
 אישורי קריאה ו"נראה לאחרונה" בוואטסאפ
SmartphoneLessons.net - מתוך קורס סמארטפונים 

 תקציר: חותם הזמן וסימני ה "וי" הכחולים/אפורים הפכו להיות סימן היכר של
 וואטסאפ. הם מאפשרים לנו להבין קצת יותר מה סטטוס ההודעות שנשלחו ומה

 הסיכוי שהם ייראו / נראו על ידי הנמען. נדגיש, שכל החיוויים הללו הם בגדר השערה
 וסיכוי ואין זה אומר בהכרח שהנמען עצמו פתח הודעה כלשהי. יתכן שאחד הילדים

 פתח בטעות הודעה, או שהמכשיר היה פתוח, אך בעליו לא היו באותו הרגע מול
 המכשיר. מקרים כאלו יכולים לגרום לתרעומת למי שמצפים לתגובות מהירות ולכן

 חשוב להיות סבלן ולא להסיק מכך דברים באופן וודאי. חוץ מחיוויי ההודעות, קיימת
 בראש כל שיחה עם איש קשר, חותמת זמן המראה מראה מתי איש הקשר פתח את

 וואטסאפ לאחרונה.

 המטרה

 הבנה ושימוש יעיל בחותם זמן ובאינדיקציות של וואטסאפ למשלוח וקריאת הודעות
 והקלטות

 ביטול / הפעלת חותם הזמן ואישורי קריאה דרך הגדרות וואטסאפ

 

 סדר הפעולות
  ראשית, חשוב שנבין את משמעות הסמלים של שליחה וקריאת ההודעות בוואטסאפ.

  סיכמנו זאת עבורכם בשקף הבא:

https://smartphonelessons.net/


 
 ביטול חותם הזמן ("נראה לאחרונה") וביטול סימני הקריאה (ה"וי" הכחול)

  לפעמים נעדיף לבטל את חותם הזמן או את סימני החיווי של קריאת ההודעות.

 אחת הסיבות לכך שאנשים נוהגים לבטל את האפשרויות הללו היא משום שהם
 מעדיפים שלא יצפו מהם להיות זמינים באופן מיידי.

 במידה ותחליטו אכן לבטל את האפשרויות הללו, תגלו שוואטסאפ לא מאפשרת גם
 לכם לראות אצל אחרים מתי הם היו מחוברים והאם הם קראו את ההודעה שלכם. מין

  שיווי משקל קוסמי ��.

 המלצתנו היא, שאם אינכם זקוקים לפרטיות הזו, השאירו את ההגדרות כפי שהן. אם
 בכל זאת תרצו לבטל זאת, להלן השלבים שעליכם לעשות:

 למשתמשי אנדרואיד:

 פתחו את וואטסאפ1.

 וודאו שאתם בצ'אטים (בחלון הראשי של השיחות הכתובות)2.



 לחצו על כפתור השלוש הנקודות בחלק העליון של המסך - 3.

 לחצו על הגדרות4.

 לחצו על חשבון5.

 לחצו על פרטיות6.

 על מנת לבטל נראה לאחרונה לחצו על "נראה לאחרונה"7.

 בחרו ב"אף פעם" כך לא יוכלו לראות מתי התחברתם לאחרונה ולא תוכלו8.
 לראות אצל אחרים

 לביטול אישורי קריאה, גללו מטה וכבו את הכפתור לצד "אישורי קריאה". כאשר9.
 הכפתור ירוק - זה דלוק וכאשר זה אפור - זה מכובה

 

 למשתמשי אייפון:

 פתחו את וואטסאפ1.

 לחצו בחלק התחתון על הגדרות2.

 לחצו על חשבון3.

 לחצו על פרטיות4.

 על מנת לבטל נראה לאחרונה לחצו על "נראה לאחרונה".5.

 בחרו ב"אף פעם" כך לא יוכלו לראות מתי התחברתם לאחרונה ולא תוכלו6.
 לראות אצל אחרים

 לביטול אישורי קריאה, גללו מטה וכבו את הכפתור לצד "אישורי קריאה". כאשר7.
 הכפתור ירוק - זה דלוק וכאשר זה אפור - זה מכובה.

 

 דברים נוספים שכדאי לדעת
 אם אתם מתלבטים למשל אם לשלוח הודעה מאוחר בלילה, לפעמים זה עוזר●

 לראות מתי הנמען מחובר. הרבה פעמים נוכל לראות שהנמען מחובר כרגע ואז
  נשער שההודעה לא תפריע לו.

 באותו האופן, כאשר אנחנו רוצים לוודא שמישהו בסדר, לדוגמא אם בן משפחה●
 יצא לנסיעה ארוכה, נוכל לראות אם הוא התחבר בוואטסאפ וכך לוודא שככל



 הנראה הכל טוב אצלו. אם הוא לא התחבר הרבה זמן, נוכל לשלוח הודעה או
 להתקשר על מנת לבדוק בשלומם.

 שיעורי בית
 וודאו שהבנתם את השיעור על ידי שליחת הודעה לאיש קשר אחר כך שתראו●

 מתי התחבר לאחרונה.
 עברו על השיקופית המצורפת בתחילת השיעור ונסו לראות את כל שלבי החיים●

 של הודעה: "ווי" אחד - נשלחה ההודעה אך לא התקבלה, 2 "וי" אפורים -
 התקבלה ההודעה אך לא נקראה, ו 2 "וי" כחולים - ההודעה נשלחה וככל

 הנראה נקראה.
 אם ברצונכם לבטל את "נראה לאחרונה" ואת "סימני הקריאה" תוכלו לפעול לפי●

 ההוראות לעיל.

 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

