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ריצקת

 לש Blockchain תיתילכת הבר היצרגטניא תכרעמ יהוז .ימלועה ילסרבינוא תרזובמ המרופטלפ pl BILLCRYPT םירצוי ונחנא

.םירצומו םיחמומ ,תויעוצקמ תוליהק ,תורבח לש תויוגיצנ

 .חונ קשממ םע blockchain לע (DApp) רזובמ םימושיי תרוצב םישמתשמ ידי לע רצונ Blockchain (BR) גוציי

 יטקיורפו םיטקיורפ דוחיא ,תינבנ םיילכלכו םייגולונכט םינייפאמ לש interblockchain תיתשת ,המרופטלפה סיסב לע

blockchain רוציל דחא לכל רשפאת הדיחי החונ הביבס .ילאירה רזגמה לש BR ןומא לש תחא תכרעמ הרציו ,םהלש 

.חטבומ

 .שדח םידקת תרסח המרל קסע לכ לש תוחתפתהל ליבוי הז

 תויחוור תויופתוש םיקהל ,הליעיה הרוצב ךלש קסעה תא חתפל רתויב םכל ורשפאיי תכרעמב םיעבטומ העקשה ינייפאמ

.תולפוכמו תובטה לבקל ,היגרניסה טקפא לשב .תילכלכ הניחבמ ינשה תא דחא םדקלו

 קלח) תילאוטריווה הנומתה לע תולכתסה ידי לע ,רשפאמ רשא ,רתויב השחמהה ןבומ הנבמה היהי הז ,םיעיקשמ רובע

 .תויחוור העקשה תוטלחה לבקלו ,םיגצוימה םיקסעה תא ךירעהל תונימאבו תוריהמב ,(VIP - תילאוטריו הנומת

 .םירצומ ,םיתוריש ,םיחמומ רוחבל ידכ רתויב הנימאהו רתויב הלקה ךרדה היהת וז ,םיליגר םישמתשמ רובע

 שדח רוד לש ילסרבינוא ילטיגיד סכנ ,העקשה תיגולוקאה תכרעמה תאו המרופטלפה לש ולוכ לאיצנטופ לש ליעי דוקפתל

 .blockchain Ethereum לע ERC-20 ןקת לש BILLCRYPT תינויצולובא ןומיסא - רצונ

 :תינמז `ג

•  ;ילטיגיד םיסכנ ךרע ןוסחא

•  ;טקיורפה תויצקנופו תויוגיצנו Blockchain השיג קפסמה יוסח ןודעומ סיטרכ

•  ;תכרעמה לש םיטקיורפה לש תורוגסה םורט תוריכמה סנכיהל סיטרכ לש גוס

•  םישדח הנפצה יסכנ שוכרל לוכי םג הרובעש Blockchain תויוגיצנ לש תויצקנופה רובע םלשל ימינפ ילטיגיד עבטמ

 ריבגמו ,םישמתשמו םילעבל תויתועמשמ תואשרה ןתונ םג ,ורותב ,הזכ ןומיסא לכ .םירחא םיטקיורפ לש םינומיסאה תרוצב

.םהלש החוורה



 

 קפסל ,םינומיסא רבוגה שוקיבה ,Blockchain תויוגיצנ לש תרבוגה תוירלופופה ,המרופטלפה לש תדמתמה תוחתפתהה

Billcrypt ינויח יסנניפ ילכל ותוא ךופהלו ינויצולובא תונוכת םע. 

 אובמ

 .םוימויה ייחב רזובמ תויגולונכט תסנכה לש ףסל בורק העיגה Blockchain ןדיע לש תוחתפתהה

 לש ילסרבינואה ימויה ליעומה שומישה לש ןויערה תא ועיצה רשא דיחיהו םינושארה הלא םה ונחנא יכ רשבל םיאג ונא

blockchain. 

 .ועמשמכ וטושפ ,םלוכ רובע יחרכה blockchain תא ךופהי Billcrypt pl תמרופטלפ

 :םישדח םיגשומ ונגצה

BR - גוציי Blockchain BR - גוציי Blockchain 

ViP - (תילאוטריווה הנומתה לש קלח) תילאוטריו הנומת קלח ViP - (תילאוטריווה הנומתה לש קלח) תילאוטריו הנומת קלח ViP - (תילאוטריווה הנומתה לש קלח) תילאוטריו הנומת קלח 

 תינושאר ViP תקפנה - וביא תינושאר ViP תקפנה - וביא תינושאר ViP תקפנה - וביא

 תא עובקל דואמ השק ,וישכעל ןוכנ

 תלבקב םיישק רצוי הז .רצומ וא ,םוחת לכב החמומ וא הרבחב רבודמ םא ןיב ,אשונ וא טקייבוא לכ לע עדימה תונימא

.תוטלחה

 תצירפ וליפאו חיטבה םיקסעל ןומימ לש היעבה לומ םג ונא תובורק םיתעל ,תועקשהה םוחתב תודבוע תובר םינש ךשמב

 .ךרד

 תעפוה םע וליפא .לאיצנטופ םיידסומ םיעיקשמ ידי לע זרפומ לוהינ ,תוטלחה ךשוממו בכרומ ךילהתב ויה תוביסה ,ללכ ךרדב

.יטנוולר דואמ ראשנ ןומאה תייעב תא ,הנפצהה קושב תועקשה תכישמ לש תורשפאה

 םיטקיורפ תכרעה לע תקדקדמ ,הפיקמ הדובע עצבל םיכירצ ונחנא יכ ,םיניבמ םה ,םינש בר ןויסינ םע עוצקמ ישנאכ ,ונחנא

 ,םייתימאה םיברה םיטקיורפ ןיב אוצמל ידכ .לעופ רבכ הזה קסעה םא םג ,ןימא עדימ ןוחטיב לעב דימת אל ,םיילאיצנטופ

 ילבמו ןוגכ םיחיטבמ םיטקיורפ אוצמל לגוסמ תויהל ךירצ התא ,תוילאיר תועקשהב םג אלא ,בל תמושת קר אל םיקקזנ

.ןמז הברהו ףסכ ,ץמאמ

Blockchain שונא ימרוג לכ לש תופתתשה אלל םינותנה לש תטלחומ תונימא לע הרימש לש ןורקיעה תא םשייל רשפאמ. 

 ,הלש תוילאוטפסנוק תוסיפת םע וללה תויעבה תא רותפת רשא ,הבחרה blockchain תכרעמ - המרופטלפ רוציל ונטלחה ,ןכל

 .תוילנויצקנופו תויגולונכט



 

 ,גצוי קסעה לע יטנוולרה עדימה לכ ובש ,המרופטלפב םגיצנל-Blockchain ידרשמ רוציל הנלכות תורבח ,םיטקיורפ ,תורבח

 תא רוחבל םיליגר םישמתשמ רובע לק היהי הז .יברמ ןוחטיבב תוריהמב העקשה תוטלחה לבקל םיעיקשמל רשפאת רשא

.םיכירצ םהש םירצומ וא םיתורישה

 ,םקוי (ילאוטריוו הנומת דומע) VIP תרבח לש ןימא ילאוטריוו יומיד ,blockchain ב BR םילעבה לע עדימה לע ססבתהב

 ילכ היהיו ,דמעמהו גורידב יולת םיוסמ ךרע שי יפ.ייא.יו לש קלח לכ .ילאוטריווה הנומתה קלח - םיקלח קלוחי ורותב רשא

.םיוסמ רצומ וא קסע הרישי העקשה רובע ףסונ

 תונשלו תע לכב רצומ וא הרבחה לש םיניינעה בצמ (םינימא םינותנ לש טס) תילאוטריווה םתומד תא רטנל ולכוי םיעיקשמ

 .הלדגה וא םוצמצ ,ןמז לע םהלש תועקשהה תא

 ,םיטקיורפ ,תורבח לש תכרעמה ילעב לש םישמתשמה לכ לש תילכלכה היצקארטניאל םישדח תונורקע וחתפ` ונחנא

 .הרושה ןמ עיקשמו תוידסומ

 היינבה ךילהתב תילנויצקנופ תוחתפתה לש ינויצולובא ןורקיע שי רשא ,רצונ םישמתשמ ןומיסא BULCRYPT ,הלא תורטמל

 .היצרגטניאה תכרעמ לש תימלועה

 יללכ עקר

 :היעב

 .תכרעמה יתלב ,יטואכ אוה םייתימאה םייחב blockchain שומישה

 לש תויעבה ,הלש רושעה גגח רבכ ןושארה blockchain תאו ,בר ןמז ךשמב תומייק ויה תורזובמ תוכרעמ יכ הדבועה תורמל

 .תויטנוולר ראשיהל ןיידעו םוימויה ייחב תויגולונכט-Blockchain שומיש

 םיתוריש תלבקל םינופ ,םעפ ידמ וב שמתשהל לבא ,םמצע תוחוכב blockchain םישמתשמ אל ןיידע םיליגר םישמתשמ

 .תויוכז המשרהה תעב וא םיכמסמה לש תויטנתואה תא קודבל ,לשמל ,םימיוסמ

 ,וישכעל ןוכנ .םיטקיורפ לש ילכלכו יגולונכט לוציפ ,היצרגטניאה רסוח אוה ולוכ Blockchain תיישעתל םויה תפסונ היעב

.פא-טראטס תורבח רובע דחוימב ןוכנ הז .םיחילצמ םלוכ אל ,לעופב הארמש יפכ ,הלשמ לע דרוש טקיורפ לכ



 

 .םהלש ימויה קסעב Blockchain תויגולונכטב שמתשהל תוינוכסחו תורורב ,תוטושפ םיכרד ןיא ,ידמ ,םימייק םילעפמ רובע

 תויגולונכט לש אובמה .ךרד תוצרופ תויגולונכטב שומיש לש ךרוצה םע תודדומתמ ,ליעפ ןפואב חתפל תוצורש תורבח

blockchain לק אל הז ,תאז םע .עיגמ הז ימל תונורתי ןתיי ,ינוציק ןפואב םהלש קסעה תא תונשל היה םהלש תויוליעפב 

.םיפסונ םייסנניפו םייגולונכט ,םיילאוטקלטניא םיבאשמ ךושמל ךרוצ שי .עגרכ blockchain תיישעת תורתסנ תא רודחל

 םה תובורק םיתעל .קסעה תא ךירעהל תמאב ידכ תונמדזהה תא םהל ןיא - ינשה דצב תמייק היעבה התוא ,םיעיקשמ רובע

.קיפסמ אל וא קיודמ אל עדימ סיסב לע העקשה תוטלחה לבקל םיצלאנ

 לשב אלמ ןפואב םיטקיורפ חתנל תונמדזהה תא תובורק םיתעל םיללשנ ,םיידסומ םיעיקשמל דוגינב ,םיליגר םיעיקשמ ,ףסונב

 םורט בלשב םייניצר םיטקיורפו םימזימב עיקשהל םילוכי אל םה בורל ,ךכל םאתהב .עדימ תומיאב םהיישק תנכה רסוח

