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 אנו תומכים בשקיפות מלאה – ולכן יצרנו פורטל

 השקעות מיוחד אשר משקיעים יכולים להתחבר

 לאתר בכל רגע ולעקוב אחר השקעותיהם בכל

 זמן

קרן גידור בראשית תבל הוקמה עם מורשת ושאיפה לספק ביצועים 
אטרקטיביים ופתרונות לקוח מותאמים, הקרן מנהלת השקעות אשר 
מופעלות על ידי טכנולוגיות השקעות מתקדמות, כמנהלי כספים יש לנו 

אחריות ליצור עתיד טוב יותר הן למשקיעים והן לחברה.
 

קרן הגידור בראשית תבל או בקיצור בי אר טי נמצאת בעמדה ייחודית 
לחשוף את ההזדמנויות העתידיות על ידי מינוף של תשתית חזקה כדי 
לספק מגוון של אסטרטגיות על פני גישות השקעה, סגנונות וסוגי 
נכסים, אנו משקיעים כספים רבים בכישרון, טכנולוגיה ומחקר, 
ובפיתוח אסטרטגיות שונות ומגוונות כולל מערכות מסחר ואלגו 
טריידינג,  כאשר אנו שואפים לספק את התוצאות הטובות ביותר עבור 
לקוחותינו,  החברה ביצעה מספר פילוטים מוצלחים של 6 שנים עם 
כספם של בעלי המניות העיקריים של חברת האם, למנהלי הקרן ניסיון 

רב בשוק ההון הישראלי והגלובלי.

"אין לראות באמור משום הבטחת הצלחה, תשואה או מניעת הפסדים, מסחר בשוק ההון כרוך בסיכון" ביצועי העבר אינם ערובה לביצועי הקרן בעתיד! אין באמור לעיל משום פניה כלשהי לציבור או הזמנה 
להשקעה כלשהי אלא פרסום והצגה כללית עקרונית בלבד של האפשרות להצטרף לאחת מקרנות הגידור של קבוצת אי אף אקס השקעות בע"מ ("החברה") וזאת על מנת שמעוניינים יוכלו לבחון ולהחליט 
האם להצטרף לקרן כלשהי לאחר שיוצגו להם כל תנאי ורכיבי הקרן והחברה תבחן האם לקבלם כמשקיעים בקרן הרלוונטית. כל השקעה בכל קרן תעשה לכל היותר על ידי 50 משקיעים תושבי ישראל 
שאינם "משקיעים מתוחכמים" כהגדרתם בדיני ניירות ערך. אין במסגרת הקרנות המוצעות הבטחה לתשואה כלשהי והמצגים עשויים שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהצפוי 
כתלות בגורמים שונים ומגוונים. ההשקעה בשותפויות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפויות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע, וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכמי השותפויות וכן סיכונים נוספים 
הנובעים מחשיפה לניירות ערך ו/או לנכסים פיננסים. אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם אלא למטרת אינפורמציה כללית בלבד ומובא כחומר 
רקע בלבד עבור כלל המתעניינים בקרן המוצעת. חלק מהמידע והתכנים באתר זה מסופקים "AS IS" על ידי שותפיה של החברה ללא אחריות או ייצוג מכל סוג שהוא של החברה.מוצע לקרוא בעיון את 

הסכם ההתקשרות לפני התקשרות כלשהי עם החברה.



בליבת פעילות הקרן, אנו סוחרים בשווקים הפיננסיים
הגדולים ברחבי העולם ופורסים את ההון במגוון רחב
של צורות השקעה, במטרה לנהל ולפזר את הסיכון

באופן הנרחב והבטוח ביותר.
צורת ההשקעה שלנו משלבת את הטכנולוגיות
הרובוטיות המתקדמות בעולם, יחד, בכדי לפעול בהתאם

לשיטת ההשקעה המוצלחת שפיתחנו.
הגישה שלנו

מודל ההשקעה העיקרי של הקרן הינו הפרשי ריביות בין
מדינות בגידור מלא. 

