
פתיחת ארנק חם
 הדגמה - ארנק לטלפון

Blue Wallet



הורדה מחנות האפליקציות



 זה המסך שתקבלו אחרי
 ההתקנה, לכו לשלוש

 הנקודות מימין למעלה
 להגדרות

(Settings)



 בהגדרות היכנסו ל
General

 וסמנו שם את
הלשונית  של

Advanced mode
 כך שהמצב

 המתקדם יהיה
מופעל



חזרו חזרה למסך הראשי 
ופתחו ארנק חדש.

או בלחיצה על הכפתור הכחול
Add now

או בלחיצה על הפלוס מצד 
ימין 

(שמאל אם הטלפון שלכם 
בממשק בעברית)



 ביחרו בארנק ביטקוין -
הראשון בכחול למעלה.
 אנחנו ממליצים לבחור

באופציה הראשונה
HD SegWit (Bip84 

Bech32 Native)
 על מנת לחסוך בעמלות

העברה.
 יש סיכוי קטן שאחד השירותים שתקנו

 ממנו לא יכיר את הסוג הזה, במקרה כזה
אפשר לסמן את האופציה השלישית

HD SegWit (Bip49 P2SH) 



אפשר לתת שם לארנק

וליצור אותו בלחיצה על
create



הארנק מבקש לכתוב 12 מילים לפי סדר

העתיקו את המילים על דף נייר לפי הסדר.

לא לצלם את המסך! 
לא להעתיק את המילים לשום מסמך אלקטרוני: מייל, ווטסאפ, מסמך וורד או כל תוכנה 

אחרת.

זה הגיבוי שלכן, ממנו אפשר לשחזר את הכסף במקרה שרוצים לעבור לטלפון חדש או אם 
הטלפון נהרס, נגנב, אובד וכו'

לכן חשוב לכתוב את המילים באופן ברור, לשמור את הדף במקום מוגן שתזכרו איפה הוא 
ולא לחשוף אותו לאף אחד, פיזית או אלקטרונית



במסך הראשי יווצר הארנק, 
תלחצו עליו

אם אתם לא מוצאים אותו 
תגררו את הריבוע ימינה 

ושמאלה ותראו את כל 
הארנקים שיש לכם.



נכנסתם לארנק, תקבלו מסך 
כזה.

על מנת לקבל ביטקוין לארנק 
שלכם תלחצו על 

Receive



הארנק יקפיץ לכם הודעה 
שמוודאת שרשמתם את 

המילים. לא רשמתם? עכשיו 
זה זמן מצוין לעשות את זה 

לפני שאתם מכניסים כסף 
לארנק על מנת שלא תאבדו 
אותו בטעות אחרי שתקבלו 

את הביטקוין.



זאת הכתובת הציבורית 
שלכם, אליה מעבירים את 
הכסף, אפשר להעתיק את 
השורה ולשלוח לחלפן או 

לעסק שאתם קונים ממנו את 
הביטקוין.

אם מי שמעביר לכם את 
הביטקוין נמצא לידכם הוא 

יכול לסרוק את הברקוד 
ולשלוח לכם לכתובת. גם 
כספומטים סורקים ברקוד



אי אפשר לפרוץ לכם לארנק דרך הכתובת הציבורית, אבל מי 
שמכיר אותה יכול להסתכל עליה ולראות את כל ההעברות שקרו 

בה (הבלוקצ'יין הוא יומן ציבורי שפתוח לכל).
לכן מומלץ על מנת לשמור על פרטיות, להחליף כתובת בכל 

טרנזאקציה, הארנק עושה את זה עבורכם ואחרי שתקבלו את 
הכסף הכתובת הזאת תשתנה ותשתמשו בכתובת חדשה על מנת 

לקבל כסף.
כל הכתובות שמיוצרות בארנק משוייכות לכם, הארנק יודע לסכום 

אותן ולהגיד לכם כמה ביטקוין יש לכם



לשליחת כסף מהארנק לחצו 
על

Send



למעלה בכחול תזינו את 
הסכום לשליחה, מעבר בין 

החיצים יחליף בין סכום 
בביטקוין לסכום בש"ח / דולר 

או כל מטבע שהגדרתם

ופה את הכתובת של מי 
שאתם רוצים לשלוח אליו את 

הביטקוין
אפשר גם לסרוק ברקוד של 

כתובת



אם סרקתם ברקוד, 
האפליקציה תבקש מכם גישה 

למצלמה של הטלפון



דבר נוסף שכדאי לבחור בעת 
ההעברה הוא עמלת 

הטרזאקציה (העמלה לרשת / 
לכורים)

