


?  מדוע כדאי להצטרף לשירותי הבנק באינטרנט



?  מדוע כדאי להצטרף לשירותי הבנק באינטרנט

.זמן והמתנה בתורחסכון של •

*.העובר ושבמעמלות 80%עד חסכון של •

.בסניףמחוץ לשעות הפעילות ביצוע פעולות בחשבון גם •

.בכל עתמעקב אחרי מצב החשבון וניהול התקציב •

גובה החסכון מעמלות משתנה בין הבנקים*



?אלו פעולות נוכל לבצע באתר הבנק



?אלו פעולות נוכל לבצע באתר הבנק

.בדיקת יתרות עובר ושב•

.מעקב אחרי פעולות בחשבון•

.צפיה בפירוט חיובים בכרטיסי האשראי של הבנק•

.הזמנת פנקסי שיקים•

.העברת כספים•

(באמצעות האפליקציה בטלפון הנייד)הפקדת שיק •

...משכנתאות ועוד, מידע על הלוואות•



נקליד את שמו במנוע החיפוש של גוגל, כדי להיכנס לאתר הבנק שלנו

לדוגמה



המאפשר  " שירות האישי"נצטרף ל, לאחר שנכנסנו לאתר הבנק
גישה לחשבון הבנק האישי שלנו וביצוע פעולות



? איך מצטרפים לשירות האישי באתר הבנק

:אופנים3ניתן להצטרף לשירות האישי ב

.באתר הבנקמילוי בקשה להצטרפות באמצעות •

.בסניף הבנק שלכםמילוי טופס הצטרפות באמצעות •

.של הבנקהמוקד הטלפוני דרך •

תהליך הצטרפות לשירות האישי משתנה מבנק לבנק*



זהו בנק דמה" בנק דיגיטלי"אנו נדגים את ההצטרפות דרך 

שהוקם לצורך הקורס

.  לכל אחד מהבנקים אתר המאפשר ביצוע שירותים און ליין, בישראל קיימים בנקים רבים
-זהות בכל הבנקים, אך הפעולות הבסיסיות אותם נלמד, יתכן ומבנה האתר שונה בכל בנק

.לעיתים בניסוח שונה



"הצטרפות לשירות"נלחץ על 
בחלק מהבנקים יתכן ויהיה כתוב  

"הצטרפות לדיגיטל"
'וכדו" פתיחת חשבון"



