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 זירות מסחר
Marketplaces 

 בחו"ל
 

 

 הנתונים לגבי:
www.bitstamp.net 

 

 .הזירותדומה ברוב 

הנגבה  20-30$ לפני, במקור swift - /יורודולרים
נק ע"י הב

 הישראלי
 
+0.05% 
deposit fee 
(bitstamp) 

הפקדה: ללא 
 עמלה

 
 משיכה: 

עמלת 
 טרנזקציה

0.25%  
 
ראה לדוגמא 

 -טבלה ב
https://ww

w.bitstamp
.net/fee_sc

hedule/ 
 

לחלק 
יש מהזירות 

מודל עמלות 
על בסיס 
maker-

taker-fees 

Indication: 
Current btc 
value in this 
marketplace 
 
Ask/bid 

 fiat -עמלת העברת ה
 .גבוהה

 
רוב הבנקים הישראלים 
עושים בעיות בהעברת 

 הפיאט לזירות.
 

מתי בדיוק  שליטה
 הקניה/מכירהמתבצעת 

 .בתלות בשער הנוכחי
 

מתאים יותר לסכומים 
)כי עמלת העברת  גבוהים

 הפיאט קבועה(.
 

 .עמלות מסחר נמוכות
 

ברוב הבורסות, עדכניות 
שער מול העולם )אחרת 

 .ארביטראג'(
 

סחירות גבוהה, מחזורים 
 גדולים

זירת מסחר 
 ישראלית

Bit2C 

ביטקוין  -שקלים 
 -לייטקוין  -

 ביטקאש

העברה  -שקלים 
 בנקאית

 
)יש גם אופציה 

לכרטיס אשראי ללקוח 
ותיק שעשה כבר 

 העברה רגילה(

לא רלוונטי, 
המסחר 
 בשקלים

 0הלוך: 
 ש"ח  60חזור: 

 
באשראי: 

 "עמלה משתנה"

הפקדה: ללא 
 עמלה

 
 משיכה: 

 

0.5% 
 
פרוט עמלות: 

https://ww
w.bit2c.co.i
l/home/Fe

es 

Ask/bid מחזור דל. 
 

בד"כ האסקים גבוהים, 
לרוב יותר גבוהים אפילו 
מהמחיר שמפורסם על 
ידי בוג )שכבר כולל גם 

 עמלה והמע"מ עליה(.

http://www.openify.com/
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0.001 
BTC/BCH 

 
0.02 LTC 

 

 

 
מצד שני, פה בניגוד לבוג 

 את הקניה.אפשר לתזמן 
 
המחיר )של עסקאות וכן 
האסקים( לא משקף את 
המחיר בשוק בדולרים, 

תמיד גבוה ממנו 
 משמעותית.

 
לפעמים יש מצב הפוך 

ו השוק עלה והזירה בש
 עדיין לא התעדכנה.

 
לא טוב לקונים, טוב בד"כ 

 בעיקר למוכרים.
 

 ספרד גדול.
 

כל התעריפים כוללים 
 .מע"מ

 Bits of Gold חלפנים ישראלים

 
הם עצמם קונים 

את הביטקוין  ומוכרים
 ת מסחרובזיר

 .בינלאומיות
 

העברה  -שקלים 
בנקאית בארץ 

(IBAN transfer 
 ב(( ”)העברת זה

 
)מגבלה: מינימום 

25K )ש"ח 
 

Google rate 
for ILS to 
USD 

 
 אין עמלה

0 0 3.95% 
 

VAT (on 
the fees 

only) -  כבר
 כלול בעמלה

 

 -מ XBSאינדקס 
tradeblock.http://

com 

 

 -את ה יתבצע כשיקבל
fiat ,לא שולט על  הלקוח

 המועד המדויק.
 

 עמלת הקניה גבוהה.
 

 .נמוכה privacyרמת 
 

http://www.openify.com/
https://www.bitsofgold.co.il/
https://www.google.com/finance/converter?a=1&from=USD&to=ILS
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בעד תשלום 
בשקלים/דולרים 

יבצעו העברה של 
ביטקוין לכתובת 

 .הלקוח ביטקוין של
 

ראה פרוט לגבי 
התעריפים לאחר 

 הטבלה.
 

