
 

 

 

iOS 12 

iOS 12 םלועב רתויב תמדקתמה הלעפהה תכרעמל תוביהלמו תושדח תונוכתו םימיהדמ םיעוציב ירופיש הפיסומ 

 תורשפא םכל שי .םיבורמ םישמתשמל AR תויווח תוכזב רתוי דוע תקתרמ הדוברה תואיצמה תולוכי .םידיינ םירישכמל

 ןמזה ותואב החפשמ ינבו םירבח רתוי םע רשקתלו ,Memoji תועצמאב ׳תועדוה׳ב םכמצע תא עיבהלו תוישיא ףיסוהל

 בוט להנל ולכות ךכ ,םילכו טרופמ עדימ םכל תקפסמ Screen Time הנוכתה ,ףסונב .Group FaceTime תועצמאב
 .טנרטניא ירתאלו תויצקילפאל םישידקמ םתאש ןמזה תא רתוי

 

 םיעוציב

 ,םוי ידמ השוע התאש םירבדל סחיב iPad לשו iPhone לש הבוגתה רשוכו תוריהמה תא תרפשמ iOS 12 הלעפהה תכרעמ
 .הלילגו הקלחה ,הדלקה ,תויצקילפא תלעפה ןוגכ

 

 הדובר תואיצמ

 יבורמ םיקחשמל ,םיטקיורפ לע הדובעל AR תלעפהב תינמז-וב ףתתשהל םילוכי םיבורמ םישמתשמ ARKit 2 תרזעב

 ,׳ראוד׳ ללוכ ,םיידמימ- תלת םיטקייבואו תונצס תוארל ולכות .םירחא iOS ירישכממ תורחא AR תיווח ףותישלו םיפתתשמ

 .םיטקייבוא לש לדוג דודמל ידכ םלועה לש AR תגוצתב שמתשהל ולכות ,Measure השדחה היצקילפאב .Safari-ו ׳תועדוה׳

 



 

 

 

 תועדוה

Memoji לש השדח הרוצ איה Animoji, ב רתוי דוע הנהמל החפשמ ינבו םירבח םע תרושקתה תא תכפוהש-iPhone X. 

 תונומתל תוקבדמו טסקט ,םירטליפ ,Animoji ףיסוהלו ,׳תועדוה׳ב Memoji-ה תא תישיא םיאתהל תורשפא םכל היהת

 .FaceTime-ו ׳תועדוה׳ רובע המלצמה לש םישדח םיטקפא תרזעב םינוטרסלו

 

FaceTime 

 .בלש לכב ףרטצהל םילוכי םישדח םיפתתשמו .תינמז-וב םישנא 32 דע םע םיטא׳צ להנל ןתינ ,Group FaceTime תרזעב

 

 ךסמ ןמז

 .רישכמה תא םימירמ םתא תורידת וזיאבו םתלביק תוארתה המכ ,םירתאבו תויצקילפאב שומישה תא םיגיצמ תוליעפ תוחוד
 רובע ןוכנה ןוזיאה תא אוצמל םילוכי םירוהו ,םכנמז תא םילבמ םתא ובש ןפואה יבגל רתוי הקימעמ הנבות ולבקת ךכ
 .החפשמה

 

 עירפהל אל אנ

 תויורשפא אוצמל ולכות ,ףסונב .רקובב ותלעפהל דע הליענה ךסמב תוארתה ריתסמו גצה תא םעמעמ הניש תעש בצמ
 .הלילב רתוי בוט ןושיל ולכות ךכ .הלועפ וא םוקימ ,העש יפל תויטמוטוא םויס תועש תרדגהל ׳הרקבה זכרמ׳ב



 

 

 

 

 תוארתה

 להנלו ךורעל תורשפא םכל שי ,ףסונב .תוערפה תוחפל תוליבומ תוארתה לש החילשה ןפוא תעיבקל רתוי תובר תויורשפא
 .דחיב ןהב לועפלו תוצבוקמ תוארתה גיצהלו ,דבלב תויוצרה תוארתהה תלבקל ידיימ ןפואב תורדגה

