
העצמה בנקאית  
דיגיטלית  

לאזרחים ותיקים



:לסייע לאזרחים הוותיקים

באמצעות איגוד הבנקים  , הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל

מהלך נרחב לסייע לאזרחים  מובילים , והמערכת הבנקאית

הוותיקים להסתגל לבנקאות הדיגיטלית  

לנווט בים המידע הדיגיטלי

להתחבר לבנקאות דיגיטלית



...חושבים, רגע

?דיגיטלייםעד כמה אנחנו 



מי בודק תוצאות  

של בדיקות  

רפואיות באתר  

?או בסלולאר

מי מנווט עם  

WAZE?
כמה מכם 

-בפייסבוק וב
whatsapp?

?דיגיטלייםעד כמה אנחנו 

מי מחפש מידע  

?בגוגל



משתמשים קבוע  
במחשב

גולשים באינטרנט

, סקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראה
האזרחים הוותיקים הם צרכני טכנולוגיה וערוצים  כי 

!מאי פעםיותר , דיגיטליים

2018, ס"מתוך נתוני למ

53% 59%



חלקנו עדיין חוששים  , עם זאת
לבצע פעולות מסויימות  

...בדיגיטל

?מדוע



מה עוצר אותנו 

?מלגלוש ברשת



יוצרים חווית גלישה 

1ידידותית ונוחה יותר



גלישה נוחה  מאפשר | תפריט נגישות 
באינטרנט

אופן הצגתו של תפריט הנגישות עשוי להשתנות מאתר לאתר

בלבד לאתר המסייע במיצוי זכויות לאזרחים ותיקים וכי אין בהפניה אליו  ל מהווה דוגמא "הנ