הוראות המסחר של הקרן ניתנות באמצעות מערכות 
מסחר אלגוריתמיות, המערכות מאפשרות לנו לקנות או 
למכור צמדי מט"ח שונים באופן אוטומטי על ידי ניתוח 
נתוני שוק בשילוב עם ניתוח טכני מתקדם וכלים לעיבוד 

נתונים סטטיסטיים.
לאחר שנים של ניסיונות בשוק ההון אנו יכולים לומר בביטחון שפיתחנו כלי 
אשר מתאים להשקעות בעולם של אירועים בלתי צפויים  הכלי שפיתחנו 
יכול לייצר רווח יומי על הפרשי ריבית בין מטבעות וסחורות בסיכון מינימלי 

המוגדר מראש אך בד בבד מבלי להיות מושפע מתנודות השוק 

כיצד זה עובד?

בראשית תבל סוחרת במקביל על שני נכסים זהים בו זמנית, בצד אחד אנו 
מבצעים קנייה ובצד אחר אנו מבצעים מכירה, כאשר בראשית תבל קונה 
את נכס א' אנחנו משלמים את הריבית שיש על אותו נכס שרכשנו וכאשר 
אנחנו מוכרים את נכס ב' אנחנו מקבלים ריבית על על הנכס, אבל כתוצאה 
מהפרשי הריביות השונים הסכום שהקרן תשלם לרוב יהיה גבוה יותר 
מהסכום שהקרן תקבל, אבל לקרן בראשית תבל ישנה את  האפשרות 
לנטרל את תשלום הריבית שהיא משלמת על נכס א' ובכך ליהנות רק 
מהסכום שנקבל על נכס ב', לסיכום קרן בראשית תבל מצליחה לשלב את 
היתרונות הטמונים באפיקי השקעה המסורתיים ולהביא לכם אסטרטגיה 

מנצחת .

אנו חברת ניהול השקעות פעילה אשר מתמקדת באספקת 
ביצועים אטרקטיביים ופתרונות מסחר תוך פריסת הטכנולוגיה 
העדכנית ביותר בעסק שלנו כדי להבטיח שנישאר בחזית 
התעשייה המתפתחת, קרן בראשית תבל סוחרת על מספר 
נכסים הן לטווחים קצרים והן לטווחים ארוכים, הקרן מנצלת 
את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, אנו משקיעים ללא הרף 
בטכנולוגיה, כישרון ומחקר כאשר אנו שואפים לספק את 
התוצאות הטובות ביותר עבור קהל לקוחותינו, צוות ההנהלה 
המנוסה של בראשית תבל מסתמך על כישורים, ניסיון והיושרה 

של האנשים שלנו, אנו בטוחים שנוכל לשמור על קידמה  
טכנולוגית, תאימות, ותפעול. 

 אנו עושים הכל על מנת לספק את השירות הטוב ביותר, אנו 
מסייעים ללקוחות עם מספר שירותים אינטראקטיביים לשוק 
הענק והבלתי מנוצל, השיטות שלנו נוסו ונבדקו על ידי טובי 
האנליסטים ומומחים ומנהלי השקעות, אשר אישרו את הנוסחה 

המוצלחת שלנו, עם אמינות מקצועית.

הצוות שלנו הינו צוות מקצועי מומחה למסחר בשוק ההון, עם 
ניסיון של מעל 25 שנה, אנו מאמינים בשמירה על חשיבה 
חיובית, יצירת שותפויות עם מטרה, ותמיד לחתור לתוצאות 
משמעותיות. כשאתם עובדים עם קרן הגידור בראשית תבל, 

תצפו לשיתוף פעולה עם שקיפות ועקביות.

