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 ייעול השימוש בסמארטפון: איך להעתיק טקסט ולהדביק אותו במקום אחר
  במקום להקליד אותו ידנית.

 

  סדר הפעולות להעתקה והדבקה:
 

 לפני שניגשים לנושא זה, חשוב להבין שפעולת העתקה / הדבקה היא פעולה1.
  שמתרחשת ברקע ללא חיווי מהמכשיר (בעת ההעתקה).

 לפיכך, יכול להיות שנתקשה להבין אם הפעולה בוצעה או לא, משום שאין2.
  אינדיקציה שהמלל אכן הועתק.

 עם הזמן, נבין כיצד זה עובד ונוכל לסמוך על כך שהפעולה תתבצע כראוי.3.

 שלבי ההעתקה וההדבקה:4.

 מצאו את המלל שברצונכם להעתיק, למשל, מלל /  כתבה, בויקיפדיה או בכל5.
 אתר אחר.

 לחצו לחיצה ארוכה על מילה בתוך הטקסט במשך כ2 שניות ועזבו.6.

 לאחר הלחיצה, המילה תיצבע בכחול / בצבע אחר ויופיעו שני עיגולים מכל צד7.
 של המלל הנבחר.

 על מנת להרחיב את הבחירה ולצרף מלל נוסף שנמצא מימין ומעל המילה8.
 שבחרתם, גררו את העיגול הימני ימינה / למעלה.

 על מנת להרחיב את הבחירה ולצרף מלל נוסף שנמצא משמאל / מתחת למילה,9.
 גררו את העיגול השמאלי שמאלה / למטה.

 לאחר שבחרתם בטקסט הרצוי, לחצו על כפתור "העתק" שאמור להופיע10.
 בחלונית מעל הטקסט הנבחר.

 פתחו את המדיה בה תרצו "להדביק" את הטקסט, לדוגמא - הודעה11.
 בוואטסאפ, מייל וכו'.

https://smartphonelessons.net/


 לחצו על אזור ההקלדה / תיבת הטקסט בה מקלידים את המלל במקום12.
 החדש למשך שתי שניות ועזבו לאחר מכן את הלחיצה.

 עם שחרור הלחיצה, אמורה להופיעה חלונית ובה כפתור "הדבק" - לחצו על13.
 כפתור זה.

 הטקסט שהועתק קודם, יודבק במקום.14.
 
 

 דברים נוספים שכדאי לדעת
 

 לפעמים יש מלל שקשה יותר להעתיק, לרוב מדובר ב"קישורים" או מלל לחיץ.●
 מילים כאלו דורשות העתקה מורכבת יותר שמתחילה במילים לפני הקישור או

  לאחריו.
  נסו למשל להעתיק את המלל הבא וראו אם אתם מצליחים: קישור לכתבה●
 תוכלו גם להדביק ולשמור את הטקסט לאפליקציית הפתקים, אם ברצונכם●

 ללמוד כיצד להשתמש בפתקים במכשיר, לחצו כאן לשיעור המלא.
 

 דברים נוספים שכדאי לדעת
 העתיקו את הטקסט הבא ושלחו את זה לכל מי שהיה מעוניין להצטרף למיזם●

 שלנו!��
 

 הדרכות וסרטוני הסבר חינם ללימוד השימוש בסמארטפון לגיל השלישי
 קבוצות וואטסאפ שקטות וקבלת עדכונים דרך המייל, הכוללים סרטוני הדרכה לגיל

  השלישי בנושא שימוש בטלפון הנייד.
  הכל חינם, ללא התחייבות ומבלי לצאת מהבית.

 בכדי להצטרף לקבוצה יש ללחוץ על הקישור הבא:
/https://smartphonelessons.net 

 בריאות וימים טובים לכולנו!
 