משום המלצה או אחריות לתכני האתר



מקפידים על גלישה בטוחה

צעדים4–ב 

2



שומרים על פרטי החשבון  
,וכרטיסי האשראי שלנו

:כללים4מקפידים על 

הורדת תכנים

נעילה וסיסמה

רשת מאובטחת

לא נכנסים–לא מזהים 



שומרים על פרטי החשבון  
,וכרטיסי האשראי שלנו

:כללים4מקפידים על 

הורדת תכנים
רק מאתרים מוכרים ולפי  

המלצות של גולשים 

.אחרים

מהחנויות המורשות של גוגל רק 

.ואפל
החנות במכשיר  סמל 

אייפוןמסוג 

החנות במכשיר  סמל 

אנדרואידמסוג 

הורדת אפליקציות



שומרים על פרטי החשבון  
,וכרטיסי האשראי שלנו

:כללים4מקפידים על 

נעילה וסיסמה
המשלבת  , יצירת סיסמה מורכבת

.אותיות ומספרים8לפחות 

אל תעשה

תאריך לידה•

מספר זהות•

או מספרים/אותיות ורצף פשוט של •

עשה

ומספריםשילוב של אותיות •

גדולות  שילוב של אותיות •

וקטנות

@#$!בסימנים שימוש •



?איך נוודא שאנו גולשים באתר מאובטח

נבדוק אם מוצג חיווי של מנעול המעיד על גלישה  •

.באתר מאובטח

//:https–נבדוק כי כתובת האתר מתחילה ב •

שומרים על פרטי החשבון  
,וכרטיסי האשראי שלנו

:כללים4מקפידים על 

רשת מאובטחת
גלישה מושכלת

הימנעו מכניסה לחשבון  -במקום ציבורי  (WI-FI)בגלישה אלחוטית

.הבנק שלכם או אתרים המחייבים פרטים אישיים



שומרים על פרטי החשבון  
,וכרטיסי האשראי שלנו

:כללים4מקפידים על 

לא נכנסים–לא מזהים 
לא פותחים קישורים חשודים שהגיעו 

SMSב .מוכריםלא מייל מגורמים או -



הכללים לגלישה  4הקפידו על 

גם המערכת  , וזיכרובטוחה 

הבנקאית שומרת עלינו מפני  

.בדיגיטלהונאות 

  בקשה לעדכון פרטים נעשית רק

לקוחלאחר תהליך זיהוי 

 לעולם לא יבקש שנזין  הבנק

אשראיבמייל פרטי חשבון או 



משפרים ידע דיגיטלי 

3וגולשים בקלות



,  לימודי הכרת המחשב או אינטרנט
יאפשרו לנו להפעיל ולהשתמש  

:במערכות המחשב השונות

אנו ממליצים להירשם לקורסים בנושא הכרת האינטרנט  

הדרכות בנושא בנקאות  לרבות , המתבצעים במגוון מקומות

דיגיטלית המתקיימות בבנקים

לחפש מידע

לארגן מידע אישי

  לתקשר עם אחרים

לנהל לוח זמנים ועוד



מסייע כיצד הדיגיטל 
אל חוף לנו להגיע 

?מבטחים כלכלי



עצמאות פיננסית
נחשפים למידע הנכון בזמן הנכון ובוחרים 

באופן מושכל כיצד לנהל את כספנו



עצמאות פיננסית משלושה מבטים
-02: הבנקיםהיחידה לפניות הציבור בפיקוח על 

6552680



?האם גם לכם יש כספים אבודים

במערכת הבנקאית קיימים יותר מ , כיום-
חשבונות בנק ופיקדונות ללא  520,000

*!₪מיליארד 6.7-בסך מצטבר של כ, פעילות

 חינםשירות בדיקת כספים אבודים ניתן  ,
ללא צורך במתווכים

2018נכון לדצמבר פי דיווחים שהתקבלו מהמערכת הבנקאית -על* 

מבינים את  

הזכויות  

וההטבות  

המגיעות  

לנו



לאתר את מה ששייך לך או לקרוביך שנפטרו|הר הכסף

GOOGLE-חפשו את האתר ב 
itur.mof.gov.il:  האתר הינו ממשלתי וכתובתו

מבינים את  

הזכויות  

וההטבות  

המגיעות  

לנו



לאתר את מה ששייך לך או לקרוביך שנפטרו|הר הכסף

מבינים את  

הזכויות  

וההטבות  

המגיעות  

לנו



לאתר את מה ששייך לך או לקרוביך שנפטרו|הר הכסף

מבינים את  

הזכויות  

וההטבות  

המגיעות  

לנו



לאתר את מה ששייך לך או לקרוביך שנפטרו|הר הכסף

מבינים את  

הזכויות  

וההטבות  

המגיעות  

לנו



לאתר את מה ששייך לך או לקרוביך שנפטרו|הר הכסף

מבינים את  

הזכויות  

וההטבות  

המגיעות  

לנו



לאתר את מה ששייך לך או לקרוביך שנפטרו|הר הכסף

מבינים את  

הזכויות  

וההטבות  

המגיעות  

לנו



לאתר את מה ששייך לך או לקרוביך שנפטרו|הר הכסף

מבינים את  

הזכויות  

וההטבות  

המגיעות  

לנו



לאתר את מה ששייך לך או לקרוביך שנפטרו|הר הכסף

מבינים את  

הזכויות  

וההטבות  

