
 איך להוסיף שם ותמונה בוואטסאפ
SmartphoneLessons.net - מתוך קורס סמארטפונים 

 על מנת לסייע לאחרים להבין מי אנו, במיוחד לאנשים שלא שמרו אותנו אצלם באנשי
 הקשר, חשוב להוסיף בהגדרות של וואטסאפ את שמנו ואם אפשר, גם לצרף תמונה

 מייצגת. הדבר יסייע לא רק לאנשי קשר שאנו שולחים אליהם הודעה מבלי שהם
 מכירים את מספר הטלפון שלנו, אלא גם יסייע בקבוצות בהן אנו חברים, כדי שידעו

 מה שמנו ויוכלו לזהות אותנו.

 המטרה
 הוספת שם ותמונה לפרופיל האישי שלנו בוואטסאפ

 סדר הפעולות
 הוספה / עדכון תמונה בפרופיל האישי באנדרואיד:

 פתחו את הוואטסאפ, וודאו שאתם במסך הראשי שבו רואים את רשימת1.
 השיחות (ולא בשיחה אישית או בתוך קבוצה).

 לחצו על שלוש הנקודות בחלק העליון של המסך 2.

 לחצו על "הגדרות" (האופציה האחרונה בתפריט)3.

 לחצו על התמונה או על השם (בכל מקום מתחת לאיפה שכתוב הגדרות ומעל4.
 "חשבון")

 לחצו על העיגול הירוק עם הסמל של מצלמה באמצע5.

 לחצו על גלריה6.

 בחרו בתמונה שתרצו שתופיע בפרופיל שלכם7.

 לסיום לחצו על סיום8.
 הוספה או שינוי שם בפרופיל וואטסאפ באנדרואיד:

 בצעו את שלבים 1-4 לעי"ל1.

 לחצו על השם (נמצא מתחת לתמונה)2.

 תופיע מקלדת וכעת תוכלו למחוק את השם הקודם / להקליד שם חדש3.

https://smartphonelessons.net/


 לסיום לחצו על סיום4.
 הוספה / שינוי תמונה בפרופיל האישי באייפון:

 פתחו את הוואטסאפ, וודאו שאתם במסך הראשי שבו רואים את רשימת1.
 השיחות (ולא בשיחה אישית או בתוך קבוצה).

 לחצו על "הגדרות" בחלק התחתון של המסך2.

 לחצו על העיגול או על השם שמופיע ליד העיגול (האופציה הראשונה בחלק3.
 העליון)

 לחצו על התמונה (העיגול)4.

 לחצו על "עריכה" בחלק העליון של המסך5.

 לחצו על "בחר תמונה"6.

 בחרו את התמונה שתרצו שתופיע בפרופיל7.

 לסיום לחצו על "בחר"8.
 הוספה / שינוי שם בפרופיל וואטסאפ באייפון:

 בצעו את השלבים הקודמים עד שתופיע התמונה / השם1.

 לחצו לחיצה ארוכה על השם2.

 תופיע מקלדת בה תוכלו למחוק ולכתוב את השם החדש שתרצו3.

 לסיום לחצו על סיום בחלק העליון של המסך.4.
 

 דברים נוספים שכדאי לדעת
 תמונה ושם מאפשרת למי שמתחבר לוואטסאפ ומחפש אתכם לראות מי אתם,●

 זה גם נחמד לראות תמונה של האדם איתו מדברים.
 בנוסף לשם, אפשר ב "about" להוסיף גם משפט קצר כמו למשל המוטו שלכם,●

 או מסר שחשוב לכם להעביר. לדוגמא: "אוהב את החיים" או סתם אימוג'י
 לדוגמא "�🕰�" או כמו שגבי שם בוואטסאפ: "אף פעם לא מאור מידי ללמוד

 משהו חדש"
 



 שיעורי בית
 תמונה ושם מאפשרת למי שמתחבר לוואטסאפ ומחפש אתכם לראות מי אתם,●

 זה גם נחמד לראות תמונה של האדם איתו מדברים.
 בנוסף לשם, אפשר ב "about" להוסיף גם משפט קצר כמו למשל המוטו שלכם,●

 או מסר שחשוב לכם להעביר. לדוגמא: "אוהב את החיים" או סתם אימוג'י
 לדוגמא "�🕰�" או כמו שגבי שם בוואטסאפ: "אף פעם לא מאור מידי ללמוד

 משהו חדש"

 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