"הצטרפות לשירות"לאחר שנלחץ על 

תעודת  , כתובת מייל, טלפון, שם)נזין את פרטינו האישיים יפתח מסך בו . 1

כך הבנק יוכל לזהות אותנו ולטפל  ( 'מיקום סניף וכדו, מספר חשבון, זהות

.בבקשתנו

.המשךונלחץ על נקרא ונאשר את תנאי השימוש וההצטרפות בשלב השני . 2

.נאמת את הפרטים הרשומים על המסךולסיום הרישום . 3

תשלח אלינו בדואר  הסיסמהישלח לכתובת המייל שהזנו וקוד המשתמש 

.ישראל



דוגמה להזנת נתוני ההצטרפות בבנקים השונים



,בדואר ישראלוהסיסמה באימיילקוד המשתמש לאחר שנקבל את 

זהו אזור מאובטח שרק-נזין אותם באתר הבנק ונכנס לחשבון האישי שלנו

אנו יכולים לצפות בו והוא מכיל את פרטי חשבון הבנק שלנו



בשדות אלו עליכם  
להקליד באנגלית את  

שם המשתמש והסיסמה  
כפי שקיבלתם מהבנק

כניסהלסיום לחצו על 





בחלק העליון של האזור האישי באתר יוצג 
לחיצה על לשונית בתפריט  . התפריט הראשי

.המבוקשתוביל אותנו לדף

כדי לצפות  עובר ושב נלחץ על הלשונית 

עד  )ביתרות ובתנועות החשבון בעובר ושב 
.מבלי להמתין בתור לבנקאי( שנה לאחור



ח"יתרה בשזכותחובההפעולהתאריך

20001000הלוואה18/01

6003000משיכה15/01

10003600שיק15/01

4004600הוראת קבע12/01

5000קצבה10/01



כרטיסי אשראינלחץ על הלשונית 
כדי לצפות בריכוז החיובים

.של כרטיסי האשראי של הבנק



תשלומיםח"סכום חיוב בשבית עסקתאריך

180בית מרקחת18/12

12מתוך 1201ביטוח בריאות17/12

200מכולת17/12

10מתוך 20006מתוך 200חדר כושר10/12



הזמנת פנקסי שיקים



נלחץ על תפריט  , כדי להזמין פנקסי שיקים
ונבחר בתפריט הימני בכפתור  עובר ושב 

"  שיקים"
בחלק מהבנקים יתכן והמיקום יהיה 

אל תחששו לחפש ולנסותשונה 



נבחר מהתפריט שיפתח
הזמנת פנקסי שיקים



:  במסך שיפתח נמלא אחר ההוראות
,נזין את מספר הפנקסים הרצוי

,פרטי משלוח
' אישור וכו

המשךלאחר כל שלב נלחץ על 





נלחץ על תפריט  , כדי לבצע העברה
ונבחר בתפריט הימני בכפתור  עובר ושב 

"  העברות כספים"
בחלק מהבנקים יתכן  

הניסוח יהיו שונים/ והמיקום
אל תחששו לחפש ולנסות



נבחר מהתפריט שיפתח
ביצוע העברה



:  במסך שיפתח נמלא אחר ההוראות
נמלא את פרטי המוטב

,לו כסףשנרצה להעביר
סכום העברה, פרטי החשבון שלו
המשךונלחץ על 



לאחר שסיימנו לבצע את הפעולות הרצויות

יציאההבנק נלחץ על באתר
כדי לצאת בצורה מאובטחת

ולהבטיח שלאף אחד מלבדנו לא תהיה גישה
.לחשבון האישי שלנו





במחשב האישי שלנואת כל הפעולות שהדגמנו נוכל לבצע גם 

י הורדת האפליקציה של הבנק"עוגם דרך הטלפון החכם 



כדי להוריד את האפליקציה של הבנק נכנס לחנות האפליקציות

"אייפון"סמל החנות בטלפון חכם מסוג 



"אנדרואיד"סמל החנות בטלפון חכם מסוג 



שם הבנק שלנונקליד בשורת החיפוש את 

נלחץ על                או

ונמתין להורדה



,לאחר שיסתיים תהליך ההורדה

שלנו במכשירנחפש את סמל האפליקציה של הבנק 

.לפתיחהונלחץ עליו 



כניסה לחשבונךנבחר באפשרות 

קוד המשתמש שלנו והסיסמהנקליד את 

נשים לב לאותיות גדולות וקטנות באנגלית



נבחר את הפעולה הרצויה, לאחר שנכנסו לחשבון האישי

בצד ימין למעלהמהתפריט שמופיע 

,צפייה בפעולות כרטיסי האשראי, ברור יתרה

.'וכוהזמנת שיקים , העברת כספים





דרך האפליקציה בטלפון החכם נוכל להפקיד שיקים  

.נוכל לבצע זאת בכל מקום ובכל זמן, מבלי להמתין בתור לבנקאי

.דרך המחשב האישי, אפשרות זו אינה קיימת בכניסה לאתר



.הפקדת שיקיםנבחר בתפריט העליון באפשרות . 1

.אישורונלחץ על תנאי השירות נקרא את . 2

.סכום השיקנקליד את . 3

.צלם שיקנלחץ על .4



.אישורנלחץ על , צדדיו2נצלם את השיק מ. 5

.מאשר הפקדהנוודא שכל הפרטים נכונים ונלחץ על . 6





אתר הבנק מכיל מידע רגיש על החשבון שלנו, כפי שלמדנו

.ומאפשר לבצע פעולות רבות הדורשות זהירות ובטיחות

קיימים מקרים רבים של הונאות וגניבת פרטים אישיים  

.ולכן עלינו להיות זהירים כדי להימנע ממקרים כאלו



כללי הזהירות ברשת

מאובטחיםנכנסים רק לאתרים 1.

שומרים על פרטי החשבון שלנו2.

פרטי אשראי במייל/ לא מעבירים פרטים אישיים3.

בווטסאפאו smsב

ממספרים לא מוכרים/ לא נכנסים לקישורים מכתובות4.



 httpsאתר מאובטח הוא אתר שכתובתו מתחילה באותיות

ומעידה על כך   secureמייצגת את המילה  sכאשר האות ( httpבמקום )

.שהאתר מאובטח והמידע שנזין בו מוצפן

.סמל מנעולמופיע שורת הכתובת כמו כן מימין ל



.לאף אחדלא מעבירים את קוד המשתמש והסיסמה .1

,המכילה שילוב של אותיות ומספריםסיסמה מורכבת יוצרים .2

תאריך לידה או , המורכבת מתעודת זהותלא יוצרים סיסמה פשוטה 

.שילוב פשוט של מספרים

!שלנומהמחשב האישי רק , נכנסים לאזור האישי באתר הבנק. 3

.ציבוריWifiמלאתר הבנקלא מתחברים כאשר אנו גולשים בנייד 



בווטסאפאו smsלא יבקש שנזין במייל בלעולם הבנק .1

מייל ובו בקשה/ אם אתם מקבלים הודעה. פרטי חשבון או אשראי

.  למסור פרטים אישיים אל תמסרו

בדקו תמיד את תוכן ההודעות המגיעות במייל וודאו שהכתובת.2

חבר יקרולא שמכם הפרטי מוכרת לכם וכן שהפנייה נעשית אליכן ב



ממספרים לא מוכרים הם עלולים  / אל תכנסו לקישורים מכתובות

.בטלפון הנייד שלכם/ להכיל וירוסים שיפגעו במחשב


