
 קבלה ושליחת הודעות סמארטפון באמצעות מחשב

אחת הפעולות היותר נפוצות בסמארטפון, פרט לניהולך שיחות, היא קבלה ושליחה של הודעות. שני הכלים 

 .  WhatsAppו  SMSהעיקריים הם הודעות 

רק להתפעל לנוכח אמנם שליחת הודעות מטלפון היא פעולה די לא נוחה, בעיקר בגלל המקלדת הקטנה שלו. אפשר 

 ני הדור הצעיר. אבל לנו, שעבורם בעיקר נועד מסמך זה, זה הרבה יותר קשה.המהירות שפעולות אלו נעשות ע"י ב

לעומת זאת כתיבה במקלדת מחשב היא פעולה הרבה יותר נוחה, אפילו למי שמבצע אותה באצבע אחת בלבד, ) 

 כותב מסמך זה עושה זאת בשתי אצבעות (.

כדי לעשות שימוש בכלים אלו חייב להתקיים קשר   נציג שתי אפליקציות פשוטות ונוחות לביצוע פעולות אלו במחשב.

פעילה בבית. יש לוודא כי   WiFiבין הטלפון למחשב. יש להניח כי לכל מי שיש מחשב הקשור לאינטרנט קיימת רשת 

 גם המחשב וגם הטלפון קשורים לאותה הרשת. הקשר יכול להיות אלחוטי וגם באמצעות חיבור רשת קווי. 

 הצגת ההודעות על מסך המחשב והן שליחת הודעות. האפליקציות מאפשרות הו  

כמה חסידים   אוליהמחבר הוא חסיד של מערכות הפעלה אנדרואיד. בין הקוראים הפוטנציאליים של מסמך זה יש 

תועי דרך של אייפון, ) אולם לפחות עד כמה שידוע לי אף משתמש של מחשב אפל (. כל האפליקציות המוזכרות 

של אפל. כך שלמרות שההסברים במסמך עלולים להראות מוטי   iosבור מערכת ההפעלה במסמך זה קיימות גם ע

 . WIN10אנדרואיד, לא יקשה על משתמשי אייפון ליישם אותם. כל האפליקציות למחשב מיועדות למערכת ההפעלה 

ציה. זה בכל אחת מהאפליקציות קיים מנגנון אבטחה שאותו יש להפעיל בפעם הראשונה שבה פותחים את האפליק

נועד לוודא כי הקשר שנוצר הוא רק בין הטלפון המסוים והמחשב המסוים. ושלא לכל מן דהוא תהיה גישה לטלפון.  

 זאת כמובן קצת אשליה, לנוכח העובדה שהטלפון שלנו חשוף ללא מעט מנגנוני חושך.
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במחשב, המקושר לטלפון שלכם. נציג אחת מהן,  SMSקיימות אפליקציות רבות המאפשרות לשלוח ולקבל הודעות 

 שאיתה יש למחבר את הניסיון, הטוב, הרב ביותר. 

mysms 

או בחנות האפליקציות של מיקרוסופט. עבור טלפון   googleאת האפליקציה עבור המחשב ניתן למצוא או דרך 

 . אני מניח שעבור אייפון היא תמצא בחנות האפליקציות המתאימה.google playאנדרואיד היא תמצא ב 

 לשנה. 10$לאפליקציה יש גירסה חינמית, וגירסה בתשלום. התשלום הוא די סימלי  

ון. ראשית יש לפתוח את האפליקציה במחשב. כדי  יש להוריד ולהתקין את האפליקציה הן המחשב והן בטלפ

להפעילה יש ליצור חשבון הכולל מתן כתובת המייל, והגדרת סיסמה. לאחר מכן מפעילים את האפליקציה בטלפון  

ונכנסים אליה באמצעות החשבון שהוגדר. קיים תהליך קצר של אימות, המבוסס על העברת מספר קוד המוצג 

, כך  למחשב המסויםטלפון. המטרה היא לוודא כי הקשר נוצר חד ערכית בין הטלפון במחשב, שאותו יש להקליד ב

 שלא כל מי שמפעיל את האפליקציה יוכל לצפות בתעבורת ההודעות שלכם.

 המסך של האפליקציה נראה כך:



 

 

  הודעה חדשה

 

 

 

 

 

 

 

 refreshלחץ ל    

 

בצד שמאל מופיעות ההודעות. כדי להציג הודעה יש ללחוץ לחימה כפולה על ההודעה הרלבנטית. כדי לסנכרן את 

 .refreshהאפליקציה עם ההודעות שבטלפון יש ללחוץ על סימן שלוש הנקודות בבצד ימין למטה. ואז ללחוץ 

בה בחלון המיועד לכתיבת ההודעות,  שהתקבלה המוצגת על המסך מימין, כותבים את התגו SMSכדי לענות להודעת 

 . sendולוחצים  

 .mysmsכדי לשלוח הודעה יש ללחוץ על סימן ה + שבפינה העליונה משמאל ליד השם 

 בתחתית המסך יפתח חלון:

 

 

 

 

 

 

 

בחלון העליון יש לרשום את הטלפון של הנמען. אפשר גם לבחור אותו מרשימת אנשי הקשר שבטלפון. זאת ע"י 

לחיצה על סימן ה + בתוך העיגול. נפתחת הרשימה וממנה ניתן לבחור את הנמען. אפשר לבחור יותר מנמען אחד.  

