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 ההתראות הן הודעות קצרות המופיעות על מסך המכשיר, לפעמים בליווי צליל
 התראה. זו הדרך של המכשיר להודיע לנו שמשהו מעניין קרה, כגון הודעה שהתקבלה

 או כתבה שפורסמה. נוכל גם לבטל התראות שאין לנו צורך בהן וכך למנוע "רעש"
 מיותר.

 המטרה

 רכישת מיומנות בניהול ההתראות דרך התפריט המהיר.

 סדר הפעולות
 ניהול וצפייה בהתראות למשתמשי אנדרואיד:

 החליקו את האצבע מהחלק העליון לחלק התחתון של המסך באופן הבא:1.

 
 אם יש לכם התראות, הם יופיע מתחת לסמלים בתפריט המהיר בתוך "מלבנים"2.

  עם מלל מותאם עבור כל התראה.
 לפתיחת התראה תוכלו ללחוץ עליה לחיצה קצרה3.
 למחיקת התראה, תוכלו להחליק את האצבע משמאל לימין או להיפך (תלוי4.

 בשפת המכשיר), כאשר האצבע מגיע לקצה הנגדי, הרימו את האצבע
 וההתראה תיעלם.

https://smartphonelessons.net/


 למתקדמים: תוכלו להפסיק את ההתראות באופן סלקטיבי באופן הבא: אם5.
 קיבלתם התראה מאפליקציה שלא תרצו לקבל ממנה יותר התראות, תוכלו

 ללחוץ לחיצה ארוכה על ההתראה. בחלק מהמכשירים יופיע כפתור שאפשר
 ללחוץ עליו או שיהיה כתוב עליו "לביטול ההתראות", אם תלחצו על הכפתור,

 לא תקבלו יותר התראות מאפליקציה זו. יתכן שבמכשיר שלכם זה ייראה מעט
  אחרת, אך זה העיקרון להפסקת התראות באופן נקודתי.

 אם אינכם בטוחים במה שאתם עושים, אנו ממליצים שלא לנסות זאת עד
 שתוודאו שאתם יודעים איך להחזיר את ההתראות במידה ותתחרטו.

  
 ניהול וצפייה בהתראות למשתמשי אייפון:

 לאייפון 8 ומעלה החליקו את האצבע מאמצע החלק העליון של המסך1.
 לחלק התחתון.

 לאייפונים 8 ומטה (יותר ישנים) החליקו את הצבע מהחלק התחתון לחלק
 העליון של המסך.

 אם יש לכם התראות, הם יופיע מתחת לסמלים בתפריט המהיר בתוך2.
  "מלבנים" עם מלל מותאם עבור כל התראה.

 לפתיחת התראה תוכלו ללחוץ עליה לחיצה קצרה3.

 למחיקת התראה, תוכלו להחליק את האצבע מימין לשמאל (אם המכשיר4.
 שלכם בשפה האנגלית) או משמאל לימין (אם המכשיר שלכם בשפה

 העברית) לאחר שהחלקתם עד לקצה הנגדי, הרימו את האצבע.
 יופיעו על המסך 3 אופציות: "נהל" "הצג" ו"נקה". בלחיצה על נקה תוכלו5.

 להעלים את ההתראה.
 למתקדמים: תוכלו לחסום התראות מאפליקציות באופן סלקטיבי באופן6.

 הבא: אם קיבלתם התראה מאפליקציה שלא תרצו לקבל ממנה יותר
 התראות, תוכלו ללחוץ לחיצה ארוכה על ההתראה, לאחר מכן יופיעו בצד

 שלוש נקודות. לחצו עליהם ואחת מהאופציות תהיה "כבה". אם תרצו
 להפסיק את ההתראות לצמיתות לחצו על "כבה". אם אינכם בטוחים

 במה שאתם עושים, אנו ממליצים שלא לנסות זאת עד שתוודאו שאתם
  יודעים איך להחזיר את ההתראות במידה ותתחרטו.

 



 דברים נוספים שכדאי לדעת
 ניתן לשלוט בכל נושא ההתראות גם מהגדרות המכשיר (תחת אזור●

 "התראות").
 ההתראות יכולות להופיע בכמה צורות ועם/בלי צליל התראה. ניתן לשלוט בכל●

 הפרמטרים הללו בהגדרות המכשיר.
 במידה ולא שיניתם זאת, דעו שניתן לראות התראות גם כאשר הפלאפון נעול●

 בססמא, כלומר - שהמסך דלוק אך עדיין לא החלקתם עליו עם האצבע על מנת
 לפתוח את המכשיר.

 יש הרבה סוגים של התראות, חלקן מקורן באפליקציות (כגון וואטסאפ, ווייז,●
 מפות, שעון מעורר, אפליקציות מזג אוויר וחדשות) וחלק אחר של ההתראות
 מגיעות ממערכת המפעילה את המכשיר - כגון אם המכשיר מתחמם, או אם

 נגמרת הבטריה ועוד.

 שיעורי בית
 פתחו התראה שאינכם רוצים לראות אותה יותר ו"העלימו" אותה. חזרו על כך●

 עם התראות נוספות ובמהלך הימים הקרובים, בדקו שאכן התראות אלו אינן
 מופיעות יותר במכשיר.

 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