אפשר גם אך לא 
 מומלץ:

 לא כדאי,  מזומן(
 -עמלות גבוהות 

 GMTל 3%תוספת 
 אצלםשמפקידים 

 (מזומןאת ה

  כרטיס אשראי )לא
כדאי, עמלות 

 -גבוהות ומסובך( 
)מגבלה:  4.05%

 ש"ח( 17.5Kעד 

Selling 
fees: 

4.95% 

הם למעשה מפרסמים 
מחיר ביטקוין בשקלים 

ל )כולל ושכבר מגלם הכ
 .(VAT-העמלה וה

 
כל התעריפים כוללים 

 מע"מ
 

שנשמעות בניגוד לטענות 
לפעמים, מאוד אמינים 

 .וישרים

ATM שייך ל שגרירות- Bits of 
Gold 

 
צריך להגיע עם ארנק 

רטפון אבסמ
והכספומט קורא את 

של  QR Code -ה
 הכתובת.

 
דרושה סריקה של 

תעודה מזהה בקנייה 
 ש״ח. 2000מעל 

 
ארנק הביטקוין הוא 
של המכונה בלבד, 
יתכן מצב שיגמרו 
הביטקוינים )כמו 

, רק cash -שקלים 
 .שטרות

 אין עמלה
 

כמו  -שער גוגל 
 הנ"ל

0 0 5% 
 

VAT  כבר
 כלול בעמלה

 

 -מ XBSאינדקס 
tradeblock.http://

com 

 

כמו החלפה למעשה זה 
 -למעט ה cash -אצלם ב

 GMT -שחנויות ה 3%
והפרש של  לוקחות שם

 בעמלה. 1.05%
 

 שולט בתזמון.הלקוח 
 

כל התעריפים כוללים 
 מע"מ

 

http://www.openify.com/
https://www.bitsofgold.co.il/
https://www.bitsofgold.co.il/
https://www.bitsofgold.co.il/
http://tradeblock.com/
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לפעמים קורה ש
 (.בערבי יום ראשון

 
 רק ביטקוין.

 
 רק קנייה, אין מכירה

ATM  מיוצר ע"י  99דיזינגוף
TravellerBox 

 )חברה ישראלית(
 

גם ביטקוין וגם 
 אתריום.

 
מזינים כתובת מייל 

ואז  qrcodeולא 
הזנת כתובת 

 תנעשיהביטקוין 
שנפתח מלינק  בטופס

 .במייל שהם שולחים
 

 בכל סכום הנציג שם
ממלא באפליקציה 

רטפון שלו אבסמ
 פרטים עלעם טופס 

כולל צילום הלקוח 
תעודה מזהה. נשמר 

בשרתי 
travellerbox.  מילוי

הפרטים רק בפעם 

 אין עמלה דולרים ויורו, שקלים
 

 -שער שנלקח ב
API  ,לא מגוגל(

 (שרות אחר

0 0 4% 
 

לא טוענים ש
גובים מע"מ 
 על העמלה 

Average rate 
among leading 
exchanges.  

 שולט בתזמון.הלקוח 
 

עניין האימייל בעייתי 
מאוד מבחינת אבטחת 

 מידע ופרטיות.

http://www.openify.com/
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הראשונה, אח"כ 
לפי  matchingעושה 

 כתובת האימייל.
 

ארנק הביטקוין 
משותף לכל 
של הכספומטים 

. טוענים טרבלבוקס
שלא יכול להיות מצב 

 הביטקוין.שנגמר 
 

אומרים רק קנייה, 
שבהמשך תהיה גם 

 מכירה
 

חלפנות אישית 
 בישראל

ות בטלגרם, קבוצדרך 
 פייסבוק וכו'.

 
 לדוגמא:

https://www.faceb
ook.com/groups/4
39327062818235/ 

 
אתרים  כמו כן,

 Local Bitcoins כמו 

מפגש, מעבירים כסף 
 ואת הביטקוין

על פי המוסכם,  0 אין
כיסוי לפעמים 

עמלת 
או  הטרנזקציה

 מחצית ממנה

על פי המוסכם,  0
ימת שער זירה מסו

 או אינדקס זירות

 .מסוכן
 

 -השיטה בעלת ה
privacy  /

pseudonymity   הגבוה
 ביותר.

 
 -מספיק לחכות ל
confirmation  ,אחד

מקסימום שניים במקרה 
 של סכומים גדולים.

 
 6 -אין צורך לחכות ל

כפי שמקובל  אישורים

http://www.openify.com/
https://www.facebook.com/groups/439327062818235/
https://www.facebook.com/groups/439327062818235/
https://www.facebook.com/groups/439327062818235/
https://localbitcoins.com/?ch=m4b
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. הסיכוי שאותו לטעון
 doubleמוכר עושה 
spending  בשיתוף עם

פול של כורים במיוחד 
 .0בשבילך הוא 

 

http://www.openify.com/