מתוך שאיפה מתמדת למצוינות, בנינו את צוות המומחים שלנו, 
בעלי ניסיון רב, ויכולת אנליטית חדה, אך חוד החנית הוא 
כמובן היכולת הטכנולוגית המתקדמת, טכנולוגיית ההשקעה 
המתקדמת שלנו מיישמת עבורינו באופן מלא את עקרונות 

ההשקעה שקבענו, באופן תמידי וללא התערבות.

אנו יודעים ששביעות רצון הלקוחות שלנו היא בעלת חשיבות 
עליונה, מסיבה זו המחויבות שלנו היא להציע שירות שעולה על 
ציפיות הלקוחות שלנו אנו מפתחים את האסטרטגיה העסקית 
שלנו בהתאם לצרכי הלקוחות שלנו, ואנו מתחייבים לעשות 

הכל על מנת להגיע ליעדים שהצבנו לעצמנו.
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"אין לראות באמור משום הבטחת הצלחה, תשואה או מניעת הפסדים, מסחר בשוק ההון כרוך בסיכון" ביצועי העבר אינם ערובה לביצועי הקרן בעתיד! אין באמור לעיל משום פניה כלשהי לציבור או הזמנה 
להשקעה כלשהי אלא פרסום והצגה כללית עקרונית בלבד של האפשרות להצטרף לאחת מקרנות הגידור של קבוצת אי אף אקס השקעות בע"מ ("החברה") וזאת על מנת שמעוניינים יוכלו לבחון ולהחליט 
האם להצטרף לקרן כלשהי לאחר שיוצגו להם כל תנאי ורכיבי הקרן והחברה תבחן האם לקבלם כמשקיעים בקרן הרלוונטית. כל השקעה בכל קרן תעשה לכל היותר על ידי 50 משקיעים תושבי ישראל 
שאינם "משקיעים מתוחכמים" כהגדרתם בדיני ניירות ערך. אין במסגרת הקרנות המוצעות הבטחה לתשואה כלשהי והמצגים עשויים שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהצפוי 
כתלות בגורמים שונים ומגוונים. ההשקעה בשותפויות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפויות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע, וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכמי השותפויות וכן סיכונים 
נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך ו/או לנכסים פיננסים. אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם אלא למטרת אינפורמציה כללית בלבד 
ומובא כחומר רקע בלבד עבור כלל המתעניינים בקרן המוצעת. חלק מהמידע והתכנים באתר זה מסופקים "AS IS" על ידי שותפיה של החברה ללא אחריות או ייצוג מכל סוג שהוא של החברה.מוצע לקרוא 

בעיון את הסכם ההתקשרות לפני התקשרות כלשהי עם החברה.



הזדמנויות מנצלים

פקודות המסחר שלנו נקבעות במהירות שיא על 
בסיס דו"חות המופקים אונליין מתוך 
האלגוריתמים המנתחים נתוני שוק בזמן אמת 
ומגבשים מידע על בסיס נתונים פיננסים שונים 
במילים פשוטות, אנו משתמשים באלגוריתמים 
כדי לאתר את העסקאות המבטיחות ביותר עם 
הריביות הגבוהות ביותר בדגש על נטרול 
הריביות אשר אנו אמורים לשלם כפי שכבר 

הוסבר, וזה תקף בכל שוק פוטנציאלי 

קרן הגידור בראשית תבל או בקיצור בי אר טי נמצאת בעמדה 
ייחודית לחשוף את ההזדמנויות העתידיות על ידי מינוף של 
תשתית חזקה כדי לספק מגוון של אסטרטגיות על פני גישות 
השקעה, סגנונות וסוגי נכסים, אנו משקיעים כספים רבים 
בכישרון, טכנולוגיה ומחקר, ובפיתוח אסטרטגיות שונות 
ומגוונות כולל מערכות מסחר ואלגו טריידינג,  כאשר אנו 
שואפים לספק את התוצאות הטובות ביותר עבור לקוחותינו, 
 החברה ביצעה מספר פילוטים מוצלחים של 6 שנים עם כספם 
של בעלי המניות העיקריים של חברת האם, למנהלי הקרן ניסיון 

רב בשוק ההון הישראלי והגלובלי.

