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 6112 ספטמבר 11

 ו"תשע אלול א"י 
 

רשימת חברות שהוגשה בעניינן בקשת רישיון זירות סוחר בהתאם להוראת המעבר ורשימת 
 חברות שבקשתן נמשכה או נדחתה 1

 – ה"התשע(, העצמי לחשבונו סוחר זירת) ערך ניירות תקנותל 79 תקנהבפי הוראת המעבר הקבועה  על .1

ולפי  )להלן סוחר תבקשה לקבלת רישיון לניהול זיר שהגישהחברה "(, המעבר הוראת)להלן: " 6111

, תהא רשאית "(התחילהיום " )להלן: 6113 במאי 62 ליום"( עד רישיון בקשת"-ו "מבקשת" :העניין

)להלן:  ערך ניירות רשותכל עוד לא ניתנה החלטת  זה תאריךלהמשיך ולהפעיל את זירת הסוחר לאחר 

 .הרישיון תבבקש"( הרשות"

ביום התחילה, שעתידה להעביר  סוחר זירתכן, על פי הוראת המעבר, גם חברה אחרת המפעילה  כמו .6

 ולהפעיל להמשיך רשאית, "(מעבירה חברה" )להלן: למבקשת בתוך זמן סביר את פעילותה בישראל

2.המבקשת של הרישיון בבקשת הרשות החלטת ניתנה לא עוד כל התחילה יום לאחר הסוחר זירת את
 

 פרטי כןרישיון זירת סוחר עד יום התחילה ו בקשת שהגישוהחברות  פרטי - 'א ברשימה יובאו להלן .5

 כל לפעול רשאיות אלה חברות .התחילה יום עד שהוגשו רישיון בבקשות הנכללותמעבירות  חברות

 .הרשות של אחרת החלטה התקבלה לא עוד

 קשתןאך משכו את בקשתן או שב שנכללו ברשימה בעבר,פרטי החברות  – 'ב ברשימה יובאו בנוסף .4

 .3לפעול אינן רשאיות, ולפיכך, בדומה לחברות שלא נכללות ברשימה א', הרשות ידי על נדחתה

 ,סוחר זירת לנהל ממשיכותו שלהלן ותברשימ נכללותחברות אשר לא  כילהבהיר  מבקש הרשות סגל .3

 את מפרותאו שנכללות ברשימה ב' וממשיכות לנהל זירת סוחר לאחר התאריך הנזכר ברשימה, 

 .ועל הציבור להביא בחשבון את הסיכונים הכרוכים בכך ,החוק

 לפעול להמשיך רשאיות' א ברשימה המנויות לרישיון בקשה שהגישו שחברות אף כי יובהר בנוסף .2

 רישיון כיום אין מהן אחת ולאף החל טרם אלו חברות על בפועל שהפיקוח הרי ,המעבר בתקופת

 מפוקחות לא השקעות בענייןהרשות  שפרסמה לאזהרה זה בהקשר מפנה הרשות סגל .הרשות מטעם

 .לאזהרה לינק - כאן לחץ :שלהלן בקישורית

 

                                                           
1
 . 6113 ביוני 11 בתאריך לראשונה פורסם 
2
 .79 לתקנה בהתאם 
3
 .פוזיציות וסגירת לקוח חשבון סגירת, לקוח ידי על יתרה משיכת למעט :בנוגע לחברות הנכללות ברשימה ב' 

http://www.isa.gov.il/הודעות%20ופרסומים/175/2014/Pages/ISA-publishes-a-public-warning-about-the-risks-involved-in-investments-that-are-not-monitored.aspx
http://www.isa.gov.il/הודעות%20ופרסומים/175/2014/Pages/ISA-publishes-a-public-warning-about-the-risks-involved-in-investments-that-are-not-monitored.aspx
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 חברות שרשאיות להמשיך ולפעול    -רשימה א' 
 ם התחילה וחברות מעבירות שנכללות בבקשות אלו()חברות מבקשות שהגישו בקשה עד יו

 מס'
מבקשת שם החברה 

 בעברית
 שם חברה מעבירה

 מבקשת שם החברה
 באנגלית

 שם חברה מסחרי )עברית/אנגלית(

1.  