 הסרובב קושה ריחמ וא crowdsales לש יפוסה בלשב םיילטיגיד םיסכנ לש רתוי הובג ריחמ לע רשפתהל םיצלאנ הריכמה

.ןוויי רחאל

 .םירצומ ,עוצקמ ישנא ,םימזי ,תודסומ ,יתימאה םלועב תורבחב ןומא לש הצופנ היעב יהוז

 העטמ והז תובורק םיתעל .תופיוזמ תושדח ,אווש תורוקיב ,םיחפונמ םיגוריד ,קיודמ עדימ םע ןמז לכ םידדומתמ ונלוכ

.הנוכנ הלועפ ענומו

 .יתימאה םלועל סנכיהל תמאב ידכ חותיפב ליעפ ןפואב םישדח רזובמ קוש חלפ רובע םימיאתמ םניא םימייקה תונורתפה

 :ןורתפ

 הביבס ,היצרגטניא תמרופטלפ לש הרוצב דחואמ ילסרווינוא בחרמ רוציל אוה וללה תויעבה לכל רתויב בוטה ןורתפה

 ןורתפה .blockchain (BR) תא דחאמה םיילכלכו םייגולונכט םינייפאמ לש תיגולוקא תכרעמ - תחא תילבולג תילסרבינוא

.המרופטלפ pl BILLCRYPT היהי םלשומה

 לע רצויהל םג לוכי BR .המרופטלפה לע הלשמ Blockchain גוציי רוציל לכות םוחת לכב החמומ ,תיעוצקמ הליהק ,הרבח לכ

.תירוטסה עדימ תונימא ךירצש רבד לכל תויללכ תורוחס

 דמעמה לע יתימא ןימא עדימ לש תילאוזיו הגוצת םע קנע דחואמ BR גולטק רוצית איה ןמזה ךרואל המרופטלפה לע ,ךכיפל

 .BR םילעבה לש ןיטינומהו

 .תונוכנה תוטלחהה תא לבקל ךירצ דחא לכש דואמ בושח רוטקידניא היהי הז



 

טקיורפ רואית

 .blockchain תיגולונכטב שומישל תילאידיא ךרד אוה blockchain עדימ לכ לש ןוסחאו םושיר

 תגצהל רצויהל ידכ ,רבצנש היהי ובש ,Blockchain (BR) גוציי ידרשמב חראל רוציל םישמתשמל לכל תרשפאמה המרופטלפ

 (המרופטלפה לש רואיתה ףיעס ב ,ןלהל טוריפב) הגוצתל ילעב ידי לע ורחבנש םינייפאמה לכ לש תיפרג ,הרורב הגוצת

 - Blockchain גוציי ידרשמ תחא תילבולג תכרעמ רוציל איה BILLCRYPT טקיורפה תרטמ

BR 

 :ךכ ידכ

•  .תורוחסו ורצונש םירצומה לע ,קסעה לע ,החמומכ םמצע לע ןימא עדימ רובצל תונמדזה םלוכל תתל ידכ

•  ,םיניינק ,םינלבק ,םיפתוש ,םיניינעתמה תוחוקל תנבומ הרוצב ותוא גיצהלו גיוסמ יתלב ןומא לש ןיטינומ תיינב

 .םיעיקשמ

•  .ןימא עדימ םע םישמתשמה לכל קפסל

•  .דמעמו ןיטינומ חוור תריצי

•  יגוס לכו הלש אבה tokenization ןתיא סיסב לבקל קסע לכל תרשפאמה הנימא עדימ תביבס רוציל ידכ

crowdsales. 

•  .םידקת תרסח המרל תוטלחה תלבק תחטבא תמר תא תולעהל

 :םיגוציי-Blockchain לש דחא ילבולג בחרמ רוציל ידכ

•  תילבולג תשרל רוביח רובע רצונש הנושה שדח םייק blockchain ידכ םייגולונכט היצרגטניאו תונמדזה תונורתפ ןתמ

 שדחה רודה טנרטניא WEB3.0 - תחא

 :שדחה ילכלכה לדומה תא רוצ

•  ;הנבומ חותיפ תויצקנופ םע תינויצולובא BILLCRYPT ןומיסא

•  ;תכרעמה ךותב םולשת תויצקנופ םע ילטיגיד םיסכנ יווש ןוסחא ,םדקתמ יסנניפ רישכמ

•  ;המרופטלפה ךותב Blockchain תויוגיצנ ןיב תוידדה תועקשהו םיידדה םימכסה

•  ;Blockchain גוציי תורוחסו םיתוריש לש םישמתשמ ידי לע םולשת

•  ;םיקיזחמ רובע תואשרה



 

•  ;BR לש ןיטינומה יווש ףקשמ ,שדחה רזגנה רישכמ יסנניפה Intra ViP תמרופטלפ

•  תויוגיצנ ידי לע םיעצומה יווצו תודובע עוציב ,תכרעמה ךותב םיליגר םישמתשמ רובע תויונמדזה חיוורהל

Blockchain; 

•  .תימצע היצלוגר-ו ימצע ןומימ לש ינשדח לדומ

 :הגשה תויתואיצמ תורטמ לבא ,הלודג המצעל ביצה BILLCRYPT טקיורפ

•  ;םלוכל ישומישו ריבס ,ןבומ blockchain תויגולונכט ךופה

•  ;יביטיאוטניא קשממ םע Blockchain תמרופטלפ תויוגיצנ הנב

•  ;ימלוע יתילכת בר היצרגטניא תוריש רוצ

•  ;BR-2-BR תמרופטלפ-Intra תיצרגטניא

•  ;םיתורישו תוכרעמ ,םירחא blockchain יטקיורפ םע תינוציח היצרגטניא

•  ;B2G ירזגמ ,B2B ,םירבוחמ םיקסע םע היצרגטניא

•  ;תורחא תויגולונכט םע בוליש

•  ;םתיא תוליעיב רשקתלו ךומסה תושינ רבח

•  ;םימייק תונורתפ חתפתהל ךשמהב תובחר

•  .ירמגל שדח ,ינשדח ילכלכ לדומ תיינב

 .ללוכה םיקסעה חפנ תא לידגמו יעבט ןפואב חתפתמ טרפ BR לכ לש ןוויהב לודיגה חותיפ - ינויצולובא ילכלכה לדומה

BULCRYPT ועיקשה םהש םיקסעה םע היצקארטניא רתוי חוטבו רתוי לק ותוא ךפוהש ידי לע םלועה יבחרב םישנא הנהיי.

 .םיעיקשמו םיפתוש םע םינימא םיסחי תושעלו וטשפי םיקסעו תורבח

 ןימא אוה תוטלחה תלבקל שורדה עדימה לכ ובש ,ילבולג ןומא בחרמ תרצוי BILLCRYPT היצרגטניא תכרעמ

 .ןיטולחל

 תיב לכ לש תוליעיה תא ריבגהל תחטבומש ,היצקארטניאה תולקו ןוחטיב ,תופיקש אוה Billcrypt לש תרזובמ תיתשת לש ךרעה

 .ללוכה יוושה תא לידגהלו םיוסמ קסע

 המרופטלפ רואית

BILLCRYPT pl ידרשמל תרזובמ תילבולג היצרגטניא תכרעמ איה Blockchain-גיצנה (BR) 

 .blockchain (DApp) לע רזובמ םימושיי תרוצב תויוגיצנ Blockchain תדחאמה הדיחי תיתילכת הבר תיתשת



 

 .blockchain רכומה טנרטניאב ,ילאוטריווה בחרמה ןיבל יתימאה םלועה לש תונורתיה לכ תא תבלשמה תידוחיי המרופטלפ

 .תויתימא תויורשפא םע ילאוטריוו בחרמ - חותיפב אבה דעצה והז

 תכרעמב בלתשהל םהיקסע תא חתפל רתויב הליעיה הרוצב םלוכל רשפאתש חונ קשממ םע החונ המרופטלפ תביבס

 .םהלשמ Blockchain גוציי תועצמאב

 :היהי ןתינ המרופטלפב

•  ;blockchain םירושקה תושורדה תויוליעפה תא להנל ידכ

•  ;ךלשמ Blockchain גוציי רוצ

•  ;ךלש רצומה וא קסעה לע גיצנ עדימ ףוסאל ךרוצ BR לש תויצקנופהו םינייפאמה תא רחב

•  ;VIP תא הווהיש םרוז רחב עדימ

•  הנומת דומע) ישארה ViP ףדב לכ לע גיצנ עדימ םכסל ,םיקסע יווקו יתוריש ,םינוש םירצומ רובע BR תוצובק תריצי

 ;(תילאוטריו

•  ViP יגוס ינש וא ,דיחי קסע לש םיקסעה יווק ,תוריש ,רצומ לכ רובע תדרפנ וא רצוויהל ךירצ רשיה מ"חא םא רחב

 ;תחא הנועבו תעב

•  ;ךלש רצומה וא קסעה לע גיצנ עדימ ףוסאל ךרוצ BR לש תויצקנופהו םינייפאמה תא רחב

•  ;VIP תא הווהיש םרוז רחב עדימ

•  הנומת דומע) ישארה ViP ףדב לכ לע גיצנ עדימ םכסל ,םיקסע יווקו יתוריש ,םינוש םירצומ רובע BR תוצובק תריצי

 ;(תילאוטריו

•  ViP יגוס ינש וא ,דיחי קסע לש םיקסעה יווק ,תוריש ,רצומ לכ רובע תדרפנ VIP וא רצוויהל ךירצ רשיה מ"חא םא רחב

 ;תחא הנועבו תעב

•  ViP חוור רציי

• Tokenize ךלש קסעה; 

•  ;םיילטיגיד םיסכנ רוצ

•  ;ךלש קסעה רובע ףסונ יסנניפ םירזת רוצ

•  ;ךלש קסעה תא םסרפ

•  ;ןומימ ךושמל

•  ;םיגוסה לכמ crowdsales להנ

•  ;(ViP תינושאר הקפנה) וביא - crowdsale לש שדח המרופטלפ ךות ףונ להנל ידכ

•  ;ןמז לכ לדגו ךלוה ,בחרנ ןכומ עיקשמ סיסב לבק

•  ;םתיא רשקתלו תוחוקל ,םיעיקשמו םיפתוש אצמ

•  ;היגרניסה טקפא ללגב הז םיבורמ תונורתי םיפטוק ,תילכלכ הניחבמ הזל םדק

•  (' וכו ,הרובחת ,ןוסחא ,רוציי) ןימאו חוטב םשור קזחתלו רוציל



 

 :ולכוי םיעיקשמה

•  ;ןהיקסע בצמ לע ,תורבחו םיטקיורפ יבגל ןימא עדימ לבק

•  ;רתוי תוקיודמ העקשה תוטלחה

•  .םייוסח םיאנתב המרופטלפה תועצמאב ךרענש crowdsales יתפתתשה

•  .םירוגס םיבבסב ףתתשהל

BILLCRYPT pl םיבאשמו ןכומה ןמ היצרגטניא תונורתפ םיפתתשמל קפסמ: 