אנו מאמינים בהצלחה משותפת לכן החברה אינה גובה דמי 
ניהול בקרנות אותן היא מנהלת אלא גובה רק דמי הצלחה.

#TechVision2022

 מתוך שאיפה מתמדת למצוינות, בנינו את צוות המומחים שלנו, בעלי ניסיון רב,
ויכולת אנליטית חדה, אך חוד החנית הוא כמובן היכולת הטכנולוגית המתקדמת

 מבין המנהלים הגדולים מסכימים
 שבאמצעות טכנולוגיה, חברות שוזרות
 את עצמן בצורה חלקה לתוך המרקם

של איך אנשים חיים היום

84%

Israel Hamamma Chairman & CEO Of Bereshit Tevel hedge fund And Ceo Of IFX Investment 

 בניית גישה ואמון באמצעות
טכנולוגיה

העצמת צמיחה עתידית

עוד קצת עלינו

www.Brtinvestment.com

קרן גידור בראשית תבל

לקוחות כשירים
לקוחות פרטיים
לקוחות מוסדיים

"אין לראות באמור משום הבטחת הצלחה, תשואה או מניעת הפסדים, מסחר בשוק ההון כרוך בסיכון" ביצועי העבר אינם ערובה לביצועי הקרן בעתיד! אין באמור לעיל משום פניה כלשהי לציבור או הזמנה 
להשקעה כלשהי אלא פרסום והצגה כללית עקרונית בלבד של האפשרות להצטרף לאחת מקרנות הגידור של קבוצת אי אף אקס השקעות בע"מ ("החברה") וזאת על מנת שמעוניינים יוכלו לבחון ולהחליט 
האם להצטרף לקרן כלשהי לאחר שיוצגו להם כל תנאי ורכיבי הקרן והחברה תבחן האם לקבלם כמשקיעים בקרן הרלוונטית. כל השקעה בכל קרן תעשה לכל היותר על ידי 50 משקיעים תושבי ישראל 
שאינם "משקיעים מתוחכמים" כהגדרתם בדיני ניירות ערך. אין במסגרת הקרנות המוצעות הבטחה לתשואה כלשהי והמצגים עשויים שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהצפוי 
כתלות בגורמים שונים ומגוונים. ההשקעה בשותפויות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפויות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע, וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכמי השותפויות וכן סיכונים נוספים 
הנובעים מחשיפה לניירות ערך ו/או לנכסים פיננסים. אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם אלא למטרת אינפורמציה כללית בלבד ומובא כחומר 
רקע בלבד עבור כלל המתעניינים בקרן המוצעת. חלק מהמידע והתכנים באתר זה מסופקים "AS IS" על ידי שותפיה של החברה ללא אחריות או ייצוג מכל סוג שהוא של החברה.מוצע לקרוא בעיון את הסכם 

ההתקשרות לפני התקשרות כלשהי עם החברה.



 על מנת להציג את התהליך, אנו מחלקים אותו לשלוש קטגוריות

 עיקריות כל אחת משמעותית להשגת התוצאות שלנו

פקודות המסחר שלנו נקבעות במהירות שיא על בסיס דו"חות 
המופקים אונליין מתוך האלגוריתמים המנתחים נתוני שוק בזמן 
אמת ומגבשים מידע על בסיס נתונים פיננסים שונים במילים 

פשוטות:

אנו משתמשים באלגוריתמים כדי לאתר את העסקאות 
המבטיחות ביותר עם הריביות הגבוהות ביותר בדגש על נטרול 
הריביות אשר אנו אמורים לשלם כפי שכבר הוסבר, וזה תקף 

בכל שוק פוטנציאלי 

ההשקעות שלנו מגוונות על פני מספר מגוון של השקעות בשוק ההון 
ובאופן זה אנו ממקסמים את ביצועי הקרן, וסטטיסטית, רובן משיגים 

את התחזיות.

