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 מבוא

 

ביט.  המילה הנפוצה ביותר כיום בתחום של העברת כספים.  בין אם בין חברים, בין 

זו הדרך הקלה, המהירה ביותר להעביר  bitקרובי משפחה, או אפילו בחנויות, 

 כספים, ללא עמלות בנק.

 

 לסניף הבנק שלכם bye byeתגידו  –מהיום 

 שלכם כיס ! bitאפשר לצאת ללא מזומנים, רק עם ה

 

 

נו, במערכת הבנקאית מציבים בפני לאחרונההחלים  השינוייםבמיוחד כיום, כאשר 

סגירת סניפים, צמצום סניפים, הפחתת : אתגרים חדשים ושונים ,המשתמשים

אותנו, מחייב ועוד.... מספר הפקידים נותני השירות, מעבר לבנקאות דיגיטלית 

 בהתארגנות אחרת ושונה. ,לקוחותה

 

 

 : מלאהאת המדריך עבורך לכתוב  החלטתיקבות כך בע

 )ביט( להעברת כספים bitשימוש באפליקציית 
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 נעים מאוד!

מדריכה מחשבים ואינטרנט,  –ליאורה מרום שמי 

  בקלות ובפשטות.

 

מעל לשני עשורים אני מסייעת לאנשים רבים, בכל גיל 

 .מרגשת ומין, להפוך את השימוש במחשב לחוויה

 

לכל משתמש,  ופשוטים פתרונות קליםרעיונות יצירתיים ובשתי יבמשך השנים ג

סבלנות ... ומדריכה אותם בלמסתבכיםו לחוששיםובפרט למבוגרים וגמלאים, 

 . הםרבה ובקצב של

הדרכה פרטנית .  השיעורים מועברים על ידי ללומדים םכל תכני הלימוד מותא

 סדנאות קבוצתיות.של במסגרת להם, וגם מתאימים שבזמן ובמקום 

 

משירות קבע ארוך ה עם שחרורי יצאתי לדרך חדששנה  20 –לפני למעלה מ 

באהבה רבה ובחגיגה של ואינטרנט  תוכנות מחשבמאז אני מדריכה ו בצה"ל

 נתינה.

 בעלת תואר שני בחינוך במגמת תקשוב ולמידה.

 

כולו אני מרצה על ישומי המחשב, גרפיקה ממוחשבת  ועל עולם האינטרנט 

  במתנסי"ם ובארגונים שונים. ,ברשויות מקומיותבמכללות, 

 www.liorapc.com ב: מוזמנים להכיר אותי

 liora@liorapc.com :מוזמנים לכתוב לי ל

 052-3755746מוזמנים ליצור איתי קשר ב: 

 

 שלכם, ליאורה מרום
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 העברת כספיםל( ביט) bitשימוש באפליקציית 
 

 - המדריך המלא - 

 

 ?bitמה זה  .1
 

• bit  באופן דרך הסמרטפון אדם אחר לממך אפליקציה להעברת כסף זו

 מזומןללא צורך בכסף  ,פשוט ומיידי

 

 ובתנאי שיש ברשותם כרטיס אשראי האפליקציה פתוחה לכולם •

 

  עברת התשלום מתבצעת באופן מאובטחה •

 

 התשלום מתקבל ברגע אישור קבלת ההעברה •

 

 ₪ 12,000חודש בכל ו₪  3,600יום בכל תקרת העברה  •

 

לאפליקציה יכול להירשם כל אדם בעל חשבון בנק או כרטיס אשראי על  •

 שמו

 

הינו שירות של בנק הפועלים ועומד  Bit. ניתן להעביר כסף ללא חשש •

 בסטנדרטים המקובלים של אבטחת מידע והגנה על הפרטיות

 

 פרטי כרטיס האשראי או חשבון הבנק מוגנים והצד השני אינו חשוף להם •
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 ?  bit -להשתמש ב איך מתחילים .2

 
 נרשמים לאפליקציה •

  bitאת  ומחפשים       לחנות האפליקציותנכנסים  •

 

 

את האפליקציה לטלפון  מורידים •

 הנייד 

 

 את האפליקציה בטלפון מתקינים •

 

  מזינים מספר טלפון ופרטים אישייםההתקנה  בסיום •

 

 לצורךהעברת כסף ופרטי חשבון בנק  לצורךניתן להגדיר כרטיס אשראי  •

 קבלת כסף

 

