
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 להשתמשאיך 
 חכם בטלפון

 ים רבים בהשראת אתר

 הנמצאים

 הרשתרחבי ב



 מה בתדריך? 

 ?איך מתקשרים .1

 ?איך שולחים הודעה כתובה )אס. אם. אס( .2
 שימוש במחשבון .3

  שימוש בווטסאפ .4

 ?איך מצלמים .5
 

 

 

 .תמונה עם טלפון שעובד על מערכת הפעלה אנדרואיד

 טלפון, הודעות, ווטסאפ, מצלמה: יישומיםסמלילים שמייצגים יש ארבע 

  



 
 

 

  

 איך מתקשרים?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .תמונה עם טלפון שעובד על מערכת הפעלה אנדרואיד

 טלפון, הודעות, ווטסאפ, מצלמה: יישומיםסמלילים שמייצגים יש ארבע 

 הסמליל של הטלפון מסומן בעיגול

 

 

 

 

 

 

 

 

להתקשר  בשביל
למישהו, צריך ללחוץ על 

 סימן של שפורפרת.

בכל טלפון הסימן נראה 
. לפעמים גם אחרקצת 

 .אחרהצבע 



 

 

 

 

 

 

 

  

של  םלחצניאלה .1
  -מספרים 

ללחוץ על צריך 
המספרים של מספר 

הטלפון של האדם 
שרוצים להתקשר 

 .אליו

על  שלוחצים. אחרי 2
ללחוץ  צריך המספרים
בשביל  על החייגן

להתקשר למי שאנחנו 
 . רוצים

אם לוחצים איפה . 3
שכתוב "אחרונים" 

עם מי דיברתי  רואים
 בימים האחרונים

 מסך של מספרים שמטרתם לחייג.

 



  

של  הרשימכך נראית 
האנשים שדיברתי 

 איתם בזמן האחרון.

בטלפון אפשר לשמור 
מספרים של הרבה 

לחפש  בשבילאנשים. 
מישהו, אפשר ללחוץ 

זכוכית של על סימן 
את  כתובלמגדלת ואז 

 השם של האדם
  שאנחנו מחפשים.

 אנשי קשר אחרונים.  שלמסך 

 



  

של  הרשימכך נראית 
 שהטלפוניםהאנשים 

רשומים בתוך  שלהם
 .שלי הטלפון

הרשימה מסודרת לפי 
 .סדר האלף בית

 מסך של כל אנשי הקשר לפי האלף בית.

 



  
להתקשר, צריך ללחוץ על  בשביל

השם או על התמונה של האדם 
 שרוצים להתקשר אליו.

יופיעו מתחת לתמונה ולשם של האדם 
  .סימניםכמה 

הסימן הזה 
להתקשר אומר 
. לוחצים לאדם

על הסימן הזה 
בשביל להתקשר 

 למי שבחרנו.

לשלוח לאדם 
 הודעה כתובה

להתקשר הסימן הזה אומר 
 .וידאולאדם בשיחת 

אפשר לראות  וידאו תשיחב
שאיתו אנחנו את האדם 

לוחצים על הסימן  מדברים.
הזה בשביל לדבר בשיחת 

  וידאו עם מי שבחרנו.

 איך לחייג.מסך שמסביר 

 



  

יש עוד דרך לחפש . 2
 טלפון של מישהו. 

לחפש מישהו,  בשביל
אפשר ללחוץ על סימן 

לוחצים על המיקרופון. 
סימן המיקרופון ואז 

המראה של מסך 
. אחר כך הטלפון ישתנה

 צריך
להגיד את השם של מי 
 שרוצים להתקשר אליו.
צריך להגיד את השם 

ממש ברור. ואז הטלפון 
מוצא בשבילנו את 

האדם שאנחנו רוצים 
 לדבר איתו.

לחפש  בשביל. 1
 כתובלמישהו, אפשר 

 שלו.את השם 

מסך איך לדבר אל הטלפון ולחפש איש 

 קשר.