שלב הראשון בתהליך המסחר הוא 
אלגוריתם המחיל את עקרונות 
ההשקעה שלנו על השוק, ובוחן 
עסקאות אפשריות תוך חישוב וחיזוי 
פוטנציאל הרווח מול חשיפה של 
מטבעות וסחורות שונים והריביות 
שניתן לקבל על כל נכס, ברגע שנמצא
נכס עם פוטנציאל לעסקה עם ריבית
אטרקטיבית רווחית, המערכת נכנסת

לפעולה.

בראשית תבל

אלגוריתם מיישם אסטרטגיה

אחרי שהאלגוריתם מחשב את 
העסקאות על כל מרכיביהם, 
האלגוריתם פותח עסקת לונג ושורט 
במקביל בשני בנקים שונים  ובכך

מנטרל את הסיכון וקובע את שערי 
הכניסה והיציאה, הזמן, סכום השקעה, 
ותוכנית פעולה מדויקת, נתב ההזמנה 
החכמה מעביר את הפקודות  לתוכנת 
משלוח הפקודות, בהתאם לכמות, 
מחיר, ולהשפעה הפוטנציאלית על 
השוק כתוצאה מהפקודה, כך 
מתבצעת אופטימיזציה בהתאם לתנאי 
השוק הנוכחיים, הפקודות מועברות 
לתוכנת המסחר שמבצעות את 
העסקאות, שני השלבים המתוארים, 

מתבצעים בפועל בתוך שברירי שניות.

אלגוריתם מבצע

למרות שהמסחר האלגוריתמי הוכיח 
יכולת ביצועית פנומנלית, מתוך 
אחריות אנחנו עדיין לא משאירים את 
כל העבודה לאלגוריתם, סוחרים 
מקצועיים ומנוסים מפקחים על כל 
שלב בתהליך המסחר שלנו בכל עת, 
וביכולתם לעצור או לשנות כל פקודה 
שמועברת וכל פוזיציה פתוחה באופן 
מידי, צוות הפיקוח שלנו משמש 
בתאוריה כתעודת ביטוח לרובוט 

המתקדם.

פיקוח אנושי

כיצד זה קורה

www.Brtinvestment.com

"אין לראות באמור משום הבטחת הצלחה, תשואה או מניעת הפסדים, מסחר בשוק ההון כרוך בסיכון" ביצועי העבר אינם ערובה לביצועי הקרן בעתיד! אין באמור לעיל משום פניה כלשהי לציבור או הזמנה 
להשקעה כלשהי אלא פרסום והצגה כללית עקרונית בלבד של האפשרות להצטרף לאחת מקרנות הגידור של קבוצת אי אף אקס השקעות בע"מ ("החברה") וזאת על מנת שמעוניינים יוכלו לבחון ולהחליט 
האם להצטרף לקרן כלשהי לאחר שיוצגו להם כל תנאי ורכיבי הקרן והחברה תבחן האם לקבלם כמשקיעים בקרן הרלוונטית. כל השקעה בכל קרן תעשה לכל היותר על ידי 50 משקיעים תושבי ישראל 
שאינם "משקיעים מתוחכמים" כהגדרתם בדיני ניירות ערך. אין במסגרת הקרנות המוצעות הבטחה לתשואה כלשהי והמצגים עשויים שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהצפוי 
כתלות בגורמים שונים ומגוונים. ההשקעה בשותפויות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפויות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע, וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכמי השותפויות וכן סיכונים נוספים 
הנובעים מחשיפה לניירות ערך ו/או לנכסים פיננסים. אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם אלא למטרת אינפורמציה כללית בלבד ומובא כחומר 
רקע בלבד עבור כלל המתעניינים בקרן המוצעת. חלק מהמידע והתכנים באתר זה מסופקים "AS IS" על ידי שותפיה של החברה ללא אחריות או ייצוג מכל סוג שהוא של החברה.מוצע לקרוא בעיון את 

הסכם ההתקשרות לפני התקשרות כלשהי עם החברה.



