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SmartphoneLessons.net - מתוך קורס סמארטפונים 

 המטרה
 לעצב את הטקסט בוואטסאפ - להדגיש מילים, להוסיף קו תחתי / קו תחתון, לכתוב עם

 כתב נטוי ועוד.
 עיצוב הטקסט יסייע לכם להעביר את המסרים בצורה טובה וברורה יותר.

 סדר הפעולות

 עיצוב טקסט בהודעות וואטסאפ

 פתחו את הוואטסאפ1.

 בחרו את אנשי הקשר או הקבוצה אליהם תרצו לשלוח את ההודעה2.

 לחצו עם האצבע בתוך תיבת ההקלדה בתחתית המסך שכתוב בה "הקלד3.
 טקסט", מה שיגרום למקלדת להופיע

 הקלידו את ההודעה שתרצו לשלוח4.

 לחצו על המילה הראשונה שתרצו להדגיש או לעצב למשך שתי שניות עד5.
  שתופיע חלונית קטנה עם מספר אפשרויות.

 במידת הצורך, התאימו את הבחירה למילים נוספות על ידי גרירה לימין ולשמאל6.
 של ה"מגרעות" שהופיעו לאחר הלחיצה הארוכה על המילה ונמצאות בקצוות.

 במידה שתרצו להדגיש את כל הטקסט שכתבתם, בחרו באופציה "בחר הכל".7.

 

   לאנדרואיד:

https://smartphonelessons.net/


 לחצו על שלושת הנקודות שמופיעות בחלונית שעולה לצד הטקסט●

 
 גללו עד שתראו את האופציות: מודגש, נטוי, קו חוצה וגופן מורחב אחיד ובחרו●

 באחד שתרצו

 

  לאייפון:

●BIU לאחר הלחיצה הארוכה על הטקסט, לחצו על הסמל עם האותיות 

 
 לאחר מכן יופיעו האופציות: מודגש, נטוי, קו חוצה וגופן מורחב אחיד. בחרו●

 באופן העיצוב שתרצו.

 

 6. סיימתם לעצב? לחצו על המשולש (כמו מטוס) על מנת לשלוח את ההודעה

 
 



 דברים נוספים שכדאי לדעת

 דרך נוספת לעצב טקסט היא להוסיף סימנים מסוימים כגון - כוכבית עבור●
 הדגשה לפני המילה הראשונה וכוכבית מיד אחרי המילה האחרונה ברצף

 המודגש. הקפידו שלא יהיו רווחים בין הכוכביות למילים. כך ניתן גם לעשות עם
 קו תחתי עבור עיצוב של קו תחתי.

 
 לא ניתן לעצב טקסט בצבע למשל. ניתן לעצב רק כתב - מודגש, נטוי, קו חוצה●

  או טקסט ברווח קבוע.

 שיעורי בית

 שלחו לחברים שלכם הודעה מעוצבת שמסבירה בעצם איך אפשר לכתוב טקסט מודגש.

 למשל - "היי סחבק, ידעת שאפשר להדגיש מילים בוואטסאפ? או להוסיף קו תחתי? זה
 ממש מדליק!" ��

 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