 סולושנס פרוטרייד
 ליין און)לשעבר  מ"בע

 (בע"מ ברוקרס פריים
 

 313652115ח.פ 

גופורקס טריידינג 
 בע"מ 6113

 

 

PROTRADE 
SOLUTIONS LTD 
(formerly  ONLINE 

PRIME BROKERS LTD) 

 / פרוטרייד
PROTRADE   ברוקרס פריים)לשעבר/ 

PRIME BROKERS) 

6.  
 אייטרייד בע"מ

 

 311222399ח.פ 
Ava Trade Ltd ATRADE LTD 

 אייטרייד /
 ATRADE 

5.  

אפ.אקס.סי.אמ 
 טריידינג בע"מ

 

 313651265ח.פ 

Forex Capital 
Markets Limited 

FXCM TRADING 
LTD 

 אפ.אקס.סי.אמ ישראל /
FXCM Israel 

1.  

אר.אפ.אקס גלובל 
 טריידינג בע"מ

 

 311962931ח.פ 
 אין

R.F.X GLOBAL 
TRADING LTD 

 ריל פורקס /
 REAL FOREX 

3.  

טי.ג'י.אל קולמקס 
 שוקי הון בע"מ

 

 313617951ח.פ 
Colmex Pro Ltd. 

TGL COLMEX 
CAPITAL MARKETS 

LTD 
 Colmexקולמקס / 

2.  
 מסחר שוקי הון בע"מ

 

 311275111ח.פ 
 אין

TRADE CAPITAL 
MARKETS LTD 

 / 61מט"ח 
 Trade Capital Markets Ltd 

9.  
 פירסט אינדקס בע"מ

 

 313151163ח.פ 
 FIRST INDEXפירסט אינדקס /  FIRST INDEX LTD אין

5.  

ישראל  311פלוס
 בע"מ

 

 313655711ח.פ 
 Plus500/  311פלוס PLUS500 IL LTD אין
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  פרטי חברות שהוסרו מרשימה א' –רשימה ב' 
 (או נמשכה על ידי החברה הרשות ידי על נדחתה שבקשתן חברות)

 שם החברה מס'
שם חברה 

 מעבירה

 שם החברה
 מבקשת
 באנגלית

שם חברה מסחרי 
 סיבה )עברית/אנגלית(

 אפ סי איי ג'י קפיטל בע"מ  .1
 

 313611551ח.פ 
 אין

FCIG CAPITAL 
LTD 

FCIG Capital / 
אפ סי איי ג'י 

 קפיטל

החברה  משכה את  בקשת 
  הרישיון.

 61/1/6112: משיכה תאריך

6.  

טרייד מרקר אנד מרקטס 
 בע"מ

 

 313615537ח.פ 
 אין

TRADE 
MARKER & 

MARKETS LTD 

 טרייד מרקר /
Trade Marker 

 בקשת את דחתה הרשות
  הרישיון.

 את לסיים נדרשה החברה
 תאריך עד פעילותה

 משיכת למעט, 2/5/6112
 סגירת, לקוח ידי על יתרה

 וסגירת לקוח חשבון
 .פוזיציות

 א.ג.מ שווקים לימיטד  .5
 

 המספר: תחת קפריסיןב מאוגדת
 HE 269879 

 

 אין
AGM 

MARKETS 
LIMITED 

.ג.מ שווקים א
 לימיטד /

Agm Markets 
Limited 

החברה  משכה את  בקשת 
  הרישיון.

 5/5/6112: משיכה תאריך

 איזי טרייד פיננסים בע"מ  .1
 

 311166371ח.פ 
 אין

EASY TRADE 
FINANCE LTD 

 איזי טרייד/
Easy Trade 

החברה  משכה את  בקשת 
  הרישיון.

 11/5/6112: משיכה תאריך

3.  

מנקס אונליין טריידינג 
 בע"מ

 

 311211593ח.פ 
 אין

MANX ONLINE 
TRADING LTD 

איימרקטס / 
iMarkets 

 בקשת את דחתה הרשות
 הרישיון.