•  ;ילאוטריו Blockchain גוציי לוהינו הריציל היגולונכטו תויתשת

•  ;םינכומ תועקשה לוהינ תונורתפ

•  .BR ילעבמ סרפ לבקל ידכ ,המרופטלפל םתוא רבחלו םהלש DApp רוציל םילוכי םיחתפמ

 .םיצעויו םיאזח ,םיטסילנא רובע תוישומיש הנייהת םג המרופטלפה תונוכת

 (Blockchain גוציי) BR והמ

 תרוצב םימשוימ ,pl BILLCRYPT תמרופטלפב (DApp) רזובמ םימושיי לש ולשמ הנכות תליבח אוה Blockchain גוציי

 .תורדגהו תולועפה לכ תא םיעצבמ םילעבה ובש ,רתאב ןורא לש ןורקיעה לע BR ילעבל הליגרה

 םילוכי םישמתשמ ,שי .םישמתשמה לכל ןימז אוהו המרופטלפה לש םיאתמה תויאשונ קלחב םקוממ BR לש ינוציחה קלחה

 לש םיתוריש וא תורוחס לש הריכמו היינק) םיכירצ םהש תולועפה תא עצבלו BR לש םילעבה לע ןימאה עדימה לכ תא לבקל

.( הז רובע הרומת תלבק ,תונמזה עצבלו עצב ףתתשהל ,VIP -ו םהלש םינומיסאה ,BR לש םילעבה

 לש היצרגטניאה תמרופטלפ לע םילעבה לש blockchain יבאשמל השיג קפסמה DApp סקלפמוק ונה BR ,הנכותה תמרב

 .ימלועה blockchain םע ךשמהבו המרופטלפה םע (ךרוצ שי םא) םצע הרבחה לש םיינוציחה blockchain יבאשמ

ViР (תילאוטריו הנומת דומע) - דרשמב ףד האצותכו יטמוטוא ןפואב תרצונ BlockchainRepresentative, סיסב לע רשא ViР (תילאוטריו הנומת דומע) - דרשמב ףד האצותכו יטמוטוא ןפואב תרצונ BlockchainRepresentative, סיסב לע רשא 

 לש ןיטינומו דמעמ ,םיניינעה בצמ תא ףקשמה ןימא יתוזח יומיד רצוי ,Blockchain ןמזה לכ ורשיא םינסחואמה םינותנה

 .BR לש םילעבה

 .BR םילעבה רובע ףסונ יקסע ךרע רצוי הז םינותנ

VIR (תילאוטריו הנומת דומע) יטמוטוא ןפואב תרצונ Blockchain-תא רשאלו רוזחל ןמזה סיסב לע רשא ,לבקתהש ףדב גוציי 

 .BR לעב לש ןיטינומה םדמעמ ,םיניינעה בצמ תא גיצמה ,רוהט יתוזח יומיד רוציל ידכ ,Blockchain םינסחואמה םינותנה

 .br ילעב לש קסעה רובע ףסומ ךרע רצוי וז םינותנ



 

 (תילאוטריו הנומת Part) VIP לש רפסמ לכ ךותל ולש תיטסילוה תילאוטריו הנומת קלחל ןתינ BR םילעבה (תילאוטריו הנומת Part) VIP לש רפסמ לכ ךותל ולש תיטסילוה תילאוטריו הנומת קלחל ןתינ BR םילעבה

 םיפסונ םיפסכ ולבקי BR לש םילעבה ,ךכיפל .המרופטלפ ישמתשמל םתוא רוכמלו ViP 1 לש תולעה תא עובקל ,םייקלח

.VIP לש קושה יוושב היילע ,ךכמ האצותכו ,םהלש קסעה חותיפל

 .תע לכב ViP לש םוכס לכ החוטבכ תתל ,הרומתב ,רוכמל ןתינ תע לכב המרופטלפה ישמתשמל

 ךיישל לוכי אוה .יאמצע ןפואב וא המרופטלפב Crowdsale להנלו םהלש םינומיסאה רצייל םג םילוכי BR לש םילעבה

.םירחא לש ןיפילחה ךרע לע דחאה םיעיפשמ םהש ךכ ולש םינומיסא םע ולש םימ"חא

 .תינויצולובא תוחתפתה שוכרל ןומיסאה BILC תאו BILLCRYPT תינשדחה תילכלכה תכרעמה ,ךכיפל

 ריבעהלו םייפסכ םיחנומב ןומאה תמר תא עיבהל ידכ תינשדח ךרד ,ןיטינומ ךרע לש הדיחי אוה (VIP) תילאוטריו הנומת קלח

.רחא והשימל התוא

 םירצומ ,קסעה לע blockchain ןימז עדימ לש םלשה ךרעמה לש תכרעמה ידי לע חתונו ,יפרג גוציי איה תילאוטריו הנומת

 .BR לש םילעבה ידי לע םינתינה םיתוריש וא

 תויוליעפו תוריכמ תקימניד ,האלמה ,היסכנ ,הרבחה לע blockchain ןסחואמ ןימאה עדימה לע ססובמה ,תכרעמה ,אמגודל

 תכרעמה ,רצומ ךייש BR םא .העקשה תחטבא תמר ,הנורחאה הפוקתל תויחוור ,גניטיירה תא תעבוק יאמצע ןפואב ,תורחא

 ןוצר תועיבש ,תוריכמה רפסמ ,ינכרצה שוקיבה ףקיהב ,ךרד חולשמה ,רוצייה ךיראתו םוקמ) הז לע עדימה לכ תא תחתנמ

.(' וכו ,תוחוקלה

 ,ןמזה תופוקתל תורישה ףקיה ,הלועפה תליחת) ולש םירטמרפה לכ תא תחתנמ תכרעמה ,תוריש רובע החותפ BR םא

 .(' וכו ,תוחוקל ןוצר תועיבש ,ריחמ תקימניד

 VIP - ילאוטריווה הנומתה ףדב תיפרג הנומתכ האצותה תא הגיצמו םירטמרפה לכ תא יטמוטוא ןפואב תחתנמ תכרעמה

 ;(ילאוטריוו הנומת דומע)

 לע blockchain ןימזה עדימה לש לולכמה סיסבה לע ם"חאה לש יחכונה בצמה תא הגיצמ ןמז לכ תרציימ המרופטלפה

 .BR לש םילעבה



 

 תויוכז הנבמ תולבגומ יתלב תויורשפא טעמכ קפסל םימכח םיזוח .תפתושמ העקשה לש חותיפה תא ודדועי ולא םימרוג

 לש הרקמב דומעלו ,תיאקנב היצלוגרה רדעיה .םינוש crowdfunding יטמרופ תונבל רוזעי הזו ,העקשה יטקיורפו םיטקייבואל

 הזו ,םזגומ לשממ סומע תויהל אלו םילוז םיפסכ ףוסאל ידכ BR ילעבל רשפאמ תילאיצנטופ המרופטלפה תועצמאב תועקשה

.תויחוור תא לידגמו תויולע תיחפמ

 קוויש חותינ

 םשייל ,רקחמ ,רקחמ

 ועיגה יכ ןיבהל םירורבו תושדח תויגולונכט תויורשפא ,תויסנניפ תועקשה יקווש רוקחל ןמז לכ ונחנא ,תובר םינש ךשמב

 .םושייה blockchain תויגולונכטל תיגשומ תושדח תושיג ןמז

 תדחאמה ,BlockchainRepresentation תמרופטלפ לש גשומה ךרד תצירפ לש תוחתפתהה התייה ונלש רקחמה לש האצותה

 .םוימויה ייחו blockchain תא

 ;יזניקמ :תוימואלניב ץועיי תורבח ידי לע ךרענ הז םוחתב רקחמ



 

 ;ר'צנסקא

CoinSchedule; 

 ;(IDC) ימואלניבה Data תרבח

PwC (ימואלניבה לבגומ PricewaterhouseCoopers). 

 לש רתוי הבר תוברועמ תושרודו חותיפ לש םימדקומה םיבלשב ןיידע blockchain תויגולונכט יכ םינעוט הלא םירקחמ

 .ינומה םושייו תורגב ,החימצ רובעל תיקסעה הליהקה

 יתלבו חטבואמ ץפומ םשרמב םהלש םינותנה תא םקמל ומכ תונוש תורבח רבוג blockchain תויגולונכטב תועקשה ןיינע

 .םייקסעה םיכילהתה לכ תא ךפוה ךכבו ,עיגפ

 ייוכיס לע ףיקמ רקחמ (IDC) ימואלניבה Data תרבח ץועיי תרבח רקחמ ,תרושקתו עדימ תייגולונכט לש םיקוושב החמתמה

 ר'גדל היגולונכט) DLT תויגולונכט חותיפב ןהבש תונידמה לש המישר וכרע םינוש םייקסע םיכילהתב blockchain תונורתפ

 .ףידע ךפוה (תרזובמ

 תועקשה .81.2% היהי blockchain תונורתפ םושייב תיתנשה החימצה ,תובורקה םינשה שמח ךלהמב ,IDC תוכרעה יפ לע

.2022 תנש ףוס דע םידראילימ 16.7 עיגהל תוכירצ ץפומ םושיר תויגולונכטב שומישב תויקסע

 תויגולונכט םילודגה םיעיקשמה תמישרב יכ הנקסמל העיגהו ,קושה תא חתנל ןמז לכ ,יזניקמ תימואלניבה ץועייה תרבח

blockchain הפוריא ברעמב וירחאו םה .תירבה תוצרא תושארב הנייהת םיתורישה רזגמב ןהו ירחסמה רזגמב ךותל יתרדחהו, 

.יסנניפה רזגמב דקמתי רשא ,טקשה רוזאב תונידמו ןיס

 הלוכי תונשדחב תודקמתמה תורבח .ומצע תא חיכוהל ידכ בוט ןויער היהי blockchain םהבש םיפסונ םיפנע םימייק

.היגולונכטה תא ץמאל

 םיחוטב יזניקמ םירקוח ,רתויב בוטה אוה רתויב טושפה ןורתפה יכ ריהצהש ,םאקוא רעת ,יגולודותמה ןורקיעה לע ססבתהב

 .םימוחתה לכב ךרוצ ןיא blockchainbased ןורתפ םשייל השק תיסחי יכ

 לוכי םיצפומ ימשרמ םש ,ןוה יקוש ,הקפסא תורשרש ,חוטיב ןוגכ םימוחתב םיכירצ ץפומ םשרמ לש התסינכ יכ וארה םירקחמ

 .םיכילהת לש תופיקשה תא רפשל רוזעלו האנוה ,תוליעי רסוח לש תויעב רותפל

 תביוחמ הרבחה יכ הארמ רשא ,םיעיקשמל יבויח תותיא דימת אוה blockchain לש התסינכ םצע יכ םיחוטב םירקוחה ,ףסונב

 .תונשדחל



 

 תונידמ 15 -מ םיריכב םילהנמ 600 ברקב רקס וכרע (PricewaterhouseCoopers ימואלניבה לבגומ) PwC ץועייה תרבח

 תקשה לע ורמא םילאשנהמ 62% דועב ,םהלש םייקסעה םיכילהתל blockchain היגולונכטה תמאתה רבכ 84% יכ אצמו

