליון של המסך תראו שלוש נקודות  
Add to Home screen  , 

 ראו תרשים שלהלן להמחשה:

 

 חזרה לתוכן העניינים

 

 כפתור התפריט הראשי וכפתור ההגדרותהיכרות עם 
וכדי להתאים את המידע שאתם  חיפוש תושב או שליחת קריאות שירות, כמו שונות על מנת לבצע פעולות 

כפתור התפריט הראשי   –את שני הכפתורים המרכזיים באפליקציה  עליכם להכיר מקבלים לצרכים שלכם, 
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)ראו   שני הכפתורים נמצאים בחלק התחתון של המסך, מתחת לשדה הקלדת הודעה  וכפתור ההגדרות. 
 תמונה להמחשה(: 

 

 

 כפתור "תפריט ראשי"
 : לחיצה על כפתור תפריט ראשי פותח תפריט נוסף עם שורה של פעולות אפשריות לביצוע

 

 : דרך התפריט הראשי ניתן לבצע את הפעולות הבאות

 

כפתור זה משמש אך ורק מנהלי ערוצים באפליקציה, תושב שאינו מנהל יקבל  
כי אינו מורשה להעלות הודעות )אל תדאגו, כדי לכתוב הודעה פשוט הקלידו  הודעה 

אותה ושלחו כהודעה רגילה )כמו בואטספ( המערכת תשאל אתכם כבר מה לעשות  
 עם ההודעה ולמי לשלוח אותה

 
 לחפש טלפונים ומיילים של חברים בקהילה פתיחת דף קשר בו ניתן 

 

, לחיצה על הכפתור תוביל לרשימה של בעלי  פנייה מהירה לבעלי תפקידים בקהילה
 דרך האפליקציה  תפקידים שניתן לפנות אליהם בחיוג מהיר או בצ'אט אישי 

 

  , גז ביצוע קריאות שירות )לדוגמה לאשכול הבינוי, חשמליה, אינסטלציה, תקשורת 
 דרך האפליקציה. וכו'( 
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ניתן להגיע למידע שימושי כמו שעות פתיחה   באמצעות לחיצה על כפתור השימושון
של ענפים ועסקים מקומיים, לבצע חיוג מהיר לטלפונים חיוניים )כמו מוקד המועצה,  

קלפי, להיכנס לסידור רכב  , להיכנס למערכת ההצבעות שער צפון, שומר לילה(
 ועוד... 

 
 כניסה ללוח האירועים של נען

 
 כניסה לארכיון הדיגיטלי של נען

 
 מובילה לדף הבית של אתר נען לחיצה על הכפתור 

 

,  את מיקומכם לו ושולחת  לחיצה על לחצן המצוקה מקפיצה את צוות החירום היישובי
או   בשיחה קוליתולעלות מולכם   כדי להבין את המצב לצ'אט משותף  נכנסהצוות 

 צ'אט ב

 

 

הינו     כפתור שבצדו הימני העליון מופיע חץ קטן כל : שימו לב
   - ( מחוץ לאפליקציהמידע באתר נען )כלומר, שמפנה לקישור כפתור 

שתבקש מכם  קטנה ולכן כאשר אתם לוחצים עליו תופיע חלונית 
כדי להשלים את הפעולה פשוט   – פתיחה של הקישור את הלאשר 
 . OPENלחצו 

  

 

 "הגדרותכפתור "
התאים את האפליקציה  ומאפשר לכם ל  פותח את תפריט ההגדרות האישי שלכם  לחיצה על כפתור ההגדרות 

  להלן מראה תפריט ההגדרות: . בצורה טובה יותר עבורכם
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 את הפעולות הבאות: דרך תפריט ההגדרות ניתן לבצע 

 

ערוצי  את   בחור חיצה על כפתור הערוצים תאפשר לכם לל
אתם מעוניינים לקבל הודעות באופן שוטף, או  מהם  מידע ה

המשיך לקבל מהם  שאינכם רוצים ל להסיר את עצמכם מערוצים  
 הודעות 

 

  – שינוי ההגדרות הנוגעות לדיוור ההודעות באפליקציה או במייל
 ניתן לשנות לדוגמה את התדירות בהן ישלחו אליכם הודעות 

 

עדכון הפרטים האישיים שלכם במערכת, לדוגמה הוספת  
 , טלפון קווי ועוד... שלכם  כתובת מייל 

 

בלחיצה על כפתור זה תוכלו להגדיר אילו פרטים שלכם יופיעו  
 ואילו פרטים לא יופיעו  –  בדף הקשר היישובי 

 חזרה לתוכן העניינים

 

 

 כפתור התפריט הראשי וכפתור ההגדרות?מדוע אינני רואה את 
 :בסיסיים באפליקציה יש שני מצבי תצוגה