לשם קבלת , אפשר להירשם לשירות ולהזין רק את פרטי חשבון הבנק •

בהמשך להוסיף את פרטי כרטיס האשראי על מנת להעביר ו ,כסף בלבד

 כסף
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 תנאים נוספים .3

 
כרטיס , ( למעט דיינרס)אפשר להעביר כסף באמצעות כרטיס אשראי  •

ומספר תעודת ם המשתמש חיוב ישראלי או כרטיס נטען אישי עם ש

 של המשתמש באפליקציההזהות 

 

העברת  .אשראי של אדם אחרלא ניתן להעביר כסף באמצעות כרטיס  •

כסף צריכה להיעשות באמצעות כרטיס האשראי של המשתמש הרשום 

 !בלבד לשירות

 

 לא ניתן לבטל העברה אחרי שאושרה על ידך •

 

בכל עת ניתן לשנות את הגדרות החשבון ופרטי כרטיס האשראי  •

 באמצעות כניסה לתפריט הגדרות באפליקציה

 

 כלשהן לויותבע ךכרו ואינ bit-השימוש ב •
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 ?  bitת יבאמצעות אפליקצי איך מעבירים כסף.  4

 נכנסים לאפליקציה ולוחצים על העבר  – .א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שלנו  מתוך רשימת אנשי הקשראת הכסף וזאת בוחרים למי להעביר  – .ב

 בטלפון
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 ולוחצים על המשך מקלידים סכום להעברה בשקלים – .ג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,שכירות: מתבצעת ההעברה כותבים עבור מה, רוציםלא חובה ורק אם  – .ד

 'וכד מתנה, ועד בית

 !bit-הכסף עבר ב, וזהו

ניתן לראות את , כמו כן . SMSבעת העברת הכסף תתקבל הודעה באמצעות   :הערה

  .סטטוס ההעברה במסך הראשי של האפליקציה

 .הכסףכך נראה מסך האפליקציה של מי שהעביר את 
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דוגמה ). לטלפון הנייד שלו SMSת מקבל התשלום יקבל אף הוא הודע – .ה

 SMS)להודעת 

 

 

בעת לחיצה על הקישור שבהודעה תפתח אפליקציית ביט ותציג את  – .ו

 ההודעה הבאה
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ואז יקבל הודעה על  "קבל את הכסף"מקבל התשלום צריך ללחוץ על  – .ז

 סיום

 

 הכסף יועבר לחשבון שפרטיו הוזנו בעת ההרשמה – .ח

 

 פרטי ההעברה יוצגו מיידית באפליקציה – .ט

 

 במועד החיוב הרגיל  ויחויבהחיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי  – .י

 

 לא ניתן לבטל העברה אחרי שאושרה על ידי שולח הכסף – .יא
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 עבור מטרה משותפת, איסוף כסף כקבוצה .5

 
 :לתשלומים למטרות משותפות כמוגם   bitניתן להשתמש באפליקציית 

  לאירוע כלשהו, למסיבה מתנה משותפת

 ארוחה משותפת

 ועד בית ועד הורים או תשלום עבור

 

 מה ואיך עושים?

 

 "קבוצה: "באפשרות bitבוחרים באפליקציית  ✓
 

 
 

 המטרה של ההעברה וכמה כל משתתף אמור לשלםכותבים מה  ✓
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אפשר לצרף גם משתתפים מאנשי  בוחרים מאנשי הקשר את אנשי הקבוצה ✓

עוד הבקשה בתוקף ניתן לצרף . הקשר  באמצעות שיתוף הבקשה בוואטסאפ

 לקבוצה משתתפים חדשים
 

 
 

וואטסאפ המכילה את פרטי או  smsכל משתתפי הקבוצה יקבלו הודעת  ✓

 בקשתך וקישור לאפליקציה
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לאחר שיצטרפו  ,לחיצה על הקישור תעביר אותם למסך הצטרפות לקבוצה ✓

 .הם יוכלו לבחור אם לאשר את הבקשה או לסרב לה

 

 

מספר המשתתפים , את רשימת המשתתפים בקבוצה רואיםחברי הקבוצה  ✓

 רואה רק מקים הקבוצה והבקשה .שכבר העבירו ואת הסכום הכולל שנאסף

 מי העביר כסף ומי לא

 

לאחר . חנות האפליקציותמ bitתכיל גם קישור להורדת ההודעה  bitלמי שאין  ✓

באפליקציה  הבקשההוא יוכל לראות את , הרשמה קצרה והצטרפות לקבוצה

 ולאשר אותה או לסרב לה

 

במסך ׳מתי׳ . מיד לאחר שתוקף הבקשה יפוג ן המבקשולחשב הכסף יועבר ✓

 אפשר לבחור תוך כמה ימים הכסף יועבר

 