 תשר לש סייט תסרג תקשה לש בלשל ועיגה רקסב ופתתשהש תורבחהמ % 25 םכותמ ,םהלשמ blockchain םיטקיורפ

blockchain. לא םהיקסע תא ריבעהל םיסנמ הלכלכה לש עודיה לכ טעמכ םירזגמה יגיצנ יכ םג חוויד אוה blockchain. עברכ 

 ינונגנמ רדעיה לע וננולתה םיקסע יגיצנ לש blockchain, 14% םע דובעל ליחתהל הפיא גשומ םהל ןיא רמא PwC םיבישמהמ

.blockchain םהלש רבעמה הטאוה רשא ,שדח הנבמ םע היצקארטניאה לוהינ

 ידי לעו ,2019-2024 םיסכנ לש םינושו םיבר םיגוס טשפתי blockchain תא ,Accenture ץועייה תרבח לש תיזחתה יפ לע

 .ילבולגה ןוהה לש דרפנ יתלב קלח היהו תינומה העפותל ךופהת איה 2025

 ידכ תוליעפ לש םינוש םימוחתב ןמושייו blockchain תויגולונכט לש חותיפ רובע הנפמ תדוקנ היהת 2019

 .ימלוע הדימ הנקב תויעב רותפל

 .ףנעב ךשמנ $ דראילימ ICO, 21.4 תועצמאב קר ,2018 ב יכ הארה CoinSchedule ץועיי תרבח ידי לע וכרענש םירקחמ

 .blockchain לש ירזגמה חותיפ תא חיטבהל ךכבו ,הרצ תויעב רותפל רקיעב םויכ םימייקה םייגולונכטה תונורתפה

 רקיעב םה הלא ,blockchain תומרופטלפ רשאב .םייניצר םיפיקמ היצרגטניא תונורתפ רסח קושה יכ ןיטולחל רורב

 ךכבו ,הסרובב םהב רוחסלו םינומיסא-blockchain - םהלש הנפצהה םיסכנ רוציל םישמתשמל תורשפאמה תומרופטלפ

.תועקשה ךושמל

 ,הליהק תיצלוגר לש תופסונ תויצקנופ םע תרזובמ םינומה ןומימ רובע ,םיילטיגיד םיסכנ רורחשל ףסונב ,תבחרומה הסרגב

 .םינפצומ םירסמ וריבעהו העבצה

 .תוילנויצקנופ דואמ םניאש םיסכנו הלא תומרופטלפ ,תישעמ תואר תדוקנמ

 רימהל םישמתשמה תא םיצלאמ רשא ,םוימויה םייתימא םייחב טעומ שומיש לש שומישל ידמ תושק תויתיתשת תורוצת יפכ

.הלוכ תכרעמה לש םיפסונ תוביצי רסוחו בכרומ רצוי הז .הרזחבו טאיפ תועבטמל םיעובק םינומיסא

 ,ךוניח ,ילאיצוס חוטיב ,הקיטסיגול ,קוחה םושיר םוחתב םישמשמ םה ,םושיר םיארקנש blockchain תומרופטלפ רשאבו

 .רחא blockchains םע םיבלושמ אלו םמצעב םיזכורמ םה ללכ ךרדב םה לבא ,םירצומ לש תוכיא תרקב ,האופר

 ןיב cryptocurrencies םיילטיגיד םיסכנ תפלחה רשפאת רשא ,חותפ רוקמ דוק תריציב ליעפ ןפואב םיקסוע םיחתפמ ,עגרכ

blockchains. הז



 

 .האולמב הפשחנ םרט blockchain היגולונכטה לש לאיצנטופה יכ הדבועה תא תרשאמ םג

 ןמ היצרגטניא תמרופטלפ תונורתפ ןיאו ,בכרומ ,הנבומ אל םיאנתב םייקתהל תומייקה תומרופטלפה ,םיאור ונאש יפכ

 .ןיידע ןיינמה

 דואמ ישומיש היהיו Blockchain גוציי ידרשמ תריציל תיחרכה הביבס ךופהת pl BILLCRYPT תיצרגטניא תכרעמ ,ךכיפל

 .םיליגר םישמתשמו םיעיקשמ ,םיקסע רובע

 .רזובמ עבטמ גורידב תוליבומה תדמעל עיגהל ידכ קזח יוכיס שי BILLCRYPT ןומיסאו

 .תילטיגיד הרוצב םיכרע תרבעה חוטב ןוסחא לש ירמגל השדח ךרד תויהל איה blockchain תרטמ יכ רורב וישכע רבכ

 .תויתרוסמ תואקנב תותשר לש תופתתשהה אלל םיפסכ תורבעה עצבל תלוכיה אוה הלש םיירקיעה םידיקפתה דחא

 תוחודו ףטוש חוקיפ ,ןוישיר אוהש ,לכ םדוק .יאקנב אוה רתויב רדסומה דחאה ,ללכה ןמ אצוי אלל ,תונידמה לכ לש םיקשמב

.יארשא תודסומ לש תוליזנה לע חקפל תובר תולמעל םיעובק

 תימצע היצלוגר קפסמ Blockchain .תוינוציח תונקת לש יאמצע ,הלש ילכלכה לדומה תנוב חטש םירורהס" טקיורפב

.תטלחומ רזובמ

 לש קוידה תאו ,הלעפה תויולעב ספאל תובורק blockchain תמרופטלפ לע תוססובמה תויתרוסמ תואקנב תויוליעפ ,ךכיפל

 רבכ םנשי .םייתרוסמ םייסנניפ תודסומ רשאמ ךורע ןיאל הובג אוה (תוחוקל ןיב תויולחנתה תיאנובשח תונוכנל) תולועפ

 ,יבנידנקס קנב יגברונה קנבה ,םהמ דחא ,ילאוטריו דחא םע תיסאלק תיסנניפה תכרעמה לש חלצומה גוזימה לש תואמגוד

.Coinbase טנרטניאב לעב לש הנפצהה עבטמ םיקנרא םע היתוחוקל לש םיפטושה תונובשחה תא הבלישש

 הלש החימצה לאיצנטופו קנע אוה קושה .תוחוטבו תויופצ ,תורורב תועקשהל םלועב םוצע שוקיב רבכ שי ,וישכעל ןוכנ

.םינש 25 ינפל קיטסלפ יסיטרכ םימולשת תוכרעמ לש קושב ומכ בלש ותואב ךרעב אוה הלש חותיפה ןכש ,ידמ

Blockchain תואמגוד .יתימאה םלועב תולגתסה ,לודג הדימ הנקבו יגולונכט חמוצ אוה .ילנמונפ החימצ לש בלשב אצמנ 

 תויגולונכטב םיניינועמ םיעיקשמ רתויו רתויש לככ .הלש חיטבמה םידיתעה םירבדמה ירזגמ לכב טעמכ שומישל

blockchain, לש קנע הצפהו העפשה תוארל לכונ blockchain, בולישב שמשל םג היהי הז .םוימויה ייחב ןהו היישעתב ןה 

.ישעמו רתוי םיליעיל םתוא ךופהל ידכ ,' וכו ,םילודג םינותנ ,AI - תיתוכאלמ הניב םיללוכ ,תורחא תויגולונכט םע

 ידדהה יבגל דחא לוקב םירבדמש ,לפאו גנוסמס ומכ םיקנע ידי לע וליפא ,ןבומ הז .היצרגטניא תונורתפ ףוחד ךרוצ שי

הנוש לש



 

 .םירישי םירחתמל וליפאו תוידדה תולעות איבהל חיטבמש קושב הבושח המגמ ומכ ,ינשה תא דחא ךותל תומרופטלפ

 רתויו רתוי תופילחמ תונוש תורבח יביכר ב ,לשמל ,דואמ םינוש םירוזאב שחרתהל ליחתמ הז ,תונוש תוגרדב הנישב

 בוט הזו ,הלועפ ףתשל תורבח ץלאמ קושה .חותיפ תוריהמ לע רומשל וא דבל חותיפה תולע לע טלתשהל רשפא יא ,היגולונכט

.ףתושמ הנכמ המכ םע לבא ,דואמ םינוש םירצומ לבקל שמתשמש לככ ,דואמ

 blockchain תומרופטלפ דחאל ותוא ךופהל BILLCRYPT היצרגטניא תכרעמ ועבקנש הלועפה תונורקע תא ,הז בצמב

.לגוג וא קובסייפ לא לאיצנטופו ,הפקיהב המוד ,ידוחיי טקיורפב רבודמ .םויכ רתויב םימדקתמה

ינכט קלח

BILLCRYPT pl ידרשמ רוציל רשפאמה תיתילכת הבר המרופטלפ ,חותפ חותפ דוק אוה Blockchain-גיצנ. 

 .םיפתתשמה לכל ףוקש אוה יכ תומיאל תכרעמ רוציל רשפאמ טקיורפב blockchain היגולונכטב שומישה

 .םיוולנ םידיינ םימושיי תנבומ ,יגול הנבומ רתא לש הרוצב םשוימ יביטיאוטניא קשממ תלעב המרופטלפה

 יתורישו blockchain Ethereum לע םימכח םיזוח ,(DApp) רזובמ םימושיי לש תכרעמה הליעפמו תבלשמ המרופטלפה

 .םירחא היצקארטניא

DApp לע רזובמ םושיי אוה blockchain, לע תולועפ תנכותמ תעצבמ ,תויפיצפס תורטמל דחוימב ןנכות blockchain. 



