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 נעיצת שיחה מאפשרת לנו לקבע איש קשר או קבוצה בחלק העליון של רשימת
 השיחות (צ'אטים), כך שלא "תידחף" מטה ותמשיך להופיע בראש הרשימה.      אם
 יש איש קשר או קבוצה עמם אתם מתכתבים הרבה בוואטסאפ או חשוב לכם לגשת

 אליהם במהירות, למשל, בן/בת הזוג, קבוצת המשפחה, קבוצת עבודה חשובה במיוחד
 או משהו שאתם חייבים לזכור לטפל בו, אתם יכולים לנעוץ את השיחה עימם ולקבע
 אותה בהתחלה, כך שהיא תמיד תהיה צמודה לראש רשימת השיחות במסך הראשי

 של האפליקציה. זה יחסוך לכם את הצורך לגלול ולחפש את השיחה בכל פעם שתרצו
 לשלוח הודעה.

 המטרה
 נעיצת שיחה כך שתמיד תופיע בתחילת רשימת השיחות בוואטסאפ.

 סדר הפעולות
 נעיצת הודעה בוואטסאפ

  פתחו את וואטסאפ וודאו שאתם נמצאים במסך השיחות (צ'אטים) הראשי.1.
 אם הנכם "בתוך" שיחה עם איש קשר או בתוך קבוצה, חזרו לאחור למסך

 הראשי.
 כעת, גללו ומצאו את האיש קשר או הקבוצה שתרצו לנעוץ לראש הרשימה.2.
 נעיצת הודעה למשתמשי אנדרואיד:3.

 לחצו על איש הקשר או הקבוצה לחיצה ארוכה1.

 בחלק העליון של המסך יופיע לצד אפשרויות נוספות סמל של נעיצה –2.

  . לחצו עליו לחיצה קצרה.
 נעיצת הודעה למשתמשי אייפון:4.

 החליקו את האצבע על שורת השיחה  מימין לשמאל  (או משמאל לימין1.
 אם המכשיר באנגלית).

https://smartphonelessons.net/


 תופיע אופציה של נעיצה באפור-    לחצו עליה.2.
  

 סיימתם! עכשיו השיחה שנעצתם תופיע בראש הרשימה (עד שתבטלו את הנעיצה או

 תמחקו / תארכבו את השיחה).

 בשביל לבטל נעיצה כל מה שתצטרכו לעשות זה לחזור על אותם פעולות וללחוץ שוב

 על כפתור הנעיצה

 דברים נוספים שכדאי לדעת
 ניתן לנעוץ עד 3 שיחות בלבד.●
 הנעיצה נשמרת עד שנחליט לשנות זאת●

 שיעורי בית
 בחרו איש קשר שאתם מדברים איתו/ה הרבה ונעצו את השיחה איתם כך●

 שתישאר בראש הרשימה.
 אם אינכם מעוניינים לנעוץ שיחה, עשו זאת לתרגול ולאחר מכן בטלו את●

  הנעיצה.

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

  הקשור לסמארטפונים וטכנולוגיה.
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 או בטלפון (השארת הודעה אוטומטית מהמספר המתקשר): 072-3910440
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