 



  

 איך שולחים הודעה כתובה?



  

. לוחצים על התמונה 1
 של ההודעות

תמונה עם טלפון שעובד על מערכת 

 .הפעלה אנדרואיד

: יישומיםסמלילים שמייצגים יש ארבע 

 טלפון, הודעות, ווטסאפ, מצלמה

 הסמליל של ההודעות  מסומן בעיגול

 



  

אחרי שלוחצים על התמונה של 
 מסך ההודעות.ההודעות מקבלים את 

רואים את ההודעות  במסך ההודעות
 . במסך ההודעות אפשר גםשקיבלנו

 .אחריםאנשים שלוח הודעות ל

בשביל לקרוא הודעה שקיבלנו צריך 
 .אוללחוץ על ההודעה שרוצים לקר

מסך עם רשימת הודעות אחרונות 

 שהתקבלו מכל אנשי הקשר

 



  

 הטלפון עובר למסך

 שבו יש את כל ההודעות

 .שקיבלנו מאותו אדם

מאיש  מסך עם רשימת הודעות אחרונות

 יםקשר מסו

 



 מסך ההודעות.כאן יש תמונה של   

רואים את ההודעות  מסך ההודעותב
  . במסך ההודעות שקיבלנו

אנשים לשלוח הודעות לגם אפשר 
 .אחרים

ללחוץ על ההודעה קודם כל צריך 
 .שרוצים לקרא

איך כותבים 
הודעה חדשה? 

על ללחוץ צריך 
הסמל הזה 

לכתוב  בשביל
 .הודעה חדשה

רשימת הודעות אחרונות והסבר מסך עם 

 איך לכתוב הודעה חדשה:

 ללחוץ על סימן ההודעה

 



  

 בשבילכאן לוחצים 
לעבור למסך שבו 

בוחרים למי רוצים לשלוח 
. מה זה את ההודעה

"נמען"? נמען זה אדם 
שרוצים לשלוח לו את 

 ההודעה.

מסך שבו ניתן לכתוב אתל ההודעה: 

לשלוח את קודם רושמים למי רוצים 

 ההודעה

 



  

לחצנו על "נמען". מה עושים 
 הטלפון עובר למסךעכשיו? 

 שבו רשימה של אנשי הקשר
 .שלנו

את בוחרים למי לשלוח 
ההודעה. איך עושים את זה? 

האדם של שם העל  לוחצים
 .את ההודעה לו שרוצים לשלוח

מסך של אנשי הקשר וממנו אפשר לבחור 

את האדם שאליו רוצים לשלוח את 

 ההודעה

 



1. 

 בשביל. כאן לוחצים 1
 שהמקלדת תעלה.

כשהמקלדת עולה אפשר 
 .לרשום את ההודעה

. לוחצים על הסימן הזה 2
לכתוב ים גומרשאחרי 

 את ההודעה.

ההודעה נשלחת 
כשלוחצים על הסימן 

 הזה.

 מסך שבו ניתן לכתוב אתל ההודעה



  

 וןבמחשבשימוש 



2.   
לוחצים על הסימן הזה 

 וןכדי להיכנס למחשב

כאן אפשר להשתמש 
ולעשות כל  וןבמחשב

 מיני חישובים.

שעובד על מערכת תמונה עם טלפון 

 .הפעלה אנדרואיד

 יישומים.סמלילים שמייצגים  חמישהיש 

 .מחשבון: תמונהבמרכז ה

, ווטסאפ, מצלמה : בתחתית התמונה

 טלפון, הודעות

 מסומן בעיגול  המחשבוןהסמליל של 

 



 

  

 שימוש בווטסאפ



 צריך להוריד את אפליקציית ווטסאפ לטלפון.