המגיעות  

לנו

010123456



לאתר את מה ששייך לך או לקרוביך שנפטרו|הר הכסף

מבינים את  

הזכויות  

וההטבות  

המגיעות  

לנו



לאתר את מה ששייך לך או לקרוביך שנפטרו|הר הכסף

מבינים את  

הזכויות  

וההטבות  

המגיעות  

לנו



לאתר את מה ששייך לך או לקרוביך שנפטרו|הר הכסף

מבינים את  

הזכויות  

וההטבות  

המגיעות  

לנו



?הידעתם
בדיגיטלביצוע פעולות בנקאיות 

ש  "העומעמלות 80%עד יחסוך 
לפעול בחשבון גם מחוץ  ויאפשר 

!לשעות פעילות הסניף



מכונות לשירות עצמי

,  זיכרו
במכשירים אוטומטייםהפעולות שניתן לבצע בדלפק ניתן לבצע כל 

מה זה נותן לנו?
בעלות  , מהיר ויעיל בכל שעות היממה, שירות זמין

נמוכה

 זה כדאילמה?
מקצרים את זמן ההמתנה בסניף וחוסכים כסף וזמן יקר

 עושים את זהאיך  ?
מזדהים עם פרטי החשבון שלנו באמצעות כרטיס מגנטי

 המבוקשבוחרים את השירות

דוגמא:
הזמנת פנקסי  , תשלום חשבונות, משיכה והפקדת מזומן

.הפקדת שיקים וחידוש סיסמה, שיקים



אפליקציית הבנק/ אתר הבנק 

,  זיכרו
וחוסכים זמן וכסףבדיגיטלמבצעים פעולות בנקאיות 

מה זה נותן לנו?
בעלות  , מהיר ויעיל בכל שעות היממה, שירות זמין

נמוכה

 זה כדאילמה?
מקצרים את זמן ההמתנה בסניף וחוסכים כסף וזמן יקר

 עושים את זהאיך  ?
 שם משתמש מזדהים עם פרטי החשבון שלנו באמצעות

המבוקשאת השירות וסיסמה ובוחרים 

דוגמא:
מעקב אחר פעולות בחשבון, בדיקת יתרות עובר ושב  ,

. שיקים והעברת כספיםהזמנת פנקסי , חשבונותתשלום 



₪ 10,000: מסגרת₪ 5,003.89: יתרתך

111: סניף| 456: חשבון

₪ 10,000: מסגרת₪ -500.00: יתרתך

:תנועות אחרונות

יתרות ותנועות

שיקים

העברות

תשלומים

חיובים

דוחות

תשלום חשבונות

עובר ושב

הבנק שלך

משכנתאות  | ההון שוק | מטבע חוץ | הלוואות | פיקדונות וחסכונות | כרטיסי אשראי | ושב עובר  ישראל ישראלי

111: סניף| 123: חשבון

.עשויים להיות הבדלים בין בנק לבנק, המסך המוצג הינו הדמיה בלבד* 

ח  "יתרה בשזכותחובהפעולהתאריך

-500500הפקדה לפיקדון17.5

3000משיכה  17.5

150150הוראת קבע14.5

-8.580.358.430משכורת10.5

-3,256.95.230אשראי.כחיוב 10.5

-2504.980הלוואה1.5

פשוט וקל  

להתנהל  

באתר  

הבנק

1

2



הזמנת פנקסי שיקים

והיעזרו בבנקאיהגיעו לסניפכם ? רוצים להתנסות

מה זה נותן לנו?
בחלק  . אין צורך להגיע לסניף כדי להזמין את הפנקסים

מהבנקים ניתן לקבל את הפנקסים ישירות לבית

 זה כדאילמה?
 זה זול יותר כאשר לא מזמינים באמצעות פקיד  /

מזמינים בטלפון

 עושים את זהאיך  ?
 מכשירים  / אתר האינטרנט של הבנק / הבנקאפליקציית

עצמילשירות 



₪ 10,000: מסגרת₪ 5,003.89: יתרתך

111: סניף| 456: חשבון

₪ 10,000: מסגרת₪ -500.00: יתרתך

:תנועות אחרונות

יתרות ותנועות

שיקים

העברות

תשלומים

חיובים

דוחות

תשלום חשבונות

עובר ושב

הבנק שלך

משכנתאות  | ההון שוק | מטבע חוץ | הלוואות | פיקדונות וחסכונות | כרטיסי אשראי | ושב עובר  ישראל ישראלי

111: סניף| 123: חשבון

.עשויים להיות הבדלים בין בנק לבנק, המסך המוצג הינו הדמיה בלבד* 

מזמינים  

פנקסי  

שקים

ח  "יתרה בשזכותחובהפעולהתאריך

-500500הפקדה לפיקדון17.5

3000משיכה  17.5

150150הוראת קבע14.5

-8.580.358.430משכורת10.5

-3,256.95.230אשראי.כחיוב 10.5

-2504.980הלוואה1.5

כניסה לאתר הבנק①

כניסה לחשבון②

/ בחירה בלשונית שיקים ③

הזמנת פנקס שיקים בתפריט

הזינו נתונים על פי ההנחיות  

באתר  

תהליך הזמנה באתר



הפקדת שיקים

והיעזרו בבנקאיהגיעו לסניפכם ? רוצים להתנסות

?מה זה נותן לנו
ללא צורך להגיע לסניף, כלל הבנקיםהפקדת שיק של 

?זה כדאילמה 
עצמאיניתן לבצע בכל זמן ובכל מקום באופן 

?  עושים את זהאיך 
בוחרים את האפשרות באפליקציית הבנק1.