 את לסיים  נדרשה החברה
 תאריךעד  פעילותה

 משיכת למעט, 61/1/6112
 סגירת, לקוח ידי על יתרה

 וסגירת לקוח חשבון
 .פוזיציות

2.  

 איטריידר בע"מ
 

 315793531ח.פ 
 ETRADER LTD אין

איטריידר 
/ETRADER 

 בקשת את דחתה הרשות
 הרישיון.

 את לסיים נדרשה החברה
 תאריך עד פעילותה

 משיכת למעט, 61/1/6112
 סגירת, לקוח ידי על יתרה

 וסגירת לקוח חשבון
 .פוזיציות

9.  

 בע"מ 61שוקי הון 
 

 313651625ח.פ 
 אין

CAPITAL 
MARKETS 24 

LTD 

פריים ברוקר / 
PRIME BROKER 

 בקשת את דחתה הרשות
 . הרישיון
 את לסיים נדרשה החברה

 תאריך עד פעילותה
 משיכת למעט, 17/2/6112

 סגירת, לקוח ידי על יתרה
 וסגירת לקוח חשבון

 .פוזיציות

5.  
 קליאו מסחר פיננסי בע"מ

 

 313616317ח.פ 
 אין

CLIO 
FINANCIAL 

TRADING LTD 

IFOREX  ישראל 
/IFOREX ISRAEL 

החברה  משכה את  בקשת 
  הרישיון.

 67/3/6112: משיכה תאריך

7.  
קפיטל ישראל  יו אס ג'י

 בע"מ
 

 311227997ח.פ 

USG CAPITAL 
LIMITED BVI 

USG CAPITAL 
ISRAEL LTD 

יו אס ג'י קפיטל 
/USG CAPITAL 

 בקשת את דחתה הרשות
 . הרישיון

 החליט בית 5/3/6112 ביום
 לחברה ימונה המשפט כי

 זמני. מפרק

11.  

 גל מדיה טרייד בע"מ
 

 311761229ח.פ 
 אין

GAL MEDIA 
TRADE L.T.D 

 איטריידר /
 i Trader 

 בקשת את דחתה הרשות
 . הרישיון
 את לסיים נדרשה החברה

 תאריך עד פעילותה
 משיכת למעט, 11/9/6112

 סגירת, לקוח ידי על יתרה
 וסגירת לקוח חשבון

 .פוזיציות

סמארט קפיטל מרקטס   .11
אלפא טרייד )מה( )לשעבר בע"מ 

 (בע"מ
 אין

SMART 
CAPITAL 

סמארט קפיטל  
 / מרקטס

 SMART CAPITAL 

 בקשת את דחתה הרשות
 . הרישיון
 את לסיים נדרשה החברה
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 :המספר תחת דומיניקהב מאוגדת
18545 

 

MARKETS Ltd 
(formerly  ALFA 

TRADE (MH) 
LIMITED) 

MARKETS  לשעבר(
 אלפא טרייד /

 ALFA TRADE) 

 תאריך עד פעילותה
 משיכת למעט, 13/9/6112

 סגירת, לקוח ידי על יתרה
 וסגירת לקוח חשבון

 .פוזיציות

16.  

 ג'י. טי. גלובל ישראל בע"מ
 

 313611321ח.פ 
 אין

G.T. GLOBAL 
ISRAEL LTD 

 ג'נרל טרייד / 
GENERAL TRADE 

החברה  משכה את  בקשת 
  הרישיון.

 1/9/6112: משיכה תאריך
 פעילותה את תסיים חברהה

, 63/9/6112 תאריך עד
 ידי על יתרה משיכת למעט
 לקוח חשבון סגירת, לקוח

 .פוזיציות וסגירת

15.  
 איטורו טריידינג בע"מ

 

 313611179ח.פ 

ETORO 
(EUROPE) 
LIMITED 

ETORO 
TRADING LTD 

 ETOROאיטורו / 

החברה  משכה את  בקשת 
  הרישיון.

: משיכה תאריך
15/17/6112 

 