 . Sendחצים יתכן ואופציה זאת קיימת רק לוורסיה בתשלום . כותבים את ההודעה ולו

שיתקבל יופיע מייד במסך   SMSהאפליקציה אינה חייבת להשאר פעילה כל הזמן. במידה והיא פעילה כל 

 כדי לעדכן את ההודעות.  refreshהאפליקציה. אולם אם היא סגורה יש להפעיל אותה וללחוץ על 



המחשב חלון המציג את  חדשה קופץ במסך SMSיתרון נוסף של התקנת האפליקציה במחשב הוא שעם קבלת ודעה 

 ההודעה,זאת גם האפליקציה במחשב רדומה.

אופציה נוספת שקיימת באפליקציה היא של הצגת השיחות שהתקבלו בטלפון. זאת ע"י לחיצה על סימן הטלפון  

למטלפון, כמובן אם זה היה  SMSשבפינה השמאלית העליונה של המסך. אופציה זאת מאפשרת שליחת הודע 

 זה שימושי אם רוצים להמנע מלהחזיר שיחה באותו הרגע, או פשוט אם הטלפון נשכח בבית. מטלפון סלולרי.

, כלומר הודעה שאליה ניתן לצרף קובץ של תמונה או של מוסיקה. הבחירנ נעשית MMSאפשר גם לשלוח הודעות  

מן סיכת ההצמד . בחירת הקובץ המצורף נעשית ע"י לחיצה על סיsendע"י חלון הלשונית הנמצא מימין לסימן 

 משמאל.

 WHATSAPPהודעות 

במחשב. את האפליקציה ניתן לאתר  WhatsAppאפליקציה נוספת שימושית מאד מאפשרת קבלה ושליחת הודעות 

. יש מספר אתרים שמהם ניתן להוריד את האפליקציה. היא תואמת גם לקישור whatsApp app for pcבגוגל: 

 וגם אייפון.   בטלפון אנדרואיד whatsAppלאפליקצית 

היתרון בשימוש במחשב ברור. קל יותר להציג את ההודעות במסך המחשב, ובמיוחד להציג את התמונות או את 

 הסרטים שהתקבלו. בוודאי קל יותר לשלוח הודעות בשימוש במקלדת של המחשב.

א כי הקשר נוצר רק  מורידים ומתקינים את האפליקציה במחשב. עתה יש לקשר אותה עם הטלפון. התהליך נועד לווד

. שני המכשירים חייבים להיות WiFiבין המחשב המסויים לטלפון המסויים. הקשר מתבצע באמצעות רשת ה 

ביתית, שיש לה שם וסיסמת  wifiמחוברים לרשת. ) כל משתמש מחשב ביתי שיש לו קשר לאינטרנט יש גם רשת 

 התחברות לרשת (.

. פותחים את QRלאחר שמפעילים בפעם הראשונה את האפליקציה בטלפון מופיעה על המסך הודעה ובה קוד 

האפליקציה בטלפון ולוחצים על תפריט שלוש הנקודות האנכי שבצד שמאל למעלה, ) ליד סימן זכוכית המגדלת (. 

על המסך. בפעולה זאת  QRן ה . נפתחת חלונית לקריאת הקוד. מפנים אותה מול סמWhatsApp Webbלוחצים על 

 נוצר הצימוד שבין האפליקציה בטלפון המסוים לבין המחשב המסוים.

שהתקבלו בטלפון. לחיצה כפולה על הודעה  whatsAppמצד ימין של מסך האפליקציה מופיעה רשימת הודעות ה 

 תפרוש אותה על המסך משמאל. בתחתית ההודעה מופיע חלון המאפשר תשובה להודעה.

י לכתוב הודעה חדשה יש ללחוץ על סימן ה + שבצד ימין למעלה. תפתח רשימת אנשי הקשר של הטלפון ממנו  כד

 ניתן לןבחור את הנמען. 

 

 

 

 

 אם האפליקציה נסגרה, יש ללחוץ על סימן ה  כדי לסנכרן מחדש את הטלפון עם המחשב

 .לא מופיעה על המסך הודעה כי התקבלה הודעה חדשה  mysmsבניגוד לאפליקציה 

 

 כתב: אדם רון 

 



 