 

 רשא ,קשממה דוק-רציש שמתשמ קשממ ללוכ שמתשמו BR ילעב םע עגמ תומוקמב .קשממה ו backend םידוקמ בכרומ הז

 תרש ,תורישי BR ילעב ןיבל םישמתשמ ןיב היצקארטניא קפסל DApps .תומיוסמ תולועפ עצבל ידכ backend דוק סחייתמ

.חותפ דוק ירמגל .ץוחנ וניא יזכרמ

 ךרד תונימז הנייהת תויצקנופה לכ .תע לכב םיבורמ םישמתשמ ידי לע תשגל ןתינ DApps םישמתשמה תויצקנופ

.יביטיאוטניא םידיינ םימושיי ,שמתשמל יתודידי טנרטניא ינפדפד

DApps, םיינכטה םיתורישה ידי לע ךמתנ ,המרופטלפ יחתפמ ידי לע רצונ pl BILLCRYPT, םיכילהת לש היצמוטואל 

 .הפיצר םייביטקפא

DApps לולסמב םייוניש .םהלש ילנויצקנופה םירושק םימכח םיזוח םידדוקמ םימתירוגלא לע דובעל DApps, תחקל 

.המרופטלפה ךותב רצונש BR הדמעמ תא רמשלו ןיטינומה תא ןובשחב

 לש תורשפא לכ אלל תנכותמ ומכ קוידב דובעל םיקצומו םימתירוגלא ימושיי לש הפשב דחוימב םיבתכנ םימכח םיזוח

 .התבשה תמרמ ,ישילש דצ לש תוברעתה ,הרוזנצ

 תושעל ידכ היצקארטניא םיכלוה םה יכ םידדצה ינש ןיב תונקתו םיקוח ליחהל ךל רשפאמ םימכח םיזוח לש בשחמה דוק

.יטפשמ הזוח לש יטמוטוא עוציב קפסל םימכח םיזוח .הקסע

 תומישמ ןכמל בשחמ דוק םע בתכנש יטפשמ םכסה אוה םכח הזוח .םימעפ לש בר רפסמ עצבל ןתינ בתכב םכסה רחאל

 לע תולעב חיכוהל ידכ וא ,רוכמל וא תונקל םימכח םיזוח שמתשהל ןתינ ,אמגודל .תכרעמה לש תולועפ לש תופיקש חיטבהלו

.יתימאה םלועב םיסכנ

 תלוכיה תאו המרופטלפה תויצקנופ לכ לש הלועפה תחטבה ,תבלושמה DApps לש טס םע םישמתשמל תקפסמ המרופטלפה

 ביחרהל תנמ לע המרופטלפב םהלש גוצייה תועצמאב םיברועמ םיחמומ וא םמצע תוחוכב םימכח םיזוח & ףסונ DApps רוציל

.םירזובמ םימושיי לש לדגה קושב שומישל יביטקרטא API Billcrypt -ה תא ךופהל SDK DApp תוכרע .טרפ תולוכי תא

 תאו (Lisp המישרה דוביע הפשל המוד) LLL תופשב םשייל םג רשפא ,DApps תונתיא לש תירקיעה תונכתה תפש

 שמשל לוכי אוהו תויסנניפ תוקסע לע קר רושק וניא DApps .(תויללכ תורטמל ןותיפ לש תונכת תפש המודב) שחנה

.הרטמ לכל

 .תורבחתהה תעב םילוקוטורפ ותואב שמתשהלו תוווש תויוכז שי (הלשממ ידרשמ ,םינוגרא ,םידיחי) םיפתתשמה לכ

 ןקתה םאות םושיי לכ םע ומאות רשא ,םילוקוטורפ (API Web) רוהט-API JSON תועצמאב ירשפא המרופטלפל רוביח

 ינורטקלא ךמותש XML לוקוטורפ הווהמה ,Markup Language (FpML) םייסנניפה םירצומ וא ISO20022 ןוגכ ,רסמה

ינורטקלאה רוקיב שמשמ FpML .םיסנניפה םוחתב תירחסמ תוליעפ



 

 (Java רובע Toolkit FpML) Java רובע FpML ב ,SunGard ינוכיס לוהינו רחסמ תוכרעמ ,סרטיור ,קנב Dutsche לש

 תוקסע תלהנמש עצמאב הרשמל FpMLbased תכרעמ לע Logica לש הדובעהו הנכות סונורק ידי לע החתופ הליבח

 .קנבצרמוק תויטוזקא

 רשפאי הז .ךפיהלו תוליבקמה תולועפה רובע םירלודב םייטמוטוא םינומיסא ריבעי תכרעמה ךותב הנבומ םולשתה לודומ

 .דחא Exchange םיאתי דימת ןיפילחה רעשו ,םינומיסא רובע םירלוד םירלוד םינומיסא תפלחה ךילהת תא ריבעהל הסרובה

 תוריש יקפס - םימיאתמה םיליעפמל ךרד הרזחבו םינומיסא ךותל טאיפ תועבטמ רימהל ולכוי םישמתשמ ,םירעש תרזעב

.םימולשת

 Blockchain שמתשה

 .blockchain Ethereum לע הנוב BILLCRYPT תמרופטלפ ,הליחתב

Ethereum לכ ןיב םיתמצ לש רתויב לודגה רפסמה תא שי עגרכ blockchains, רתויב רזובמ ותוא ךפוהש המ. 

Blockchain תססובמ גנירויט המרופטלפ. 

 blockchain לש תוירקיע תונוכת

•  ;דדוקמ שוגל סנכנה עדימה לכ

•  ;םוסחל תרשרשל ףסוותמ שוג לש תונתשהה הבורע אוה ןובילו

•  ,תכרעמה ךותב ןוחטיב חיטבהל ,השרומ יתלב השיג ינפמ עדימ לע ןגהל (םיירוביצו םייטרפ) תוילטיגיד תוחתפמ תומיתח

 .ץוחבמ םישנאל תושיגנ תאו

 .תילטיגיד המיתח תועצמאב הקזח הנפצה ידי לע ןגומו blockchain ןסחואמ םינותנה ,ךכיפל

.יעצמא לכב הנוש תויהל לוכי אל הז .ימעפ דח ךילהת אוה קולב ינותנ תביתכ ךילהת

 :םהלש םינושה םיגוסה ןסחאמ םינותנ הנבמכ רצונ עדימה לכ

•  תוהז לוהינ

•  םיכמסמ

•  לוהינ תויוליעפ

•  תיקסע תוליעפ

•  הקסע דוביע

•  ' וכו



 

 תוחיטב תלועפ

 יכ איה רבדה תועמשמ .ההז תויהל לוכי קולב ההזמ ינש ןיא .תידוחיי ההזמכ לעופש שישח ךרע blockchain םוסחל לכל

 ידי לע םג ןגומ קולבה ןסחואמ עדימה לכ ,ףסונב .הנתשי hash תייצקנופ לש ךרעה ןכש ,תונשל ןתינ אל קולבה ינותנ

.םינותנל תשגל ידכ שרדנ יטרפ חתפמ .הליחת ותוא רציש ימל קר םילוענ תויהל םילוכי ולא םינותנ .הנפצה

 תופיקשהו הרשויה לע קולבה תא ןתונ ,תונשל ןתינ אל ,םעפ ליצה ןכלו ,תוילטיגיד תומיתח קולבב םינסחואמה תואקסע

 .ךרוצה תדימב םישרדנה

 המרופטלפ תרוטקטיכרא

 .טקיורפב יהשלכ תוליעפ להנל ןתינ הבש בלושמה םילודומ תללוכ המרופטלפה

 םיכרצל םיאתיש ידכ יאמצע ןפואב םינוש םילודומ בלשל BR ילעבל תרשפאמ המרופטלפה - תולגתסה לש ההובג המר

 .םהלש

 :תוצובקל םיקלוחמ םמצע םיאתה DApps לש םידחוימ םיבוליש מ ופסאתה םה םילודומה

•  תויתשת

•  ילנויצקנופ

•  םולשת

• Specialized 

•  תוריש



 

 ,יטמוטוא םימכח םיזוח תונבל לכויו ,שמתשמ יכרוצ לע םיססובמה ,תיעבט היצולובא לע םיססבתמ םירצונה יכ םימתירוגלאה

 .םייתוגהנתה םילדומו םיביכר ,תונוש תומישמ בוליש

 וב ופתתשהש םישמתשמה רפסמ .הוולמו םימשוימ םיכילהת (CD) ףיצר חולשמ (CI) תכשמתמ היצרגטניא ,DApps תרזעב

.לבגומ יתלב אוה תינמז

 הלועפ ףותיש

 .סיסבה תמרל לעמ םהלשמ תופסונ תויגולונכט רוציל ולכויש ידכ םיחתפמה תליהק יגיצנ תשיג קפסל ונתנווכב

 תורחא תומרופטלפ ןיב cryptocurrencies עדימ תפלחה רשפאי רשא חותפ רוקמ דוק תריציב ליעפ ןפואב םיקסוע םיחתפמ

blockchains. 

 סיסב לע תוחתופמ תושדח תושיג ,תויגולונכט blockchain רופישו הנושה blockchains בוליש לש תויעבה תא רותפל ידכ

 היגולונכטב ךמותש blockchains קלחב םשוי רבכ רשא ,swaps (הקולחל) ימוטאה טרפב ,החלצהב תומשוימ תויוחתפתה

 הדיחיל ףסונ עדימ ביצמ ןמזה ותואבו םדוקמכ לועפל תשרל רשפאמ הז .(דעה הדרפה ) תדרפנ הדועת SegWit לש

 תוהובג תויוריהמו תרבגומ תוחיטב ,ךכמ האצותכ .הקסעה התוא לש ההזמה לש תונתשהה תא לטבמ םגו ,תישארה

.תוחטבומ

 םישיחרת .ןיינמ תשרב םיתמצ רובע הקסעהה תומיא ןונגנמ תאו שוגב םינותנ ןוסחא לש הנבמה יוניש ידי לע תגשומ וז

.דרפנ הדועת הנבמ טלבתהל תומיתחו

 Enterprise Ethereum סנאילא Consortium ללוכ ,הבורמ המרופטלפ תומיאת תויגולונכט לע םידבוע המכ תודבוע תוצובק

(EEA) 

 .blockchains ןיב ףטוש עדימ תרבעה ,0x רדהמ שמשי pl BILLCRYPT תמרופטלפ לש היצרגטניאה קלח

 םלשל ידכ תשמשממ רשא ,הלשמ תיפסכ תדיחי שי רשא ,blockchain סיסב לע םיינכט תולועפ עצבמ BILLCRYPT תוריש

 וביוחי םינוש תומרופטלפ blockchain לומגת שמתשה ,םיבושיח לש תוריהבו תוטשפ םשל .םיילאמינימה הקסעה ימד תא

.BILC ינומיסא - תחא תירטינומ הדיחיב

 תרבעה רשפאת רשא ,SWIFT םע דחי המרופטלפה תבלושמ Dynamics Microsoft תכרעמ ,םירישי םיימואלניב םימולשתב

 .םיפתתשמה םנובשחל תורישי םיפסכ



 

יסנניפ לדומו ןומיסא רואית

BILLCRYPT ןומיסא, Exchange םש BILC 

 תמרופטלפ לע וקפנוה ERC20 ןקתה לש םימכח םיזוח םידוק ידי לע ןגומה ךרע םירקי םיילטיגיד םיסכנ

Ethereum. 

