
 איך להעביר תמונה עם מלל ביחד
SmartphoneLessons.net - מתוך קורס סמארטפונים 

 כשאנו מקבלים תמונה בוואטסאפ, לרוב יש חץ אפור לצידה שמאפשר להעביר את
 התמונה באופן מהיר לאנשי הקשר שלנו. אך כאשר מצורף לתמונה מלל ואנו מעבירים

 את התמונה בצורה הזו (עם החץ האפור), מועברת רק התמונה ללא המלל. בכדי
 להעביר את המלל המצורף לתמונה, יש לבצע שיתוף (באנדרואיד) או פעולת העתקה

  (באייפון).

 המטרה
 העברת הודעה שיש בה גם תמונה וגם מלל כך שמקבלי ההודעה יראו את כלל ההודעה

 (גם התמונה וגם המלל).

 סדר הפעולות
 העברת הודעה שכוללת גם מלל וגם תמונה – למשתמשי אנדרואיד:

 לחצו לחיצה ארוכה על התמונה עד שיופיע מסביבה רקע כחול1.

 לחצו על שלושת הנקודות בחלק העליון – 2.

 לחצו על "שיתוף"3.

 בחרו בוואטסאפ4.

 בחרו באנשי הקשר / הקבוצה אליהם תרצו להעביר את ההודעה5.

 לחצו על החץ הירוק שבעיגול6.

 לחצו על המשולש בתוך העיגול הירוק על מנת לשלוח.7.
 

 העברת הודעה שכוללת גם מלל וגם תמונה – למשתמשי אייפון:

 לחצו לחיצה ארוכה על המלל שמתחת לתמונה שברצונכם להעביר1.

 לחצו על "העתקה"2.

 חיזרו למסך הראשי שבו יש את כל ההתכתבויות3.

 בחרו באנשי הקשר / הקבוצה אליהם תרצו לשלוח את ההודעה4.

https://smartphonelessons.net/


 לחצו לחיצה קצרה על תיבת ההקלדה – המלבן בו כותבים את ההודעות5.

 לחצו למשך 2 שניות לחיצה נוספת וארוכה בתיבת ההקלדה ואז עזבו את6.
 האצבע – תופיע חלונית קטנה ובה אופציה של "הדבקה".

 לחצו על "הדבקה".7.

 השאירו את השיחה כך, חזרו למסך הראשי לשיחה המקורית בה נמצאת8.
 התמונה וחפשו את התמונה.

 לחצו לחיצה ארוכה על אמצע התמונה (ולא על הטקסט כמו בשלב 1)9.
 לחצו על "העתקה"10.
 חזרו על הפעולות 113-7.
  לאחר מכן תופיע התמונה עם המלל מוכנה לשליחה.12.
 לחצו על סמל השליחה בכחול עם המשולש על מנת לשלוח.13.

 כל הכבוד, סיימתם!

 דברים נוספים שכדאי לדעת
 אפשר לעביר ככה גם סרטונים וכל הודעה שהיא – גם תמונה רגילה, גם קישור●

 וגם הודעה.
 זה שימושי במיוחד כאשר כאשר אנו מקבלים תמונה המכילה הזמנה לאירוע●

 המלווה בטקסט עם הפרטים.

 שיעורי בית
 חפשו תמונה שמלווה במלל, התאמנו על העברתה לחברים ולמשפחה●
  (אם הם מתלוננים תגידו להם שאתם מתאמנים על דברים מאוד חשובים! ��)●

 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