  בהצלחה!
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 ברקודהעברה או קבלת כספים באמצעות  .6

 
 בקבוצת אנשי הקשרקיים במידה ורוצים להעביר או לבקש כסף ממי שאינו 

 ניתן ליצור ברקוד ובאמצעות סריקת אותו הברקוד לבצע את הפעולה

 

  ?מעבירים למי שלא באנשי הקשר שלךאיך 

  QRאצל האדם שביקש ממך כסף יופיע קוד ✓

 על צג המכשיר( ברקוד)

 

לסרוק את חשוב שהוא יעמוד ממש לידך כדי  ✓

 הברקוד

 

המסך הראשי ימינה  מסיטים אתלסריקת הברקוד  ✓

לחיצה על כפתור ׳העבר׳ או  נחשפתואז המצלמה 

 .׳העבר כסף בסריקה׳: ובחירה באפשרות

 

לאשר את , ברגע שהמצלמה נפתחת נשאר רק לסרוק את הברקוד ✓

 הכסף עבר, זהו...הבקשה ו

 

 ? מי שלא באנשי הקשר שלךמבקשים כסף מאיך 
 

 יש להיכנס במסך הראשי ל׳בקש כסף בסריקה׳ ✓

 

 (׳?׳למה)וסיבת בקשה ( ׳?׳כמה)לציין סכום  ✓

 

 ברקוד יופיע על המסך ✓

 

יעמוד ממש לידך כדי ( המעביר)חשוב מאוד שהאדם ממנו יתקבל הכסף  ✓

 .לסרוק את הברקוד

 

 מעביר הכסף סורק את הברקוד עם המצלמה שלו ✓

 

 .להקליד מספר טלפון ובלי לטעותבלי . הכסף אצלך...מוצג אישור ו ✓
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 פוצותשובות לשאלות נת. 7

 

 ?מה קורה אם אני מחליף את מכשיר הטלפון הנייד  •

הוריד את האפליקציה מחדש ולהזדהות באמצעות מספר לבמקרה כזה יש 

 ההתקנה הראשונהשבחרנו בזמן  נוהטלפון והסיסמה האישית של

 

 ? את מספר הטלפון מה קורה אם אני מחליף •

 מחדשלשירות להירשם  יש במקרה כזה

 

 ? הוריד את האפליקציהלא כסף לאדם שמה קורה אם רוצים להעביר  •

  bit – קבל הודעה שמזמינה אותו להירשם לבמקרה כזה אותו האדם י

 .באפליקציה למשך שלושה ימים ממועד בו נשלחלו ימתין  עבורו והכסף

 השולח יזוכה, נמשך הכסףכעבור שלושת הימים אם לא 

 

שלי  בחשבון הבנקך איני רואה אותו כסף באפליקציה אמה קורה אם קבלתי  •

? 

 . יום נוסף עד שההעברה תתעדכן בחשבון הבנק המתיןבמקרה כזה מומלץ ל

לבדוק את פרטי החשבון מומלץ , לאחר ארבעה ימיםהיא לא מופיעה אם 

 .באפליקציההרשומים 

ועדיין הכסף לא נכנס , אם פרטי החשבון הרשומים באפליקציה הם נכונים

 אנא פנה לבנק, לחשבון הבנק

 

     פרטים על תנאי השימוש באפליקציה .8
 

 https://www.bitpay.co.il/privacypolicy.html:  חץ כאןל, מעבר לתנאי שימוש באפליקציהל

mailto:liora@liorapc.com
http://www.liorapc.com/
https://www.bitpay.co.il/privacypolicy.html
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 סיכום. 9

 

 הגיע לסופו. bitהמדריך המלמד את שימוש באפליקציית 

 !מקווה שנהנית 

האפליקציה  – bitבכתיבת המדריך המלא לשימוש באפליקציית פי שאני נהניתי כ

 .המובילה בישראל להעברה ולקבלת כספים בקלות ובנוחות

בשל השינויים החלים לאחרונה במערכת הבנקאות בה , בחרתי לכתוב דווקא עליו

 .סניפים מצמצמים את פעולת הפקידים ועוברים לשירותים דיגיטליים

ללא פקיד וללא  –גם אתה יכול לבצע פעילויות להעברה ולקבלת כסף , היום

 .טובות מאף אחד

 !בהצלחה

 