מקלידים את סכום השיק2.

צדדיו ושולחים2-מצלמים את השיק מ3.



הפקדת שיק

ביטול

12345-6789-1234

צלמו את חזית השיק

.עשויים להיות הבדלים בין בנק לבנק, המסך המוצג הינו הדמיה בלבד* 

מפקידים  

שיק

כניסה לאפליקציית הבנק①

כניסה לחשבון②

בחרו בלשונית הפקדת  ③

שיקים

תהליך הזמנה באפליקציה

3/5

צלמו את גב השיק

הבא

הזינו נתונים על פי ההנחיות  

באפליקציה  



העברות כספים

והיעזרו בבנקאיהגיעו לסניפכם ? רוצים להתנסות

?מה זה נותן לנו
העברת כסף לחשבונות אחרים או בין החשבונות  

האישיים

?זה כדאילמה 
במוקד  / כי זה זול יותר מביצוע באמצעות פקיד בסניף

הטלפוני

?  עושים את זהאיך 
אתר האינטרנט/ אפליקציית הבנק 



₪ 10,000: מסגרת₪ 5,003.89: יתרתך

111: סניף| 456: חשבון

₪ 10,000: מסגרת₪ -500.00: יתרתך

:תנועות אחרונות

יתרות ותנועות

שיקים

העברות

תשלומים

חיובים

דוחות

תשלום חשבונות

עובר ושב

הבנק שלך

משכנתאות  | ההון שוק | מטבע חוץ | הלוואות | פיקדונות וחסכונות | כרטיסי אשראי | ושב עובר  ישראל ישראלי

111: סניף| 123: חשבון

.עשויים להיות הבדלים בין בנק לבנק, המסך המוצג הינו הדמיה בלבד* 

מעבירים  

כספים

ח  "יתרה בשזכותחובהפעולהתאריך

-500500הפקדה לפיקדון17.5

3000משיכה  17.5

150150הוראת קבע14.5

-8.580.358.430משכורת10.5

-3,256.95.230אשראי.כחיוב 10.5

-2504.980הלוואה1.5

כניסה לאתר הבנק①

כניסה לחשבון②

בחירה בלשונית העברות③

תהליך העברה באתר

הזינו נתונים על פי ההנחיות  

באתר  



!גם המוקד הטלפוני לרשותכם
במוקד יושבים בנקאים שרואים את חשבון הבנק שלכם ויכולים  

להעניק לכם שירות בשעות פעילות נוחות ורבות יותר משעות פעילות  

.הסניף



03-6178371

כל הפרטים מופיעים בעלון שחולק בכניסה* 

מעוניינים להגיע להדרכה אישית ומעשית על 

?*בדיגיטלפעילות בנקאית 

!להתנסות בזמנכם הפנוי ללא עלות

הדרכה  מוקד לתיאום לרשותכם 

.  ההדרכה תתקיים בסניף בו מתנהל חשבונכם

 http://digitalbanking.co.ilאו באתר



,לסיכום

אל תחששו

השתמשו בדיגיטל גם לצורך התנהלות בנקאית

נצלו את יתרונות הבנקאות הדיגיטלית

:  לשימוש בבנקאות דיגיטלית תועלות רבות
נוח וזול יותר, זמין

!אנו כאן לסייע

,  הפיקוח על הבנקים באמצעות המערכת הבנקאית
!בואו להתנסות בסניפי הבנקים. אתכםללוות כאן כדי 

חתירה לעצמאות פיננסית 

גישה מהירה בכל עת למידע ללא תלות בבנקאי תסייע  

בהתנהלות כלכלית מושכלת ועצמאית



!בהצלחה