במצב תצוגה זה אתם רואים את שני הכפתורים הראשיים באפליקציה )"תפריט   –מצב כפתורים   .1
 הללו. לבצע פעולות שונות דרך הכפתורים לכם מאפשר ראשי" ו"הגדרות"(. מצב זה  

  מצב תצוגה בכלשהי. מתחילים לכתוב הודעה אתם כאשר  אתם עוברים למצב הקלדה  –  הקלדהמצב  .2
 יה. זה נעלמים הכפתורים הראשיים של האפליקצ

סימן שאתם במצב הקלדה, ועל מנת לחזור     ברגע שאתם לא רואים את הכפתורים "תפריט ראשי" ו"הגדרות" 

    :למצב הכפתורים עליכם ללחוץ על האייקון בצורת הכפתור
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 חזרה לתוכן העניינים

 

 עצמנו מערוצים?איך לבחור ערוצים או להסיר את 
היתרונות של תקשורת דרך האפליקציה הקהילתית היא היכולת לנתב הודעות ומידע לפי תחומי העניין אחד 

של חברי וחברות הקהילה. כך למשל, אם עד היום נאלצו סטודנטים רווקים לקבל הודעות הנוגעות לגיל הרך,  
בות אבל לא רלוונטיות להם(,  או לחילופין, הורים צעירים נאלצו לקבל הודעות על חוג הנוער )הודעות מאוד חשו

כל אחד יקבל הודעות לפי צרכי המידע האישיים   -הרי שלאחר השלמת ההטמעה של האפליקציה הקהילתית  
שלו. בהמשך אפשר יהיה לנתב ידיעות אפילו לפי שכונה כך שלא תאלצו לקבל הודעות הנוגעות לשכונה  

מסוימת לסגור את המים לצורך הדברת נמלת  לדוגמה, הודעה המבקשת מתושבי שכונה . שאתם לא גרים בה
 א. ל  –רק תושבי אותה שכונה יקבלו את ההודעה, ושאר חברי הקיבוץ    -האש  

הוא להיכנס   – ומאיזה לא כל מה שצריך לעשות כדי להגדיר מאיזה ערוצים אתם רוצים לקבל הודעות  
 <<  openלחיצה על   כפתור "ערוצים" <<להגדרות שלכם )דרך לחיצה על הכפתור "הגדרות"( << לחיצה על 

ולסמן את הערוצים שאתם רוצים לקבל מהם הודעות, ולהסיר את הסימון מהערוצים שאתם לא רוצים לקבל  
 מהם הודעות. 

גר  שימו לב: יש ערוצים כמו "הודעות מזכירות" ו"דפי מידע" שהם ערוצי חובה, וזאת מתוך הנחה שכל מי ש
 הודעות אלה, הנוגעות בדרך כלל לנושאי אסיפה וקלפי או הודעות חירום וביטחון.בקהילה חשוב שיקבל 

 https://youtu.be/bBAaCf2gXUMניתן להיעזר גם בסרטון ההדרכה הקצר הבא: 

 םחזרה לתוכן הענייני

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FbBAaCf2gXUM%3Ffbclid%3DIwAR2XZw3rDn2eXmONNdHPgFjK7XSoKkw-t6M2xuqCS1Ekp5ZJTawFv4KgptU&h=AT32kG2x6_AyKbbD8skKhuJ-RCA0IdW7nkuX_4uBoInz5dxXW-jhk5ebD2VKVMWvTgQ5fyZtT74l9glWTHqKHoob0BzQMlmzOZcLxPt859pxjsqO4eIez7S0xxsD6LXuyIbhoxvW2wmHX2tOiMH9pUzjilxR
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 :באפליקציה ובמיילאיך להגדיר את תדירות הדיוור 
 לחצו על כפתור "הגדרות" ולאחר מכן על כפתור "אופן הדיוור". 

באיזו תדירות תשלח לכם האפליקציה  להגדיר )כלומר   שימו לב: על מנת שתוכלו לעדכן את אופן הדיוור במייל
אם כתובת המייל   .דרך כפתור "פרטים אישיים" ת כתובת המייל שלכם א, עליכם קודם כל עדכן עדכונים במייל( 

 תוכלו לאפיין אך ורק את אופן הדיוור של ההודעות באפליקציה.  שלכם אינה מופיעה במערכת

 שתי אפשרויות לאחר לחיצה על כפתור "אופן הדיוור": תקבלו  במערכת, עדכנתם כתובת מייל בהנחה ש 

 את אופן הדיוור באפליקציה להגדיר  .1
 להגדיר את אופן הדיוור במייל .2

 ראו תמונת מסך להמחשה: 

 