לרוב ההמלצה של האפליקציה 
לגבי עמלה היא טובה, אבל 
אפשר לבדוק ברשת באותו 

רגע כמה לשלם ואולי תחסכו 
בעמלות או שתרצו להוסיף על 

ההמלצה על מנת לזרז את 
השליחה.



אתר אחד שאפשר 
לבדוק בו את גובה 

העמלה הוא 
mempool.space

עוד מידע על 
עמלות:

bitcoin.org.il/עומ
סים-ברשת-

הביטקוין-שאלות-
ותשוב

https://mempool.space
https://bitcoin.org.il/%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91/
https://bitcoin.org.il/%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91/
https://bitcoin.org.il/%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91/
https://bitcoin.org.il/%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91/


מומלץ מאוד להגן על הארנק 
בסיסמא

לכו להגדרות





הגדרה נוספת שמקלה על 
הצפייה בשער היא סוג מטבע 

הפיאט שהארנק מציג.
Currency :בהגדרות



ולדפדף בין 
האפשרויות, פה 

בחרנו דולר אמריקאי 
וש"ח.

שימו לב ששער 
הביטקוין מתעדכן כל 
הזמן וכך גם התצוגה 

בפיאט, הסכום 
בביטקוין ישאר קבוע 
כל עוד לא תוציאו או 

תכניסו לארנק



מידע נוסף בעברית
הרצאות יסודות הביטקוין - פלייליסט ביוטיוב. 

קבוצה בפייסבוק: ביטקוין - הקהילה הישראלית

https://www.bitcoin.org.il :אתר איגוד הביטקוין הישראלי

https://www.cryptojungle.co.il :קריפטו ג'ונגל

https://cryptopotato.com :קריפטו פוטטו

הספר 'ביטקוין והעתיד הכלכלי שלך'/דעאל שלו: https://bitcoin.daelshalev.com (ובחנויות הספרים)

https://youtube.com/playlist?list=PLiOFfTVghPYi-uwwLeZrntabq1001zdfd
https://www.facebook.com/groups/Bitcoin.Israel.Community
https://www.bitcoin.org.il
https://www.cryptojungle.co.il/
https://cryptopotato.com
https://cryptopotato.com/
https://bitcoin.daelshalev.com


איפה קונים?
בישראל:

רשימת חלפני ביטקוין בארץ:
bitcoin.org.il/רשימת-חלפני-ביטקוין-בישראל

(https://bit2c.co.il) בורסה - Bit2c

(https://www.bitsofgold.co.il) חלפן - Bits of Gold

שגרירות הביטקוין (https://www.bitembassy.org) - כספומט

 סניפי Bitcoin Change (http://bitcoinchange.co.il) - כספומט

בחו"ל
בורסות כמו: Bitstamp, Binance, Coinbase, Kraken ועוד

http://bitcoin.org.il/%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%A7%D7%95%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://bit2c.co.il
https://www.bitsofgold.co.il
https://www.bitembassy.org
http://bitcoinchange.co.il


למדו על ארנקי חומרה

Blue Wallet הוא ארנק חם לטלפון, ככזה הוא מיועד להחזקה של סכומים קטנים.
לשיפור האבטחה אנחנו ממליצים להחזיק סכומים גדולים בארנק חומרה.

עוד מידע על ארנקים: bitcoin.org.il/מתחילים-כאן/ארנקים

אתרים של ארנקי חומרה:
/https://trezor.io - טרזור

/https://shiftcrypto.ch - ביטבוקס

לדג’ר - https://www.ledger.com/ (פחות מומלץ)

http://bitcoin.org.il/%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%90%D7%9F/%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://trezor.io/
https://shiftcrypto.ch/
https://www.ledger.com


איגוד הביטקוין הישראלי

contact@bitcoin.org.il