 .BILC 000 000 152 לש םוכסל לבגומו תימעפ דח הטילפ

 .BILC 0.00000001 דע קלוחמ תויהל לוכי ןומיסאה

 לש היצקנופ שי םכחה הזוחה ,םיחוורה ןמ םינומיסאה ןוידפ ,קושל םילבגומ םיבוביס לש התסינכ - ינויצלפד יסנניפה לדומ

 .קושה יווש לע ןגהל ידכ םידסיימה ידי םינומיסא תפירש

 לכב םינומיסא לש ללוכה רפסמה לע הרימש ךות דיתעב תורחא תומרופטלפ ריבעהל לוכי אוה ,ךרוצה תדימב

 .תומרופטלפה

 םיכורא חווטל םיקיזחמ .pl BILLCRYPT לע הלבגה תורבחל קפסמ BILC ןומיסא לכ

.המרופטלפה לע תוסחוימ תורבח ולבקש

BILLCRYPT לש יזכרמ ביכרמ והז .העקשה לש ךרדב דואמ תיחוור קטייה ,תינשדח ,תינרדומ אוה ינויצולובאה ןומיסאה 

.םיימינפ םיידדה םימכסה תקפסמה תכרעמה

 הדימ הנקב ןוסא לש הרקמב םג ,ןמז הלבגה אלל ךשמיי ו blockchain Ethereum ןסחואמ BILLCRYPT ילטיגידה סכנה

 .דובעי םלועה יבחרב םימייק םיבר לש blockchain תשר לש דחא תמוצ דע תוחפל ,ימלוע

 ותוא להנל לוכיש םידיחי םילעב ןיא תכרעמה .תשרה יבחרב םיצפומו רזובמ םירמשנ םינותנה .םייאמצעו םיווש םיתמצה לכ

 םיסכנ BILC לא השיג .וללה םייונישה תא רשאלו לבקל תמוצ בור םא קר שחרתהל לוכי תכרעמב יוניש לכ .יאמצע ןפואב

.טנרטניאב תוחכונב ,םלועב םוקמ לכמ תעצבתמ םיילטיגיד

 .טנרטניאב רדעהב םירק םיקנרא לע םג ןסחאל ןתינ BILLCRYPT םיילטיגיד םיסכנ

BILС סיטרכ לש גוס תאו ,טקיורפה תויצקנופל השיג קפסמ רשא ,יוסח ןודעומ סיטרכו ךרעה ןוסחא לש ילטיגיד סכנ םג אוה 

 לש ספוט םישדח םיילטיגיד םיסכנ תונקל לוכי התא ובש ,ימינפה ילטיגידה עבטמה תאו ,הרוגסה הריכמה םדק-סנכיהל

 .םירחא םיטקיורפ לש םינומיסא מ"חא



 

 .םהלש החוורה ריבגמו םישמתשמהו םילעבל תויתועמשמ תואשרה ןתונ םג ,ורותב ,הזכ ןומיסא לכ

BILC תונמדזה תוקפסמ תובר תוסרוב .םתרכשהו תרכשה ,םיפילחמ ,תוישפוחב רחסמה םג ומכ ,תוסרובב ביצהל ןתינ 

.תובר תוסרובב רכשו רחסיי BILLCRYPT ןומיסא תא ,ךכיפל .םישימג םיאנתב םינומיסא רוכשל תפסונ

 לידגהלו םיפסכ לש רידס רוזחמ רוציי תוידדה תואשרה ןתמ םע םיידדה םימכסה רובע Blockchain יגוציי ידי BILС שומיש

 .BILC דימתמה שוקיבה תא

 .ליעי חותיפל ימינפ המרופטלפ עבטמכ BILC ינומיסא שורדת רשא ,המרופטלפה לע רצויי BRS רתויו רתוי ,ןמז ךשמב

BILS ךרוצ היהי: 

•  ;םיתורישו תורוחס רובע םולשת

•  ;המרופטלפ ךות תעקשה רובע VIP תושיכר

•  ;הבורע תויומכ לש (קזח) םימיוסמ םידעומב םש רובע

•  ;יתימא רזגמל IT יטקיורפ מ בחר ןווגמב תועקשהל הנפצהה הליהקהמ םיפסכ תכישמ

•  ;םיחוור ומכ שמתשמ םימולשת

•  .תישפוחה הנכותה תליבחב ףסונב המרופטלפה לש םיפסונ םיתוריש רובע םומינימ ימד םולשת

 תוחתפתהו החימצ לש תורשפאה תאו ,תוביצי ,תע לכב תכרעמה תושימג ,ילכלכ ןוחטיב חיטבהל דעונ טקיורפה תלכלכ

 .הלש תפסונ

 תריצי חיטבמ רבדה .םניחב אוה שרדנה ילמינימה תויסיסב תונוכת תכרע םע BR תריצי

.שדחה BR לש הסמ

 :המרופטלפ תוסנכהו יסנניפ םירזת

.םפסכ לש ךרעה תא רמשל תנמ לע ןוכסיח רוציל ידכ .ידיתע שומישל ןוסחאל BILLCRYPT שוכרל םישמתשמ .1

2. BRS רובע המרופטלפה ישמתשמל רובע (תורבח) םהלש םיטקיורפה לש וינמיסמ המרופטלפב םשיילו אשונ BILLCRYPT, 

 אלל ךא ,טאיפ עבטמו רחא cryptocurrencies רובע וא ,רתוי םיבוט םיאנת ,םיסונוב ,םילזומ םיריחמב ,תואשרה ןתמ

 לוכי עיקשמה ,תואשרה גישהל ידכ .השיכרה ריחמ תאו הלש ןיפילחה עיפשמ ,רצונ BILLCRYPT שוקיב ,ךכיפל .תואשרה

.ןוכנה עגרה דע שורדה םוכסה תא רומשלו שארמ BILLCRYPT לש תומכ לכ שוכרל



 

 םישדח םיפינס תחיתפ ,לשמל ,ומצע יתימא קסעה תא חתפל םג אלא ,טקיורפ ינומיסא שוכרל קר אל ולכוי םיעיקשמ .3

.BILС רובע ףסונ יפסכ םירזת רוצית םג וז .םדקתמ ,אבה תונייכז חותיפ לש בלשה ארקיהל לוכי הז .ףתושכ יתימאה םלועב

 ,תוינכט תומישמו תוארוה) Blockchain תויוגיצנ לש תוארוהה לע תמיוסמ הדובע עצבל םילוכי המרופטלפה ישמתשמל .4

.BILC תומלושמ ולא תודובע .(' וכו ,עפשו ומורפ תוינכותב תופתתשה ,םוסרפ ,עדימ ףוסיא ,םימכח םירשק תריצי

 לש רזגנ גוריד ףקשמ רשא ,ם"חא - הנומת ילאוטריוו ילאוטריוו הנומת קלח קלח שוכרל BILLCRYPT שומיש .5

 .יתימא טקייבוא

 םינומיסא םירכשומ שמתשהל םילוכי םישמתשמ .םולשת תרומת ,םירחא םישמתשמ םתוא רוכשל םילוכי םינומיסא ילעב .BILLCRYPT תרכשה .6

BILLCRYPT ילעבל הריד רכש םולשת ,םתעד לוקיש יפל.

 לש םיפסונ םיתורישו ילנויצקנופ ,חוריא רובע BR לש םילעבהמ .תולמע תומדב חוור השוע המרופטלפה .לועפתה תויוליעפ .7

 תודפל ןתינ .םיירחסמ םיסחי תוכרעמל המרופטלפ יבאשמב שומישו וקפס תואשרהה רובע םישמתשממ .היצרגטניאה תכרעמ

.םישמתשמ ידי לע ועצובש תומישמו םיתוריש רובע םולשתב תולמע

 תוטלחה תלבקמו ,תורבח לש תוילאוטריו תונומת לש חותינה לע תססובמה ,המרופטלפה .תועקשה תמרופטלפ תוליעפ .8

.BR םיילטיגיד םיסכנ ךותל םיאולימה ןרקמ תונרקב העקשה לע יטמוטוא ןפואב העקשה

 .םהלש BR םירחא םיטקיורפמ רטרב יפוליח תועצמאב גשוהש םינומיסא תריכממ הרומת .9

 המרופטלפה לע םוסרפמ םילובקת .10

 .רצויי ףסונ שוקיב ,ךכמ האצותכ .BILC תימצעה השיכרה ןרק תריציל שמשי המרופטלפה לש יקנה חוורהמ 80% ,שדוח ידמ

 םג והז .וכרעב היילעל וליבוי ,קושה יקוח יפ לע ,רשא ,BILC ינומיסאל סממה שוקיב רוצית ןמז לכ וז ךרדב םיחוור תלדגה

 םיריחמב םתוא רוכמל ולכוי רבד לש ופוסבו ןמז לש הכורא הפוקתל BILC ינומיסא םיליצמ רשא םיעיקשמ יכ הווש הנבה

.רתוי םיהובג

BILLCRYPT הסמו ידוחייו יפוא לש בוליש אוה. 

 ונתני העקשה יסחי תוחתפתה תא וררועי םה .ולשמ םיימינפה םיילכלכ םירשק םע יאמצע תונשדח לדומ ורציי הלא םימרוג

.השדח המרל BR ילעב לש הסנכהה תא תולעהל .תפתושמ העקשה ידכ השדח הפונת

BR, ם"חא, DApps & יטמרופ תונבל טעמכ תולבגומ יתלב תויורשפא עיצהל םימכח םיזוח crowdfunding תויוכזו םינוש 

 םע דחי ,תומיאתו תיאקנב היצלוגר יכילהת ךוביס רדעיה .העקשהל םיטקיורפ לש םיילטיגיד םיסכנו םיטקייבואל הנבמ

 תויהל אלו םהלש םיטקיורפל ףסכ סייגל הארנה לככ ידכ BR םע טקיורפ ימזוי רשפאל יושע ,ןימא גיצנ עדימ לש תונימזה

.תויחוור תא הלידגמו תויולע תיחפמ םגו ,תובוח סומע



 

BILLCRYPT ITO (תקפנה Token) 

 תויגולונכט לש חותיפהו תונשדחה ןויער שומימ תא םדקל ,הירוטסיה רוציל תמאב BILLCRYPT וטיא םיפתתשמה

 .תושדח

 לעמ BILLCRYPT תיגולוקאה תכרעמה לש חותיפהו הריציה ןומימל שמשי ,וטיא ךרד ,BILC םינומיסא תריכממ סויגה יפסכ

 .תואבה םינשה 5

Pre-sale 

 BILLCRYPT 7 רמומ םינושארה םיעיקשמהמ ,ןבל ריינ לש וז הסריג תביתכ דעומל תוריכמ םורט לש ינושארה בלשב BILLCRYPT 7 רמומ םינושארה םיעיקשמהמ ,ןבל ריינ לש וז הסריג תביתכ דעומל תוריכמ םורט לש ינושארה בלשב

 רלוד 981 775

 תוריכמ םורט ריחמ םישרת

 השק עבוכ םדי רשאכ וא ,2019 ,רבמטפסל 30 - ילויב 03 רכמנ ןומיסא

ETH 0.005 = רלוד BILC = 1 1 - ריחמ וטיאETH 0.005 = רלוד BILC = 1 1 - ריחמ וטיאETH 0.005 = רלוד BILC = 1 1 - ריחמ וטיא

 ETH 000 50 = םירלוד 000 000 10 = הכר סוכ

 ETH 000 400 = רלוד Hard = 80 000 000 סוכ

 וטיא לע הריכמל ןימז היהי BILC 66,880,000 = הקפנההמ 44%
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 ןומיסא תצפה

 .תופלחהה קוש לע רחסיי Tokensale BILC רחאל ירשפאה רתויב רצקה ןמזב הנישב

 .העקשהל ןיוצמ ילכ הז תא השעי ןכלו ,ולש ךרעה לדגי BILC / בחרנ שומיש

 יפסכב שומיש

 קוויש - 25% חותיפ - 25%

 - 15% בוצייה ןרק - 15%

 - 5% תווצ - 10% גורדמו

 יטפשמ

 הלהנה תואצוה - 5%



 

 :םיבלשל קלוחמ טקיורפה םושיי

·  תוחתפתה

·  םיפסכ סויג

·  המרופטלפ תריצי

· Scaling 

·  רחאה blockchains םע היצרגטניא

 .הקשההמ עיפשי סויג םוכס

 אליממש ,ףסאנש ףסכה םוכס יפ לע הדובעה תומכ תא עצבי טקיורפה ,החישקה סוכה הכומנ crowdsale לש האצותה םא

 יבוביס ,ואולמב טקיורפהו םיאבה םיבלשל לש הקשהה רובע םיפסונ םיפסכ סייגל ידכ .היצנטופב חלצומו דיבע רצומ רוציי

crowdsale םייקל ןתינ םיפסונ.