מבנה קרן הגידור בראשית תבל
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שותף כללי
(בראשית תבל 
קרנות גידור)

שותף מוגבל

שותף מוגבל

שותף מוגבל

מנהל ההשקעות

 קרן גידור בראשית
תבל

$$$

$$$

$$$

תיק לקוח

תיק לקוח

תיק לקוח

בנק/ברוקר

$

שומרי הסף של הקרן

 רואה חשבון ונאמן מס 
BDO

עורך דין

$ $

"אין לראות באמור משום הבטחת הצלחה, תשואה או מניעת הפסדים, מסחר בשוק ההון כרוך בסיכון" ביצועי העבר אינם ערובה לביצועי הקרן בעתיד! אין באמור לעיל משום פניה כלשהי לציבור או הזמנה 
להשקעה כלשהי אלא פרסום והצגה כללית עקרונית בלבד של האפשרות להצטרף לאחת מקרנות הגידור של קבוצת אי אף אקס השקעות בע"מ ("החברה") וזאת על מנת שמעוניינים יוכלו לבחון ולהחליט 
האם להצטרף לקרן כלשהי לאחר שיוצגו להם כל תנאי ורכיבי הקרן והחברה תבחן האם לקבלם כמשקיעים בקרן הרלוונטית. כל השקעה בכל קרן תעשה לכל היותר על ידי 50 משקיעים תושבי ישראל 
שאינם "משקיעים מתוחכמים" כהגדרתם בדיני ניירות ערך. אין במסגרת הקרנות המוצעות הבטחה לתשואה כלשהי והמצגים עשויים שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהצפוי 
כתלות בגורמים שונים ומגוונים. ההשקעה בשותפויות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפויות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע, וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכמי השותפויות וכן סיכונים נוספים 
הנובעים מחשיפה לניירות ערך ו/או לנכסים פיננסים. אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם אלא למטרת אינפורמציה כללית בלבד ומובא כחומר 
רקע בלבד עבור כלל המתעניינים בקרן המוצעת. חלק מהמידע והתכנים באתר זה מסופקים "AS IS" על ידי שותפיה של החברה ללא אחריות או ייצוג מכל סוג שהוא של החברה.מוצע לקרוא בעיון את 

הסכם ההתקשרות לפני התקשרות כלשהי עם החברה.



קרן גידור הנה שותפות מוגבלת, אשר מונה עד 35 שותפים, כאשר כל המשקיעים בקרן הם למעשה, שותפים 
בה, השותף הכללי בקרן הגידור בראשית תבל הוא חברת אר אפ איקס השקעות בע״מ והיא אשר אחראית 

להוציא לפועל את האסטרטגיות ההשקעה השונות של הקרן.
בקרנות הגידור ברובם , השותפים משלמים דמי ניהול של כ-2/3% ובנוסף דמי הצלחה של כ-20/25%, לעומת 
זאת בקרן הגידור בראשית תבל השותף הכללי שהינו אר אפ איקס השקעות בע"מ מתוגמל אך ורק בדמי 
הצלחה בלבד ואשר מבוססים על רווחים אמיתיים שהשותף הכללי מייצר לכלל השותפים בקרן 

(המשקיעים) מה שמוודא שהאינטרסים של המשקיעים ושל מנהל הקרן אר אפ איקס השקעות הנם זהים.

