
 
 

 כםם קהלי היעד שלכנים עשיתוף ת

 

 תחברו לאתרכנסו והה. 

 סימון תכנים שאוהבים 

 קה על ידי הקלניתן לסמן כל תוכן שתרצו לשמור   - בעמוד במעבר על מספר פוסטים ▪
 .ימין התחתון של הפוסט שמופיע בצד על אייקון הלב

 קה על "הוסף לסידור שלי".קלידי העל  – סימון בתוך הפוסט ▪

 

 

 

 

 

 

 

 שאשאהבתם בתיקיות לפי נוסינון וסידור התכנים 

 "הכנסו ל "סידור שלי. 
 סימנתם יופיעו במקום זה.כל התכנים ש 
 ים הבאים:קיות לפי נושאים, בצעו את השלבעל מנת לסדרם בתי 

 

 הוספת תיקייה ▪
  .העליון של העמודדו הימני הוסף תיקייה' בצ'לחצו על אייקון  -
 הולם.ב לתת שם ולכן חשו ל שיתוף שלהשם התיקייה יופיע בכ !לב שימו –ידו את שם התיקייה קלה -
 לחצו הוסף. -
 לפי נושאיםבניית תיקיות  ▪

 .תמונת הפוסטל ש עליון הימניה הבצד + שמופיע ן הלחצו על סימ  : הוספת פוסט לתיקייה

 יה תרצו להוסיף את הפוסט.לרו את התיקייה אבח -
 ניתן להוסיף כל פוסט שתרצו לכל תיקייה. -
 ו.שתשתפ= סדר הופעת הפוסטים במייל סדר הוספת הפוסטים לתיקייה  שימו לב! -
 שמירה. - השםשינוי  -         אייקוןלחיצה על   -יקייה המבוקשתכניסה לת  : שינוי שם התיקייה -
 הפוסטת תמונעליון ה הבצד שמופיע - סימן ה: כניסה לתיקייה. לחיצה על מתיקייה הסרת פוסט -

 

 ם קהלי היעדתיקיות ע פוסטים שיתוף

 . מספר פוסטים שמכילהדד או תיקייה בו ניתן לשתף פוסט

 .המקריםבשני  זהההשיתוף דרך 

 טוויטרווק סבפיי ,מיילבאמצעות  ף תכניםן לשתנית :  מהמחשב 

 

 

 



 
 

 אפווטסו טוויטר,בוק ספיי ,מיילבאמצעות  ף תכניםן לשתנית פון :מהסמארט  

 

 

 .ףתשתרצו לש הפוסט/קייההקליקו על התי ▪

  .שיתוף התיקייה/הפוסטל בחרו את הדרך ▪

 

 

 .ה על אייקון המייל תפתח חלון בו ניתן להזין את כתובות הנמעניםקהקל ▪
  מייל בו"ז.  נמעניםניתן לשלוח למספר  ▪

 ני.תיקן ממקור חיצועהכתובות או להאפשר להקליד את  ▪

 .איר רווח בין כתובת לכתובתיש להש ▪

 .מותלא שות מייל בלבד, ללהזין כתוב יש ▪

 תינו להודעת אישור שהמייל נשלח.לסיום, לחצו "שלח" והמ ▪

 

 קייה בפייסבוק.פייסבוק תשתף לינק של הפוסט/התייקון ההקלקה על אי ▪
 ת ועמודים ציבוריים ואישיים.בקבוצולבחור לשתף כהודעה או  ניתן ▪

 אתר.קלקה על הלינק תפתח את התיקייה עם כלל הפוסטים בה בכשה ,תיקייה תשותף כלינק ▪

 

 

 .טוויטרב תשתף לינק של הפוסט/ הטוויטריקון הקלקה על אי ▪

 אתר.קלקה על הלינק תפתח את התיקייה עם כלל הפוסטים בה בכשה ,תיקייה תשותף כלינק ▪

 

 סאפ.אווטקליק על אייקון התאם שלכם ניתן לההמומהאתר  –מהמובייל בלבד  ▪

 תפתח אפליקציית הווטס אפ במכשירכם. ▪
 ת הקבוצה או הנמען אליו יישלח הלינק.יש לבחור א ▪

 אתר.קלקה על הלינק תפתח את התיקייה עם כלל הפוסטים בה בתיקייה תשותף כלינק. ה ▪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


