
 איך לשמור איש קשר חדש בוואטסאפ
SmartphoneLessons.net - מתוך קורס סמארטפונים 

 לא פעם אנו נתקלים בהודעה בוואטסאפ מאנשים שאינם באנשי הקשר שלנו. במקרה
 כזה, יופיע בתכתובת הוואטסאפ מספר טלפון בלבד.

 בהנחה שאנו יודעים במי מדובר ולמען הנוחות, כדי שבפעם הבאה נוכל לזהות את
 אנשי הקשר הללו, נוכל לשמור את מספר הטלפון שלהם באנשי הקשר שלנו.

 להלן ההסברים כיצד לעשות זאת:

 המטרה
  שמירת אנשי קשר מהוואטסאפ – על מנת שנוכל לזהותם ולתקשר איתם בקלות.

 סדר הפעולות
 שמירת איש קשר בוואטסאפ באנדרואיד:

 פיתחו את וואטסאפ1.

 וודאו שאתם במסך הראשי (צ'אטים) בו רואים את כל השיחות האחרונות2.

 חפשו את השיחה מאת איש/אשת הקשר שברצונכם לשמור. ניתן לראות3.
 שבמקום שם, יופיע מספר טלפון.

 במסך הראשי, לחצו לחיצה ארוכה על השיחה (אין צורך להיכנס לשיחה עצמה,4.
 היכן שקוראים את ההודעות).

 לחצו על שלושת הנקודות בחלק העליון של המסך 5.

 לחצו על "הוספת איש קשר"6.

 לחצו על "איש קשר חדש"7.

 כתבו את השם בעזרת המקלדת8.

   לחצו על "שמור" לסיום9.

 שמירת איש קשר בוואטסאפ באייפון:

 פיתחו את וואטסאפ1.

 וודאו שאתם במסך הראשי (צ'אטים) בו רואים את כל השיחות האחרונות2.

https://smartphonelessons.net/


 חפשו את השיחה מאת איש/אשת הקשר שברצונכם לשמור. ניתן לראות3.
 שבמקום שם, יופיע מספר טלפון.

  החליקו הצידה (משמאל לימין או מימין לשמאל – תלוי בשפה שבה האייפון4.
  שלכם מתנהל) על שורת השיחה עם האיש קשר שלא שמור אצליכם

.5"more" / "לחצו על "עוד 

 לחצו על "הוסף לאנשי קשר"6.

 כתבו את השם בעזרת המקלדת7.

 לחצו על "שמור" בחלק העליון של המסך8.

 דברים נוספים שכדאי לדעת
 בקבוצות רבות בהם אנו נמצאים אין לנו את הטלפון של כל המשתתפים. אם●

 נרצה לשמור טלפון של חלק מאנשי הקבוצה, נוכל להיכנס לפרטי הקבוצה
 (בלחיצה על שם הקבוצה) ושם לגלול מטה ולמצוא את אנשי הקשר שאנו

 מעוניינים לשמור. נוכל לזהות אותם על פי תמונה או לפעמים גם על פי השם
 שהם הגדירו. לחצו על אנשי הקשר ומשם שמרו אותם במכשירכם.

 באותה צורה, כאשר מתקבלת בקבוצה הודעה ממישהו שאינו באנשי הקשר,●
 נוכל ללחוץ על מספר הטלפון מעל ההודעה שנשלחה ומשם לשמור את אותם

  אנשי הקשר במכשיר.
 במידה ומישהו שיתף אתכם את פרטי איש הקשר באחת הקבוצות, לפעמים●

 וואטסאפ יציע לכם כבר את הפרטים וכל שתצטרכו הוא ללחוץ על שמירה.
 ישנם דרכים נוספות לשמור אנשי קשר, פירטנו כאן כמובן רק חלק מהן.●

 שיעורי בית

 חפשו הודעה מאת איש קשר שאתם מכירים אבל לא שמור אצלכם והוסיפו אותו
 לאנשי הקשר שלכם. אם לא מצאתם הודעה כזו, ניתן להיכנס לקבוצה כלשהי בה אתם

 חברים ולחפש שם אנשי קשר שתרצו לשמור.

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

https://wa.me/972584858600