 יטפשמ קלח

 תוינמ וא ךרע תוריינ םע תוושהל ןתינ אלו ילטיגיד רצומכ םימשוימ BILLCRYPT תנפצה ינומיסא ,יטפשמ טבמ תדוקנמ

 .תכרעמה ךותב םירחא םירצומו VIP ,םיוסמ BR ךרעו היצרגטניאה תכרעמ לש תויצקנופה רושק ןומיסאה תא ,השעמל .קסעב

.םיעיקשמה לש םיסרטניאה תא קפסל ןמז ותואבו ,הרבחב הטילש לע רומשל ךל םירשפאמ םינומיסא ,ךכיפל

 םיכרדה תפמ

2016 

 הדיחא תיתילכת בר blockchain תמרופטלפ רוציל ןויערה לש העפוה

 .םיעיקשמו העקשה יטקיורפ ,םימייק םינוגרא רובע

2017

 ;טפסנוק תורצוויה

 .תונורתפ ,תומישמ ,תויגולונכט



 

Q2 2018 

 ;ןוחטיבה תכרעמו תילכלכה תכרעמה ,טקיורפה חותיפ

 לש םייחכונ םיפתתשמ ,טקיורפב םיפתוש םע םימכסה תתירכ תאו מ"ומ

 תונכה ;BILLCRYPT ןומיסא רובע םכח הזוח תביתכ ;תועקשהה תצובק

;הרוגס הריכמה םורט תארקל

;(ןחבמ תסרג) BILLCRYPT ינויב 27 תקשה

 $ 0.5 = רגסנ ריחמה ,הריכמ םורט 1BILC רובע תושקב לש לחתה

Q3 2018 

 ;הפוקת ןחבמ

 ;ןוחטיבה תכרעמו תילכלכה תכרעמה ,טקיורפה חותיפ ךשמה

 BILC 000 000 152 תטילפ - BILLCRYPT אשונ 2018 08 08

 10,000 תשיכרל םומינימ $ 1BILC = 0.5 ריחמ :שארמ הריכמ הריגס

BILC = 5000 $ םיעיקשמל (םדקומ) העקשה תונרק לש הרמה 

 BILLCRYPT םימייקה

Q4 2018 

 תכרעמה טקיורפה לע הדובעה ךשמה

 תילכלכה

 טקיורפ רתא תריצי םייס ינכט הריקס V.1 חותיפ

 = רוגסה הריכמ םורט ריחמ 1BILC לש יפוסה בלשה תליחת - 18 רבוטקואב

0.6 $ 

 BILC = $ 6000 10,000 תשיכרל םומינימ

 ריחמ (םימושיי תלבק) החותפ הריכמה םורט - רבמבונב 16

1BILC = 0.75 $ 

 $ BILC = 15,000 20,000 תשיכרל םומינימ



 

Q1 2019 

 ;טקיורפה ךילהת תונמגוד

 ילכלכ לדומ תריצי ;VIP -ו BR לש םיגשומו םיחנומ לש אובמ

;ינכטה הריקס v.2 ;תונשדח

 .םיידסומ םיעיקשמ םע מ"ומ

Q2 2019 

 םיכילהת לש תונמגוד ;BR גשומ תכראה

;תכרעמב

;ינכטה הריקס v.3 ;(ViP תינושאר הקפנה) וביא לש טפסנוקה חווט לש אובמ

 ,תינפי ,תיקלטיא ,תינמרג ,תינאירוק ,תידרפס ,תיתפרצ) הפש היצזילקול

 (' וכו ,תיניס

 תויומד תורבחתה ;ןומיסא תריכמ תליחת ינפל םוסרפו רוביצ יסחי ,קוויש

.םיידסומ םיעיקשמ םע מ"ומ ;הנפצהה םלועה לש טקיורפה חתפמ

Q3 2019 ITO 03.07.2019 הלחתה в Q3 2019 ITO 03.07.2019 הלחתה в Q3 2019 ITO 03.07.2019 הלחתה в 

13:15 UTC 

 BILC = $ 1 1 ריחמ

 יטפשמ

 תוסרוב רובע םימושיי

 השק סוכ רשאכ וא UTC 05:03 2019/09/30 וטיא תמלשה

 BILC Listing תקולח תמלשה

Exchange

Q4 2019

 םע היצרגטניא תמרופטלפ MVP ,הסירפ ,ןונכת ,תויתשת ,חותיפ תמרופטלפ

 ילכלכ חותיפל ליחתהל ןיפילח תואקסע BILLCRYPT םיינוציח םיבאשמ

BILLCRYPT



 

Q1 2020 

Running BRS תוקידב ;המרופטלפה לע ןחבמ 

VIP;

 ;רבגומ קושב תוחכונ

Q2 2020 

 ;המרופטלפה לש ילכלכו ינכטה חותיפה לע תודובע לש סקלפמוקה

BR & ViP ןחבמ תפוקת

Q3 2020 

 תקשה ;תויסיסב תויצקנופ םע BR תקשה ;המרופטלפה תויצקנופ לכ לש הקשה

 ;תופתושב םיטקיורפ לש המרופטלפה לע לחתה ;(ViP תינושאר הקפנה) וביא

;רגאמהמ תופתושב םיטקיורפ לש הרוגס הריכמ םדק-לחתה

Q4 2020 

 ;תונוכת תריתע BR תקשה

;היצרגטניא תונורתפ

 לחתה ;םיחותפ תוריכמ םורט תופתושב םיטקיורפ לחתה

ICO ףתוש םיטקיורפ

דועו 2021דועו 2021

 םלועה תבחרה ;המרופטלפה תולוכי תבחרה

BR & BILLCRYPT



 

הליהקה םע הדובע

 .עדימ תצפהו תרושקת לש ירקיעה יעצמאה םה יכ ונלש םייחב תוקומע תושרשומ ךכ לכ ןה תויתרבח תותשר

 םילדבהה תנבה .םייפרגומד םימרוגו היפרגואיג םאתהב הנתשמ תויתרבח תותשרב שומישהו הרידחה ףקיה ,תאז םע

.יפיצפס להקל דוקימ רשאכ הבושח איה וללה

 הליהקב םבולישו ,ןיינע תוליהק םיירוזא הפש ימוקימ םע הדובע ידי לע ימלוע להקל עיגהל םינווכתמ ונחנא

 .Billcrypt לש תחא תילבולג

 רתויב בחרה ןווגמל .םלועה יבחרב ןיינע ילעב םישנא לש רשפאה לככ לודג רפסמל עודי ונלש טקיורפה תא ךופהל םיפאוש ונא

.ונלש טקיורפה לש ךמותל ךופהל םיניינעתמ םישנא לש ירשפאה

 לע םייטנוולר הפשב םימוחתב ליעפ ןפואב עדימ ץיפהל טקיורפה לש תינושל-הבר היצזילקול םימייקמ ונא ,ךכ םשל

 .תושביה לכ

 .תימוי הדובעו תרושקתל םימושייו תויתרבח תותשר ,םינוש םיתורישב תשמתשמ Billcrypt ילאיצנטופ להק

 תויתרבח תותשרב דקוממ םוסרפ

 5- מ רתוי אוה םידיינה םינופלטה ישמתשמ רפסמ .םישנא דראילימ 4- כ שי 2019 תליחתל תויתרבח תותשר לש להקה

 םידיינ םינקתהמ תויתרבח תותשר לש םיליעפ םישמתשמ רובע דחוימב ,תוריהמב םיחמוצ הלא םירפסמ .םדא ינב דראילימ

.הנורחאה הנשב 40% מ רתוי לש החימצ רועיש -

 ,דחא םדא רובע םיישילש וא םיינש תונובשחו האנוה "הטוב" ,םיפיוזמ תונובשח אוה םהמ קלחש ןובשחב חקינ םא םג

 תא ,םינקתה לש גוסב יולת ,טנרטניא תרובעת הנבמ תניחבמ .םישרמ יד ןיידע אוה םייתימאה םישמתשמה רפסמ תא

.56% םידיינ םישמתשמ ידי לע תקפומ רתויב הברה העונתה

 עדימה תא ריבעהל םוסרפה ילכ ןווגמ תוקפסמ תומרופטלפה לכ ןכש ,ןיינועמ םילהק תכישמל תוניוצמ תויונמדזה ןה ולא

 דראיליממ רתויל Instagram שי .םיליעפ םישמתשמ דראילימ 2- מ רתויל קושה תודות בור תא תספות קובסייפ .שורדה

.םיליעפ םישמתשמ

QQ, WeChat ו Qzone, רוזא בור תא תוסכל ,םיליעפ םישמתשמ דראילימ 3- כ לש ךס םע AsiaPacific. 

Messengers בושק יונמ הברה ךשומש ישומישו ןיינעמ ןכות םע םירצונ םיבר רבחמ יצורע ןב ,ירלופופ רתויו רתוי רבוצ 

ןוילימ 900 לעמ לש םוצע להק םע ,יניסה WeChat אוה םלועב רתויב םיירלופופה דחא .םיליעפו



 

' וכו ,תויוגייתסה ,םימולשת לש תורשפאה תא תללוכה המלש תיגולוקא תכרעמ אלא ,החיש קר אל והז .םישנא

Kakao םדא ינב ןוילימ 100- מ הלעמל לש להק םע ,ינאירוק םורד ירקיעה ךרדה ןויצ אוה. 

 .םדא ינב ןוילימ 200- מ רתוי אוה להקה ,םלועה יבחר לכב ליעפ שומישב תוידיימ םירסמ תנכות אוה קרבמ

 ,רטיווט ,YouTube, VK :םייטנוולר םג םה טקיורפה לש ילבולגה חותיפה רובע

Reddit, ינוניב. 