לקבל טיפים מועילים לעבודתך במחשב , מוזמן להצטרף להדרכות נוספות שלי

: או באינטרנט ולמצוא תכנים מעניינים וחשובים נוספים באתר שלי/ו

 orapc.comwww.li 

, מוזמן לעקוב אחריי ואחרי ההתפתחויות שבעולם המחשב והאינטרנט, וכמו כן

 www.facebook.com/liorapc : בעמוד הפייסבוק שלי

  

mailto:liora@liorapc.com
http://www.liorapc.com/
http://www.liorapc.com/
http://www.facebook.com/liorapc
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 ? לאן, ומכאן. 10

 !ביידים שלך, הדרך להצלחה במחשבים ובאינטרנט       

 

 מומלצים למחשב ואינטרנט שיעשו בך את ההבדל !הקורסים ה
  

 עולם המחשב  עולם האינטרנט

 

 

 
איך לפתוח בלוג אישי שלך באינטרנט, 
ולתת ביטוי לכישורי כתיבה שלך ? איך 

ליצור קשר דיגיטלי עם הילדים או הנכדים 
 שבחו"ל ע"י תכנות מתאימות ?

 לפרטים לחץ כאן

איך להתאים מחשב לצרכיך  
האישיים? איך להפעיל מחשב ללא 
תקלות וללא וירוסים ? איך לשמור 

לפרטים לחץ  ולארגן מידע חשוב ?
 כאן

 

 
 עולם הענן

  
 עולם הג'ימייל

 

 

 

מה זה ענן ובשביל מה זה חשוב? איך ליצור 
סיעור מוחות וירטואלי וכיצד להכין אלבום 

 אחרים ?תמונות ולשתף אותו עם 

 לפרטים לחץ כאן

איך להשתמש בדואר אלקטרוני, לארגן את  
הדואר האלקטרוני שקיבלת או להוסיף 

 חתימה קבועה לדואר האלקטרוני?

 כאן לפרטים לחץ
 

mailto:liora@liorapc.com
http://www.liorapc.com/
https://liorapc.ravpage.co.il/course-internet
https://liorapc.ravpage.co.il/course-computer
https://liorapc.ravpage.co.il/course-internet
https://liorapc.ravpage.co.il/course-computer
https://liorapc.ravpage.co.il/course-computer
https://liorapc.ravpage.co.il/course-googledrive
https://liorapc.ravpage.co.il/course-gmail
https://liorapc.ravpage.co.il/course-googledrive
https://liorapc.ravpage.co.il/course-gmail


 

 מדריכת מחשבים ואינטרנט, בקלות ובפשטות - ליאורה מרום
 www.liorapc.com| אתר:  liora@liorapc.com | מייל:  3755746-052נייד: 

 ~19 ~ 

 

 עולם הוורד  עולם האאוטלוק

 

 

 

דואר אלקטרוני, בשביל מה זה חשוב ואיך 
להשתמש בו, איך לנהל יומן שלך במחשב וכיצד 

שמגיע מדי יום אל תוך תיקיות לארגן את הדואר 
? 

 לפרטים לחץ כאן

איך לכתוב, להכין  ולשלוח מכתב רשמי  
לרשויות, להכין טבלאות ורשימות 

במסמכים או ליצור כרטיס ברכה או הזמנה 
? 

 לפרטים לחץ כאן
 

 

 עולם המצגות  עולם האקסל

 

 

 

אקסל ולמה זה יכול מה זה גיליונות 
לשמש אותך?  איך לעקוב אחרי 

ההוצאות וההכנסות שלך, לסדר אותם 
 בטבלאות ולחסוך הרבה כסף ?

 לפרטים לחץ כאן

איך להכין מצגת מקצועית שתלהיב  
ותעביר את המסר שלך, בין אם 

אה בפני קהל ? לאירוע, או להרצ
 ולהכין אלבום תמונות ?

 לפרטים לחץ כאן
 

 

   עולם הסלולר

 

  
איך להוסיף ו/או למחוק אנשי 

קשר מהטלפון הנייד שלך, 
להוסיף אפליקציות מדהימות 

ולצלם ולארגן תמונות וגם 
 וידאו שתוכל להשוויץ?

 לפרטים לחץ כאן

   

mailto:liora@liorapc.com
http://www.liorapc.com/
https://liorapc.ravpage.co.il/course-outlook
https://liorapc.ravpage.co.il/course-word
https://liorapc.ravpage.co.il/course-outlook
https://liorapc.ravpage.co.il/course-word
https://liorapc.ravpage.co.il/course-excel-basic
https://liorapc.ravpage.co.il/Course-PowerPoint
https://liorapc.ravpage.co.il/course-excel-basic
https://liorapc.ravpage.co.il/Course-PowerPoint
https://liorapc.ravpage.co.il/course_smartphone
https://liorapc.ravpage.co.il/course_smartphone
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