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 בעיון עד הסוף  כדאי לקרוא 

 קצת על טלגרם 

מיליון  200  -למעלה מהיא אפליקציית מסרים מידיים גם לטלפונים ניידים וגם למחשבים עם  טלגרם
 . 2013האפליקציה הושקה בשנת  .בחודש חדשיםמשתמשים 

מכל מכשיר וגם במקביל במכשירים שונים. )לדוגמא מהמחשב וגם  ניתן לגשת לחשבון שלכם בטלגרם
 מהטלפון הנייד במקביל(. בניגוד לווטסאפ, אין צורך שהמכשיר הנייד יהיה מחובר לאינטרנט.

 אין צורך לשמור קבצים ותמונות שנשלחים דרך טלגרם במכשיר הנייד. הכל נשמר בענן. 

 

 ויצירת חשבוןת טלגרם י הורדת אפליקצי

למכשירי אנדרואיד או  גוגל פליי  את אפליקציית טלגרם לטלפון שלכם דרך, הורידו ראשית
  (iOS)למכשירי אייפון/אייפד אפסטור דרך

 

לאחר ההתקנה, היכנסו לאפליקציה, הזינו את מספר הטלפון שלכם ואמתו את החשבון עם הקוד   .1
 .שתקבלו 

 

 לטלגרם הסברי התחברותל –המשיכו לדף הבא 

 

 

בעמוד הבא דוגמא לעמוד שיופיע לכם בהתחלת ההתחברות ובו 
 והמשך הסברים  תתבקשו למלא את מספר הטלפון שלכם

n 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
https://itunes.apple.com/app/telegram-messenger/id686449807


 

 

 לאחר מכן, הזינו את שמכם הפרטי ואת שם המשפחה  .2

 
 

שם תגדירו   ."Settings"קווים למעלה בצד שמאל ולחצו על   3לאחר מכן תועברו למסך הבית, לחצו  .3
 .)לא חובה( שם משתמש, תמונת פרופיל או ביוגרפי 



 

 

 התחברות לקבוצת חוג כלנית

 : בשתי צורותלהתחבר אל קבוצת "חוג כלנית"  לאחר שיצרתם חשבון והגדרתם אותו, תוכלו כעת, 

 לינק הצטרפות:  .א

a.  על הלינק הבא: לחצו   https://t.me/kalanit_workshop  קבוצה.למסך ה אתכם שיביא 

b.  להצטרפות לקבוצה, לחצו עלJOIN   .המופיע בכחול בתחתית המסך 

 לפי השם "חוג כלנית"  הקבוצה חיפוש .ב

הקבוצה  י להודעות של מנהל הישנן שתי קבוצות בשם חוג כלנית. אחת מהן היא קבוצ שימו לב:

 קבוצת שיח" והיא מיועדת לשיחות בין חברי הקבוצה. –בלבד. הקבוצה השנייה נקראת "חוג כלנית 

 בקבוצה זו ניתן יהיה לייצר הסעות משותפות ולמצוא טרמפים להשתלמויות.

 

 ההתחברות שלכם היא לקבוצה הראשית: חוג כלנית.

a.  חוג כלנית".  את הביטוי במסך הראשי, מצד ימין למעלה ישנה זכוכית מגדלת לחיפוש. חפשו"

 הזה. הביטוי הקבוצה תהיה ברשימת הקבוצות שטלגרם מצאה עבור 

b.   .לחצו על שם הקבוצה "חוג כלנית" ותכנסו למסך של הקבוצה 

c.  ,על  לחצו להצטרפות לקבוצהJOIN    המסך. המופיע בכחול בתחתית 

d.  .באותה צורה ניתן להתחבר לקבוצת השיח 

 

https://t.me/kalanit_workshop


שם הזינו את : web.telegram.org ,כאן   Telegram Webניתן להיכנס גם דרך המחשב באמצעות •
 .בדפדפן הטלפון שלכם ואז תקבלו הודעה שאותה תצטרכו להזין 
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 תשלום להשתלמויות הרשמה ו 

 מייל -ובאי  052-8746424תעשה דרך מימי רון בטלפון ובווטסאפ   הקרובהלהשתלמות  ההרשמה 

mimiron47@gmail.com 

 

 היה במקום במזומן בלבד. יהתשלום להשתלמות הנוכחית 

 

 תשלום להשתלמויות הבאות יצא בנפרד אחרי ראש השנה. ההרשמה וה הסבר על 

 

 

 בחוזר שיצא נפלה טעות בקישור לתוכנית ההשתלמויות השנתית לשנה זו.   ** הערה:

 2021-2020כלנית  השתלמויות תוכנית שנתית   הלינק הנכון הוא:

ון תחת התפריט "השתלמויות העת "כלנית" בסרגל השחור. הפריט הראש-התוכנית נמצאת גם בכתב

 כלנית". 

 

    

 בברכה,           

 צוות השתלמויות "כלנית"           

 

 

 

https://web.telegram.org/
mailto:mimiron47@gmail.com
http://www.kalanit.org.il/kalanit-workshop-program-2020-2021/
http://www.kalanit.org.il/kalanit-workshop-program-2020-2021/