 
 אופן הדיוור באפליקציה

 , האפשרויות הן: לטלפון שליחת ההודעות אליכם דרך כפתור זה תוכלו להגדיר את תדירות 

 הפרסום שלהן לציבור. באופן שוטף, עם  יגיעו לטלפון שלכם  ההודעות   –רצף ידיעות בזמן אמת  .1
במהלך היום לא יגיעו אליכם    שמתפרסמותהודעות אם תבחרו באפשרות זו הרי ש  – סיכום יומי .2

שיגיע אליכם לטלפון בשעה קבועה   , אלא אך ורק במסגרת "סיכום יומי"בזמן הפרסום שלהן טלפוןל
 .  בהודעה אחת  –מדי יום וירכז את כל ההודעות שהתפרסמו באותו יום 

 ישלחו אליכם לטלפון אך ורק ידיעות שהוגדרו כ"דחופות"  –ידיעות דחופות בלבד  .3

וזאת על מנת שתקבלו את    "רצף ידיעות בזמן אמת" לבחור באפשרות הדיוור באפליקציה אנו ממליצים 
 ללא השהייה. ועות עם פרסומן  ההוד

 

 אופן הדיוור באימייל
לפי האפשרויות  , דרך כפתור זה תוכלו להגדיר את התדירות שבה המערכת תשלח לכם הודעות לאימייל

 הבאות: 
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שימו לב שבאפשרותכם לבקש מהמערכת שלא תשלח אליכם כלל הודעות באימייל, וכך תקבלו את ההודעות  
 לאפליקציה בטלפון. אך ורק 

 ניתן לשנות הגדרות אלה רק אם האימייל שלכם מעודכן במערכת. 

 חזרה לתוכן העניינים

 

 איך לחפש חבר בקהילה ולחייג אליו?
במסך  המופיע ת של נען באמצעות לחיצה על האייקון של הבית והברוש פתחו את האפליקציה הקהילתי •

 .או דרך תפריט היישומים )אפליקציות( בטלפון  הבית שלכם 
 . רגילה  הקלידו את שם החבר/ה חברה ושלחו את השם כהודעה  •
 לחצו על כפתור "חיפוש תושב"   – הודעתכם להעביר את לאן  המערכת תשאל אתכם  •

 

 https://youtu.be/8VPL_n68HDoניתן להיעזר בסרטון ההדרכה הבא: 

 חזרה לתוכן העניינים

 

 ופרט בנושאי קהילהריכוז מידע שימושי  – "שימושון"
  קישורים שימושיים ולמידע שימושי "תפריט ראשי" ולאחר מכן על כפתור "שימושון" תגיעו לבלחיצה על כפתור 

 בנוגע לחיי הקהילה והפרט בנען, להלן הפעולות העיקריות שניתן לבצע דרך השימושון:

https://youtu.be/8VPL_n68HDo
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 חזרה לתוכן העניינים

 

 ביצוע קריאות שירות דרך האפליקציה
 .קריאה לנותן שירות מסוים בנען העביר באפליקציה מאפשרת לשמערכת קריאות השירות 

 כדי להגיע לקריאות השירות יש ללחוץ על כפתור "תפריט ראשי" ולאחר מכן על כפתור "קריאות שירות". 

 :האפליקציהביצוע קריאות שירות דרך שני יתרונות מרכזיים ל 

חפש  שעה )גם בלילה(, לא צריך ליום ובכל בכל  קריאת השירותשלוח את ניתן ל –  ופשטות  נוחות .1
המתין על קו הטלפון  , וגם אין צורך לאו את כתובת המייל שלו  מספר טלפון של נותן השירות בנען

בוחרים את נותן השירות  , אפליקציהקריאות השירות במערכת , פשוט נכנסים ללכם שמישהו יענה
 זהו זה.   , ושולחים.תוכן הקריאה שלכםכותבים את   ,ליה וכו'( הרלוונטי )בינוי, אינסטלציה, חשמ

 . שלהן מתועדות וניתן לעקוב אחר תהליך הביצוע שנשלחות דרך האפליקציה כל הקריאות   –תיעוד  .2

 

ניתן כרגע להעביר קריאות  למעשה, ) באופן מלא כרגע   הפעיל האיננ קריאות השירות  מערכת  שימו לב:
, אנו נמצאים בימים אלה בתהליך  (, קריאות השירות הנ"ל מגיעות לניר דגןרת ו שירות אך ורק בנושא תקש

יסתיים תהליך זה, נפתח את המערכת לביצוע  ורק כאשר  – הטמעה של האפליקציה מול נותני השירות עצמם 
, לחשמליה  לאשכול הבינויגם בהמשך יהיה ניתן להעביר קריאות שירות קריאות שירות מול ענפים נוספים.  