 כדי להוריד את האפליקציה, 

 לחנות האפליקציות צריך להיכנס

  

תמונה עם טלפון שעובד על מערכת 

 .הפעלה אנדרואיד

 .םיישומיסמלילים שמייצגים  חמישהיש 

 .גוגל פליי: במרכז התמונה

, ווטסאפ, מצלמה : בתחתית התמונה

 טלפון, הודעות

 הסמליל של גוגל פליי  מסומן בעיגול

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ווטסאפ -לרשום את המילה            

 

  

תמונה עם טלפון שעובד על מערכת 

 .הפעלה אנדרואיד

נכנסים לגוגל פליי וכותבים בשורת 

 החיפוש ווטסאפ

 



  

 ללחוץ על המלבן הירוק 

 .התקנה -שבו כתובה המילה

לחכות דקה ואז לחזור למסך הראשי 

 של הטלפון

תמונה עם טלפון שעובד על מערכת 

  .הפעלה אנדרואיד

ללחוץ  -מסך של התקנת היישום ווטסאפ

 על כפתור ההתקנה

 



 

  

 זה הסימן שיש ווטסאפ בטלפון.

 אפשר ללחוץ עליו כדי להיכנס.

בשימוש הראשון תצטרכו להסכים 

לתנאים של החברה שמפעילה את 

 ווטסאפ וגם להגדיר את השם שלכם.

תמונה עם טלפון שעובד על מערכת 

 .הפעלה אנדרואיד

: סמלילים שמייצגים יישומיםיש ארבע 

 טלפון, הודעות, ווטסאפ, מצלמה

 הסמליל של ווטסאפ  מסומן בעיגול

 



 

  

אחרי ההגדרות תוכלו לראות את אנשי 

הקשר שלכם בווטסאפ וגם קבוצות 

שאיתם תוכלו להתכתב או לדבר 

 )צ'אט(.

 מסך של ווטסאפ



 

  
 )התכתבות(. דוגמה לצ'אטזו 

אפשר גם לרשום, אפשר לשלוח 

תמונות או סרטונים ואפשר גם הודעה 

 מוקלטת.

 ללחוץ על הסימן ולדבר.

רק אחרי שמסיימים לדבר משחררים 

 נשלחת.את הלחיצה ואז ההודעה 

צריך ללחוץ על הסימן של המצלמה 

כדי לצלם תמונה או סרט וידאו קצר 

 שישלח בווטסאפ.

מסך של ווטסאפ עם דוגמה של 

 התכתבות.

 בתחתית המסך, מצד שמאל,

יש ללחוץ על סימן הרמקול כדי להקליט 

 דיבור.

יש ללחוץ על סימן המצלמה כדי לצלם 

 תמונה.



 

  

 איך מצלמים?



 

כדי להיכנס למצלמה צריך ללחוץ על 

 הסימן הזה

תמונה עם טלפון שעובד על מערכת 

 .הפעלה אנדרואיד

: סמלילים שמייצגים יישומיםיש ארבע 

 טלפון, הודעות, ווטסאפ, מצלמה

 הסמליל של המצלמה  מסומן בעיגול

 



לוחצים כשבוחרים על המילה וידאו    

 לצלם סרט

על המילה תמונה לוחצים כשבוחרים 

 לצלם תמונה

על העיגול האדום לוחצים כשרוצים 

 להתחיל לצלם

 במסך המצלמה יש עיגול אדום בתחתית

. כשלוחצים עליו ניתן , במרכזהמסך

 לצלם.

מעליו מופיעים המילים עוד, וידאו, תמונה, 

 טייק בודד 

ניתן ללחוץ על אחד מהמילים כדי 

 להחליט באיזה אופן לצלם



 

אחרי הצילום אפשר להיכנס לאלבום 

 התמונות כדי לראות מה צילמנו

במסך המצלמה, בתחתית המסך בצד 

 שמאל יש עיגול.

כאשר לוחצים עליו נכנסים לתמונה 

 האחרונה שצולמה

 



 

 זאת התמונה שצילמנו

וכאן אפשר לראות עוד תמונות 

 שצילמנו

מופיעה התמונה האחרונה שצולמה 

 ובתחתית המסך יש עוד תמונות שצולמו

 