במטרה להגן על השותפים (משקיעים) שלנו, בראשית תבל מעסיקה מעסיקה שני שומרי סף חשובים ביותר:

ל ב ת ת  י ש א ר ב ר  ו ד י ג ה ן  ר ק ה  נ ב מ

"אין לראות באמור משום הבטחת הצלחה, תשואה או מניעת הפסדים, מסחר בשוק ההון כרוך בסיכון" ביצועי העבר אינם ערובה לביצועי הקרן בעתיד! אין באמור לעיל משום פניה כלשהי לציבור או הזמנה 
להשקעה כלשהי אלא פרסום והצגה כללית עקרונית בלבד של האפשרות להצטרף לאחת מקרנות הגידור של קבוצת אי אף אקס השקעות בע"מ ("החברה") וזאת על מנת שמעוניינים יוכלו לבחון ולהחליט 
האם להצטרף לקרן כלשהי לאחר שיוצגו להם כל תנאי ורכיבי הקרן והחברה תבחן האם לקבלם כמשקיעים בקרן הרלוונטית. כל השקעה בכל קרן תעשה לכל היותר על ידי 50 משקיעים תושבי ישראל 
שאינם "משקיעים מתוחכמים" כהגדרתם בדיני ניירות ערך. אין במסגרת הקרנות המוצעות הבטחה לתשואה כלשהי והמצגים עשויים שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהצפוי 
כתלות בגורמים שונים ומגוונים. ההשקעה בשותפויות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפויות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע, וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכמי השותפויות וכן סיכונים 
נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך ו/או לנכסים פיננסים. אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם אלא למטרת אינפורמציה כללית בלבד ומובא 
כחומר רקע בלבד עבור כלל המתעניינים בקרן המוצעת. חלק מהמידע והתכנים באתר זה מסופקים "AS IS" על ידי שותפיה של החברה ללא אחריות או ייצוג מכל סוג שהוא של החברה.מוצע לקרוא בעיון 

את הסכם ההתקשרות לפני התקשרות כלשהי עם החברה.

עורך דין. מלווה של השותף הכללי. תפקידו להתאים 
את התנהלות החברה מבחינה משפטית למותר בחוק.

רואה חשבון/אדמיניסטרטור. בעל זכות חתימה 
נוספת בחשבון המשקיעים של הקרן, תפקידו הוא 
לוודא שכספי המשקיעים מופנים אך ורק למטרות 
ההשקעה, ללא יכולת להשתמש או להעביר את 
הכספים למטרות אחרות. אחראי על חישובי רווח 
והפסד, דיווחים למשקיעים, ועל חלוקת הרווחים 
לשותפים. מוסמך ע"י רשויות המס כנאמן מס 
וביכולתו לבצע חישובי מס עבור השותפים בקרן על  

מנת למנוע מצב של גביית יתר. קרן גידור מול אפיקי השקעה אחרים

כיום קיימים מגוון רחב של אפיקי השקעה שונים,  תעודות סל וניהולי השקעות מסורתיים, קרנות נאמנות, רוב אפיקי ההשקעה הללו ברובם 
לא מסוגלים לפעול בכל מצב שוק ועיקר הפעילות שלהם היא במצב שוק עולה, ואילו במצב של ירידות בשווקים, רוב האפיקים הללו אינם 

מצליחים להשיג תשואה חיובית.



שלומי אזריאל
מנכ"ל ומייסד חברת אזריאלי הירש 
אנד קו, שותף ובעל מניות בקרן הגידור 

בראשית תבל

מנכ"ל ומייסד בראשית תבל ואי אפ 
איקס השקעות מעל 15 שנה ניסיון 
בתחום שוק ההון, גיוסי הון, ומיזוגים

