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 המטרה
 העברה / שליחת הודעה או תמונה שקיבלנו מאיש קשר או מקבוצה בוואטסאפ למייל,

 לפייסבוק או לאפליקציות אחרות.
 באופן זה נוכל לשתף אנשים שלא נמצאים בוואטסאפ בתכנים אלו או נוכל לקרוא אותם

 ממחשב ולא מהסמארטפון. שימושי למשל לצורך הדפסה.

 סדר הפעולות
 איך להעביר הודעות ותמונות מהוואטסאפ למייל

 העברת תמונה למייל:
 פתחו את אפליקציית וואטסאפ1.
 היכנסו לשיחה עם אנשי הקשר או הקבוצה מהם קיבלנו את ההודעה2.
 לחצו לחיצה קצרה על התמונה שנרצה להעביר3.

 באנדרואיד: לחיצה על הכפתור של השלוש נק בחלק העליון שנראה כך – 4.

 באייפון: לחיצה על כפתור השיתוף שנראה כך – 
 בחירת האפליקציה שבה נרצה לשלוח (לרוב דרך הג'ימייל, הסמל נראה כך-5.

.( 
 שימו לב שאם אתם לא מוצאים את הסמל המבוקש, אפשר לרוב לגלול

 ימינה/שמאלה או מעלה/מטה.
 לאחר בחירת המייל, הקלידו את כתובת המייל של הנמען בין אם על ידי הקלדה6.

 ישירה של המייל או על ידי הקלדת שמו ובחירת איש קשר.
 לחיצה על המשולש שנראה כמו מטוס מנייר לשליחה.7.
 סיימנו!8.

 
 העברת הודעה למייל או למקום אחר בעזרת "העתק-הדבק":

https://smartphonelessons.net/


 אפשרות זו טובה עבור הודעות טקסטואליות וקישורים, אך איננה טובה עבור תמונות.
 הדרך להעברת הודעה על ידי "העתק"-"הדבק" נעשית באופן הבא:

 פתחו את אפליקציית וואטסאפ1.

 היכנסו לשיחה עם אנשי הקשר או הקבוצה מהם קיבלנו את ההודעה2.

 מצאו את ההודעה המבוקשת ולחצו עליה לחיצה ארוכה.3.

 לצד ההודעה תופיע חלונית ויש לבחור בה באפשרות "העתק"4.

 יש לסגור את הוואטסאפ ולפתוח את המייל (או המקום אליו רוצים להעביר את5.
 ההודעה)

 במקום בו אנו רוצים שההודעה תופיע (למשל, היכן שכותבים את תוכן המייל),6.
 לחצו לחיצה ארוכה

 תופיע לצד המקום בו לחצנו חלונית ויש לבחור שם "הדבק".7.

 דברים נוספים שכדאי לדעת
 ניתן לשתף את התמונות במקומות נוספים. תוכלו לראות את האפשרויות בעת●

 השיתוף. כך למשל ניתן לשתף עם פייסבוק ולפרסם את התמונה לחברינו.

 שיעורי בית
 היכנסו לוואטסאפ, חפשו תמונה מעניינת ושלחו אותה דרך המייל למשפחה ולחברים או

 לאנשים שאין להם וואטסאפ וישמח אותם לראות תמונה שלכם.

 קבלו עזרה אישית בנוגע לשיעור
 יש לכם שאלות הקשורות לשיעור? מתנדבי "פסגה לגיל הזהב" מסייעים בחינם בכל

  הקשור לסמארטפונים וטכנולוגיה.
https://pisgacyber.co.il/gold :ניתן לפנות באמצעות הטופס באתר 

https://wa.me/972584858600 :או בווטסאפ 058-4858600 - אפשר גם מהקישור 
 או בטלפון (השארת הודעה אוטומטית מהמספר המתקשר): 072-3910440

https://pisgacyber.co.il/gold
https://wa.me/972584858600

