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 במכשיר הטלפון שלנו מתחבאת בדרך כלל דרך נהדרת שמאפשרת לנו לחסוך את
 ההקלדה ולהכתיב למכשיר באופן קולי הודעה שהופכת לטקסט. להלן הסברים אודות

 היתרונות והחסרונות של תמלול בסמארטפון ואיך כדאי לעשות זאת.

 המטרה

 ביצוע תמלול בסמארטפון - הכתבת מסר קולי והפיכתו לטקסט.

 סדר הפעולות
 תמלול יכול לחסוך זמן רב כך שבמקום להקליד את מה שברצוננו לכתוב, נוכל לדבר

  אל המכשיר והמכשיר ימיר את מה שאמרנו לטקסט.

 חשוב לדעת שזו טכנולוגיה שלא תמיד עובדת באופן מושלם, משום שאנו צריכים לדבר
 באופן ברור ובלי יותר מידיי רעשי רקע. יחד עם זאת, יש לה אחוזי הצלחה גבוהים

 בזיהוי מדויק של המילים שהתכוונו לומר.

 היכנסו לוואטסאפ, הודעות, או לכל מקום המאפשר להקליד בעזרת המקלדת.1.

 חפשו במקלדת את המיקרפון השחור / לבן / אפור - 2.
 לפעמים המיקרופון יתחבא בקטן לצד סמל נוסף על אותו "מקש".
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 לחצו על המיקרופון. בחלק מהמכשירים יתכן שתצטרכו ללחוץ לחיצה ארוכה על3.

 מקש המיקרופון.
 לאחר הלחיצה, המכשיר יעבור למצב "האזנה". המתינו כמה שניות והתחילו4.

 לדבר ועל המסך יופיעו כעבור זמן קצר המילים הרצויות.
 למשתמשי אנדרואיד: ברגע שתפסיקו לדבר במשך יותר מ2 שניות המכשיר5.

 יפסיק את התמלול.
 למשתמשי אייפון: על מנת להפסיק את התמלול לחצו על אמצע המקלדת.6.
 על מנת לחזור למקלדת הרגילה לחצו על ה X או על חץ החזרה.7.
 במקלדת תוכלו למחוק / לתקן ולהמשיך להקליד כרגיל.8.

 דברים נוספים שכדאי לדעת
  בשביל לתמלל נדרש לרוב חיבור לאינטרנט (ווי פי או חיבור סלולרי).●
 אם מילה לא זוהתה כראוי וברצונכם לתקן, בחלק מהמכשירים ניתן ללחוץ על●

 המילה עצמה ואז יופיעו הצעות לתיקון המילה - בחרו בהצעה המתאימה ולחצו
 עליה.



 אנו ממליצים לחשוב מעט קודם מה תרצו להגיד לפני הלחיצה על המיקרופון●
 להתחלת התמלול.

 אפשר לתמלל גם בשפות אחרות, לפעמים המכשיר מבין לבד באיזה שפה אתם●
 דוברים, במידה והמכשיר לא מזהה את התמלול בעברית או בשפה שלכם,

 תוכלו ללחוץ על סמל גלגל השיניים / הגדרות, ושם להוסיף את השפה הרצויה
 כך שהמכשיר יוכל לתמלל גם בשפה זו.

 אין גבול לכמות המלל שאתם יכולים לתמלל בפעם אחת. תוכלו להמשיך לדבר●
 והמכשיר ימשיך להפוך את המילים שלכם לטקסט.

 שיעורי בית
  היכנסו לוואטסאפ ונסו לתמלל הודעה.●
  אם אתם דוברים שפה נוספת, נסו לתמלל גם בשפה זו.●

 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
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