 

 תונומת

 שדחמ תולגל םכילע תולקמש תושדח תונוכתו iCloud לש םיפתושמ םימובלא ,תונורכיז תללוכ ׳ךרובע׳ השדחה הייסיטרכה
 םירבח םע ןתוא ףתשלו תונומת גיצהל םכילע הלקמ ףותיש תועצה לש השדח הנוכת .םירבח םע ןתוא ףתשלו תונומת
 ףתשל ולכוי הלא םישנא .עוריאהמ וא לויטהמ קלח ויהש םישנאה םע ףותישל ,םימובלאבו תונומתב המכח השילג תועצמאב
 לע רתוי דוע םילקמ םיבלושמ םישופיחו שופיח תועצה ,ןכ ומכ .עוריאה ותואמ םהלש םינוטרסהו תונומתה תא הרזחב תולקב
 .םישפחמ םתאש ןכותה תאיצמ

 

 Siri לש ךרד ירוציק

 תישיא םיאתהל ןתינ .רתוי רהמ תומישמ עצבל ולכותש ךכ ,Siri םע דובעל היצקילפא לכל םירשפאמ Siri לש ךרדה ירוציק

 Shortcuts השדחה היצקילפאב שומיש ידי-לע וא ,המישמ תחיתפל הטושפ תילוק הדוקפ תריצי ידי לע ךרדה ירוציק תא
 .תחא תילוק הדוקפ וא השקה תועצמאב תונוש תויצקילפאמ תולועפ לש הרדס עוציבל



 

 

 

 

 תויטרפ

Safari םיללוכה םירתא םע םינותנ ףתשל תושר ךממ שרוד אוהשכ םירתא ןיב בקעמ ינפמ רתוי דוע הקזח הנגה וישכע ללוכ 
 תועצה םע רתוי דוע חטבואמ תואמסיסב שומישה .םיעמטומ ואדיו ינוטרסו תובוגת תפסוהל םיט׳גדיוו ,״יתבהא״ ינצחל
 .טנרטניא ירתאו תויצקילפא רובע תוקזח תואמסיסל תויטמוטוא

 

Apple Books 

 םישדח םירתוכ ןוחבל ונילע הלקמ Book Store הייסיטרכהו ,םהמ תונהילו עמש ירפסו םירפס תולגל רתוי דוע לק וישכע
 .םידחוימ םיעצבמבו םיידוחיי םיפסואב ,רכמ-יבר תומישרב ןייעלו

 

 תוינמ

 .הנבהל םילק תוינמ יריחמ תועצמאב קושה בצמ תא ררבל ולכותש ךכ ,iPad-ב וישכע הנימז ׳תוינמ׳ היצקילפאה



 

 

 

 

 תוילוק תורוכזת

 תוכירעהו תוטלקהה תא ןרכנסל ולכות iCloud-ב הכימת םעו .iPad-ב תוילוק תורוכזתב שמתשהל תורשפא םכל שי וישכע
 .םירישכמה ןיב םכלש

 

 םירחא םירופיש

 ןפואב ועיפוי SMS-ב תוימעפ-דח תואמסיס .CarPlay-ב אלמ ןפואב וישכע תובלושמ ישילש דצ לש טווינ תויצקילפא

 יבחרב iPhone-ב שמתשהל ולכותש ךכ ,עגמ אלל טנדוטס תודועתב ךמות Wallet .יטמוטוא יולימ תועצה רותב יטמוטוא
 םינורחאה םימיה 10-ב וא תונורחאה תועשה 24-ב שומישה תא וישכע הארמ ׳תורדגה׳ב הללוסב שומישה םישרתו .סופמקה

 
 
 
 ,םכתורישל דימת
 iDigital לש םיחמומה
 

 

 .ףסונ עויסל םכתושרל דמוע iDigital תויונחב םיחמומה תוריש ,יהשלכ היעבב םתלקתנ ןיידעו הדימב

 www.iDigital.co.il  רתאל סנכיהל ןתינ םיפסונ םיכירדמלו תורישה ןתינ ןהב תויונחה טוריפל