 ינסטלציה, ואולי גם לענפים נוספים בנען )בהתאם לצורך(. ולא

  תצא על כך הודעה מסודרת  –ברגע שמערכת קריאות השירות תפתח לביצוע קריאות מול ענפים נוספים  
 . לציבור

 

 חזרה לתוכן העניינים
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 איך להפסיק לקבל התראות על אנשי קשר חדשים שמצטרפים לטלגרם
 

זה רלוונטי לכל מי שרוצה להשתמש באפליקציה הקהילתית של נען )"האתר   פרק: 1הערה מקדימה 
הקהילתי שלי"(, אך אינו רוצה להיות מוטרד מהתראות אחרות של טלגרם ואינו רוצה שטלגרם יציג אנשי קשר  

יית טלגרם אך ורק  חדשים שהצטרפו לאפליקציה. במלים אחרות, מאמר זה רלוונטי למי שהתקין את אפליקצ
כדי לקבל את הודעות הקהילה ולבצע פעולות שונות דרך "האתר הקהילתי שלי" של נען, ואין לו שום צורך  

 .בטלגרם בתור אפליקציית מסרים אישיים

מי שפרט לשימוש ב"אתר הקהילתי שלי" )כלומר, ב"אפליקציה" של נען( רוצה להשתמש בטלגרם   אזהרה:         
רים אישיים )בדומה לואטספ למשל(, ייתכן וההמלצות שלהלן אינן מתאימות לו ועלולות  גם כאפלקיציית מס

 .לפגום בחוויית השימוש שלו באפליקציה

 .  ANDROIDזה רלוונטי אך ורק למשתמשיפרק : 2הערה מקדימה 

 

 תראות על מצטרפים חדשיםשלב א': השתיקו את קבלת הה
ת  יהגדרות של אפליקציה  מסך עליכם להיכנס לעל מנת להפסיק לקבל התראות על מצטרפים חדשים, 

 .  טלגרם(הההגדרות של   מסך ל)כלומר לצאת מ"האתר הקהילתי שלי" ולעבור  בעצמה הטלגרם 
 ?איך עושים את זה 

ממסך "האתר הקהילתי שלי", יש ללחוץ על החץ בצד   .1

 השמאלי העליון של המסך 

לחצו על כפתור ה"המבורגר" הממוקם בחלק העליון   .2

השמאלי של המסך )זהו כפתור בצורה של שלושה  

 ( קווים אופקיים מקבילים זה לזה, נראה ככה  

 Settings לחצו על .3

 Notifications and Sounds לחצו על .4

 Events  תגללו את המסך למטה עד לכותרת  .5

העבירו את   Contact joined Telegram בסעיף  .6

 :ראו תמונת מסך להמחשה. למצב כבויהכפתור 
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 שלב ב': הפסיקו את סנכרון האפליקציה עם אנשי הקשר שלכם
 Privacy and Security חזרו למסך ההגדרות של הטלגרם ולחצו על .1

 Contacts תגללו את המסך למטה עד לכותרת  .2

 Delete Synced Contacts לחצו על .3

 העבירו את הכפתור למצב כבוי  Sync Contacts בסעיף  .4

 העבירו את הכפתור למצב כבוי  Suggest Frequent Contacts בסעיף  .5

 :ראו תמונת מסך להמחשה

 

 חזרה לתוכן העניינים
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 המלצות לשמירה על פרטיות בטלגרם
 :הסתירו את מספר הטלפון שלכם ממשתמשים אחרים

 בסעיף הקודם סבר כפי שהו , הגדרות של הטלגרםמסך ההיכנסו ל .1

 Privacy and Security לחצו על .2

 Phone Number בחרו את הסעיף .3

 Nobody בחרו באפשרות  "Who can see my phone number?" בשאלה  .4

 My Contacts באפשרות בחרו  "Who can find me by my number?" בשאלה  .5

המשמעות של הסעיף האחרון היא שמשתמשים שהוסיפו את הטלפון שלכם לאנשי הקשר שלהם יוכלו לראות  
 .את מספר הטלפון שלכם בטלגרם אך ורק אם הם מופיעים גם באנשי הקשר שלכם

 

 אל תאפשרו למשתמשים אחרים לראות מתי נכנסתם לאפליקציה בפעם האחרונה

 (Settings)  הגדרות של הטלגרם ך המסנסו להיכ .1

 Privacy and Security לחצו על .2

 Last Seen & Online בחרו באפשרות  .3

 Nobody בחרו באפשרות  "Who can see your Last Seen time?" בשאלה  .4

 

 חזרה לתוכן העניינים

 

 טכניתקבלת עזרה ותמיכה 
החדש של נען, ניתן לפנות  האינטרנט אתר  לשימוש ב שאלה הנוגעת לשימוש באפליקציה או בעיה או בכל 

כפתור "תפריט ראשי" << "בעלי  לחיצה על  , באופן הבא:מומלץ לעשות זאת דרך האפליקציה.  לאייל מצליח
 תמיכה טכנית אפליקציה ואתר"   – "אייל מצליח  תפקידים" <<

 