ישראל חממה

שותף ובעל מניות בקרן הגידור 
בראשית תבל

צמח יהודה הירשפלד

פגוש את הצוות

שניאור אופן
עורך דין ויועץ לקרן, מומחה במשפט 
אזרחי ומסחרי במגוון תחומים, לרבות 

חוזים, מכרזים, נדל"ן

דוד ביטון
עורך דין ויועץ לקרן משרד דוד ביטון 

עריכת דין

 זיו האפט נאמנויות ואחזקות 
BDO 

רואה חשבון נאמן מס, בעלי זכות 
החתימה בחשבון המשקיעים של 
הקרן, שיערוך נכסי הקרן,  קליטת 
שותפים חדשים, אחראים על 
החישובים, דיווחים למשקיעים, בדיקה 
ואישור של הוצאות הקרן, דמי ניהול, 
ומשיכות של שותפים, ניהול מרשם 

פנימי של הקרן

"אין לראות באמור משום הבטחת הצלחה, תשואה או מניעת הפסדים, מסחר בשוק ההון כרוך בסיכון" ביצועי העבר אינם ערובה לביצועי הקרן בעתיד! אין באמור לעיל משום פניה כלשהי לציבור או הזמנה 
להשקעה כלשהי אלא פרסום והצגה כללית עקרונית בלבד של האפשרות להצטרף לאחת מקרנות הגידור של קבוצת אי אף אקס השקעות בע"מ ("החברה") וזאת על מנת שמעוניינים יוכלו לבחון ולהחליט 
האם להצטרף לקרן כלשהי לאחר שיוצגו להם כל תנאי ורכיבי הקרן והחברה תבחן האם לקבלם כמשקיעים בקרן הרלוונטית. כל השקעה בכל קרן תעשה לכל היותר על ידי 50 משקיעים תושבי ישראל 
שאינם "משקיעים מתוחכמים" כהגדרתם בדיני ניירות ערך. אין במסגרת הקרנות המוצעות הבטחה לתשואה כלשהי והמצגים עשויים שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהצפוי 
כתלות בגורמים שונים ומגוונים. ההשקעה בשותפויות הינה בהתאם לתנאי הסכם השותפויות שייחתם בין השותף הכללי למשקיע, וטומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכמי השותפויות וכן סיכונים 
נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך ו/או לנכסים פיננסים. אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בצרכיו של כל אדם אלא למטרת אינפורמציה כללית בלבד 
ומובא כחומר רקע בלבד עבור כלל המתעניינים בקרן המוצעת. חלק מהמידע והתכנים באתר זה מסופקים "AS IS" על ידי שותפיה של החברה ללא אחריות או ייצוג מכל סוג שהוא של החברה.מוצע לקרוא 

בעיון את הסכם ההתקשרות לפני התקשרות כלשהי עם החברה.

המטרה שלנו היא להציע לכם תנאים עסקיים הוגנים, טכנולוגיות מתקדמות, ובעיקר להפוך לשותף שווה שלכם, אנו 
מאמינים שזוהי הדרך הנכונה להשיג הצלחה בשווקים הפיננסיים, הצוות שלנו מונה צוות של אנליסטים ואסטרטגים 
חלקם עובדים מאחורי הקלעים על מנת להביא לכם את הקידמה הטכנולוגית המתקדמת ביותר, הצוותים שלנו ניהלו 
מערכות מידע מורכבות וחדרי מסחר וביצעו ניהול השקעות מתקדמות בשוק ההון הבינלאומי ובתכנון אסטרטגיות 

השקעה אשר מבוססות על אלגו-טריידינג ואשר חולקים תשוקה לשווקים ועשרות שנות ניסיון 

שחר חזן
עורך דין ויועץ לקרן מומחה לדיני 
חברות, משפט מסחרי, מקרקעין 

ונדל"ן



יצירת קשר

אנו מודים לך על התעניינותך בקרן הגידור בראשית תבל אנו נשמח לעמוד איתך בקשר 
על מנת שנוכל לחזור אליך לתיאום פגישה, אנא מלא את הטופס שבעמוד, או צור עמנו 

קשר באמצעות אחד מפרטי הקשר המופיעים כאן.

www.Brtinvestment.com

972-3-5554100

O�ce@Brt-investment.com
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