 ךותל הקומע הליבט רפוס לש ןכותה םיפידעמה ישמתשמל עדימ תרבעהל םייטנוולרו םיינרדומ םיצורע םה ולא

 .רמוחה

 .Billcrypt םימלוגמה תונויערה לע םלועב הליהקה רפסל תירקיעה ךרדה םה םיחילשו ולא תויתרבח תותשר

 ילאוטסקטנוק םוסרפ

 .ילאוטסקטנוק םוסרפ אוה טנרטניאב שופיח ךלהמב ילאיצנטופ שמתשמ תיבירו תונפל תחכומ ךרד

 םישל שמתשמהש תנמ לע ,ןכלו ,דימ דימת תורקל לוכי אל blockchain טקיורפב עיקשהל הטלחהה יכ בטיה םיעדומ ונא

 תורטמל .תועיגנ רפסמ םומיסקמה תא חיטבהל ךרוצ שי ,ונייח תא הוולמש ימוי עדימה שערה לכ ןיב ונלש תורישה בל

.םימלשומ - תיניסה Baidu -ו גניב ,לגוג - שופיחה יעונמ ברקב םלועה יגיהנמ ,הלא

 םידבוכמ םירבוצ ב ICO ימושיר

 :םלועה יבחרמ םיבורק ICO יטקיורפ יבגל עדימ םע םהלש םישמתשמל םיקפסמה םידחוימ טנרטניא יבאשמ ICO ירבוצ

 םיעייסמ רשא ,םיימוקמו םיילבולג ,םיבר םימושיר םנשי' וכו ,םיסונוב ,םיבלשב ,(טקיורפ תועבטמ) ילמס םוכסב ,םיכיראת

 .הז לע םירחא םישמתשמ לש םתעד תווח תא ררבל ,טקיורפה לש תונורסחהו תונורתיה תא לוקשל ,השיכרה תטלחה ךופהל

 :םלועה יבחרמ םיבורק ICO יטקיורפ יבגל עדימ םע םהלש םישמתשמל םיקפסמה םידחוימ טנרטניא יבאשמ ICO ירבוצ

 םיעייסמ רשא ,םיימוקמו םיילבולג ,םיבר םימושיר םנשי' וכו ,םיסונוב ,םיבלשב ,(טקיורפ תועבטמ) ילמס םוכסב ,םיכיראת

 .הז לע םירחא םישמתשמ לש םתעד תווח תא ררבל ,טקיורפה לש תונורסחהו תונורתיה תא לוקשל ,השיכרה תטלחה ךופהל



 

 IT / רזובמ עבטמ / Blockchain - הידמ

 רשא ,םילודג טנרטניא יבאשמ םע ונלש טקיורפה לש תוידוסיו תוטרופמ תורוקיב תדחוימ בל תמושת םישידקמ ונא ,ןבומכ

 לש תויתוכמסה תעדה תווח .רזובמ עבטמ ו blockchain תייגולונכט ,IT -ה לש טבמ תדוקנמ םלועב הרוקש המ ימוי הסכמ

 בושמ לבקל ידכ םג לבא ,לאיצנטופ Billcrypt ישמתשמ ברקב העד שבגל ידכ קר אל הנרשפאת םילטרופה לש םיאנותיעה

.יעוצקמ ןפואב םיטקיורפ לש חותינב םיברועמה םישנאמ

 ,שופיח יעונמב ילאוטסקטנוק םוסרפ ,םיידיימ םיחילש ,תוירלופופ תויתרבח תותשרב תומוסרפו עדימ תועדוה ,ךכיפל

 .המרופטלפ ישמתשמ לש תיביסמ ריהנ ו בחרה להקל יוסיכ וקפסי תדחוימ הידמו ICO ירבוצ

 יתליהק ןיינב

 .תויתרבח תותשרב BILLCRYPT םידומעה

.Golos ו ינוניב לע טקיורפ גולב

 .WeChat, Kakao ,קרבמב BILLCRYPT ימשר טא'צ ירדח

 לע יטנוולרה עדימה לכ ובש ,םינוש םיבאשמ לע םיימשרה BILLCRYPT יפד תא םירמוש ונא ,םישמתשמ תויחונל

 לוכי התא ובש ,רתויב םיבורקה םיעוריאה לש תוזרכ םג ומכ .םסרפתה תולאשה לכל תובושת טקיורפ חותיפ תומדקתה

 רתאב םירושיק .תושדח תויופתוש וא תווצ יולימו ,םיררועתמ תונורתפו תויגוסב ןודל ,ישיא ןפואב ונלש תווצ םע רבדל

 billcrypt.io ונלש billcrypt.io ונלש

 לכ וא ינכט לאש ?טקיורפה לע םיטרפה תא תעדל הצור התא .הליהקה םע תרושקת לש ונלש םייזכרמה םיצורעה םה ולא

 קרבמה םיט'צ ?תווצה םע חחושל טושפ וא ?ןויער קולחל תנמ לע ,טקיורפה לע בושמ תתל הצור התא םאה ?תרחא הלאש

 ונחנא .הז לכ תא תושעל רתויב םיבוטה תומוקמה םה תינאירוקב Kakao ,תיניסב WeChat ,תיסורו תילגנאב ונלש םיימשרה

.רשפאה לככ םישיגנו םיריהמ תויהל הסננ

 תוכורעת ,םיסנכ ,םישגפמב םג

 היהנ ובש ,blockchain תיגולונכט םישדקומה תוכורעתהו םלועב רתויב םיבושחה םיסנכה לש המישר ןיכנ ,וטיא רחאל

 חותיפה יתווצל ונלש םייזכרמ תונויער איבהל תניוצמ תונמדזה וז ונליבשב ,םגו .תולאשה לכל ישיא ןפואב תונעל ןכומ

DApp. רותפל רוזעל םילוכי ונחנא ךיא םתוא תגצה ידי םיתווצ םיצעהל ידכ םג אלא ,םיפתוש אוצמל תונמדזה קר אל והז 

.ונלש תיתשתל םהלש םיטקיורפה הדות תויעבה תא

https://www.billcrypt.io/


 

 Bitcointalk.org ףינס

 ונא ,ןכל .bitcointalk.org 100% אוה blockchain ו רזובמ עבטמ לש םלועב םיניינועמה םישנא ברקב רתויב ירלופופה גולבה

 תא לואשל לוכי התא ובש ,דחוימ רזובמ עבטמ / blockchain באשמ לע תוגצוימ תופשה לכב םיימשר טקיורפ יפינס םיננכותמ

.BILLCRYPT לע דוע דומללו ךלש הלאשה

 ןוכיס ןוה תונרק םע הדובע

 בל םימש ונחנא .טקיורפה חותיפל שרדנה םוכסה תא ףוסאל ונל רשפאי וטיא וטיא-םורט םיבלשב םזימ םיפסכ תכישמ

 ,חותיפ תייגטרטסא ,הצוחה הבשחמ בטיה טפסנוק םע םג לבא ,קזח ןויער םע קר אל וטיא םיעיגמ ונא רשא ,וז היצקארטניא

 תא איבהל ידכ קר אל ונתלוכי תא רשאמ קפס אלל רשא ,קווישו תויסנניפ תוינכות חתופמ ,טקיורפה לש תינשדח הלכלכ

.ימלוע חילצמ קסע תונבל םג אלא ,ףוסב הלחה הדובעה

 רזובמ עבטמ יפוליח םע הדובע

 םילוכי םישמתשמש ךכ ,הסרובב תורחסנה םג אלא ,תכרעמה ךותב קר אל הליעומ BILC יכ בושח הז המכ דע םיניבמ ונא

 תוסרובב ונלש ןומיסאה לש םוקימה םע דדומתהל לכונ ,וטיא םות רחאל דיימ ,ןכל .ונלש טקיורפב העקשהמ חוור דימת

רזובמ עבטמ יפוליח םע הדובע .תולודג רזובמ עבטמ

 םילוכי םישמתשמש ךכ ,הסרובב תורחסנה םג אלא ,תכרעמה ךותב קר אל הליעומ BILC יכ בושח הז המכ דע םיניבמ ונא

 תוסרובב ונלש ןומיסאה לש םוקימה םע דדומתהל לכונ ,וטיא םות רחאל דיימ ,ןכל .ונלש טקיורפב העקשהמ חוור דימת

.דעומ דועבמ ונלש םיימשרה םיבאשמה הנמסרופת תוסרובב BILC לש םושירה לש תוזרכה לכ .תולודג רזובמ עבטמ



 

TEAM 

 קושו ,blockchain לש םיילאיצנטופה תוחוקלו תויונמדזהה םיחוטב רשא עוצקמ ישנאו םיבבוח בכרומ טקיורפה תווצ

 .תוינרדומ תויסנניפ תויגולונכטו הלכלכה לש ינשדחה חותיפב ,רזובמ עבטמה

 .םיחלצומ םיילבולגה םיגתומ לש תומרופטלפ חותיפב קסועה ,יעוצקמ חותיפ תווצ קסוע Billcrypt pl תמרופטלפ

 םיטקיורפ חותיפו תריציב לעופב ,לוהינו תימזי תוליעפב ןויסינ לש ןוה ילעבו םיקסע ישנא םה טקיורפה ירצוי ידסיימ

 .רזובמ עבטמ תיסאלק םיקוושב העקשה ךורא חווטל תוישעמ תויונמוימ ,חילצמ קסע

 תושארב תווצ .שדחה ןוזחה תא םישגהל ידכ םיילטנמ םיבאשמו תויעוצקמ תולוכי לש המישרמ תונח שי הלהנהה תווצ

.םייטרפ םיעיקשמ תצובק שאר ,חלצומ ןויסינ לש תובר םינש םע הסונמ עיקשמ

 Kulikov ינגבי

 םייטרפ םיעיקשמ שאר BILLCRYPT ל"כנמו דסיימ

 Invest-ץיר הצובק
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TECH תווצ תזכר ל"כנמה TECH תווצ תזכר ל"כנמה 

Zahid ןארמיא 

 ICO ,ריכבה וצעוי ,תועקשה יאקנב

 תויורימאה דוחיאב גיצנ ,החמומ

 .הדובעב ליחתהל םיכחמש תורחא תוצובקו קוויש ,יסנניפ ,יטפשמ ,ינכט םידמעומ לש הפיקמ המישר ורחבנש` ונחנא

 .טקיורפה לש תורצוויהה לש הנכהה יבלש ופתתשה םקלח



 

 םוכיס

 םירופיש השעיי הז .הרומג בשחיהל היושע תינכט הריקס לש וז הסרג ,המאתהב ,ליעפ ןפואב חתפתמ ונלש טקיורפה

.דעומ דועבמ billcrypt.io טקיורפה רתאב ומסרופי תונכדועמ תואסרג .תופסותו

 העצהל רושק אל ןפוא םושב אוהו ,עיקשהל הנמזה וא העצה ,אוהש גוס לכמ ףיקשת בשחיהל לוכי הזה ןבלה רפסה רומאב ןיא

 ןגהל ודעונש טופיש םוחת לכ לש תונקת וא םיקוחל םאתהב ךורע וניא הז ךמסמ .טופיש חטש לכב םהשלכ ךרע תוריינ שוכרל

.םדי לע םירדסומ םניא םיעיקשמ

 תויהל הלוכי רשא ,החמומ תעד תווח קפסל טקיורפה לש לאיצנטופה תא ראתלו ךירעהל קר ונחנא ,יחוור םיחיטבמ ונניא

.טקיורפ וא תאזה המורתה לע הטלחהה תא ךפוהש יאמצע עיקשמה .הבורע אל לבא ,הצלמה קר
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*  :רמולכ ,תויכוניח תורטמל ירחסמ אל שומישל הז ךמסממ רמוח לכ לש הצפהו הייבר םירתומ

 .יוארכ תורכזומ םירצויה תויוכז יכו טטוצמ רוקמה דבלבו ,תשרופמ תושר אלל ,ירחסמ םושיי וא הרומת אלל שומיש לכ
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