
 
 מדינת ישראל

 שוק ההון, ביטוח וחיסכון רשות
 

 
 ( 9:00-16:00ה' בין השעות -* )ימים א'3002טל': 9546304ירושלים  4רח' עם ועולמו 

 www.mof.gov.il/honברשת:  02- 5695352פקס':
 

  שבט תשפ"ג כ"א
12/02/2023 

 2023-6120. רש
 

 אזהרה לציבור

 במטבעות וירטואליים על ידי גופים לא מפוקחים קבלת שירותים פיננסיים

 

 רקע

מטבעות וירטואליים . בהתאם, מתן שירותים לציבור במשמעותייםבסיכונים השקעה במטבעות וירטואליים כרוכה 

הפיקוח על שירותים  חוקלפי  (הרשות –)להלן  רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכוןמאת  פעילות הדורשת רישיון היא

 . (החוק -)להלן  20161-התשע"ו ,פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(

שירותים במטבעות הנותנים גופים לחשיבות הצורך לבחון כי להפנות את תשומת לב הציבור מבקשת בזאת הרשות 

 .וירטואליים הם בעלי רישיון מתאים כנדרש בחוק

 לקוחות נכסיב פגיעהלאובדן או  חשש

 במטבעות בשירותיםלהזהיר את הציבור מפני קבלת שירותים פיננסיים מגופים העוסקים  מבקשתרשות ה

מעבר לתנודתיות במחיר הנכסים, פעילות במטבעות וירטואליים . מתאיםלא קיבלו ממנה רישיון  אשרוירטואליים, 

של מפתחות פרטיים אובדן  ,אבטחת מידע וסייברני שונים, כגון סיכון למניפולציה והונאות, סיכוסיכונים כרוכה ב

שאינם מפוקחים קבלת שירותים מידי גופים סיכונים מתחום הלבנת הון ומימון טרור. , ודיגיטלייםלארנקים 

 מטבעותבהשקעתם  לאובדןוממשית בציבור הלקוחות להביא לפגיעה ועלולה סיכונים המגדילה משמעותית את 

  . םהווירטואליי

  רשותה מאת רישיון הדורשות טואלייםירו בנכסים פעילויות

בין היתר,  ,כולליםשמציעים שירותים רותים פיננסיים הנותני שיבהתאם לחוק, נכס וירטואלי הוא נכס פיננסי. 

  רשות.הנדרשים לקבלת רישיון מאת  ,וירטואליים מטבעות של ושמירה המרה, מכירה, יהקנ

 שירותים פיננסיים במטבעות וירטואליים נותנירשות על ה פיקוח

 . בחודשים האחרוניםלנותני שירותים פיננסיים במטבעות וירטואליים על מתן רישיונות , בין היתר,רשות אחראיתה

. לצד זאת, במסגרת סמכותה, הרשות דחתה מספר בקשות הפועלים בתחום זהגופים מספר רישיונות להוענקו 

  בהוראות הדין.של גופים אשר לא עומדים לקבלת רישיון 

לחילופין אישור בקשה לרישיון או רישיון בתוקף,  להציגנותן השירותים הפיננסיים מ לדרושממליצה לציבור רשות ה

 2., בטרם קבלת שירותים פיננסיים)אישור המשך עיסוק( למתן שירות בנכס פיננסי

שירותים פיננסיים במטבעות  שפרסמוכנגד גופים בינלאומיים רשות ה לפעולות שנקטהאזהרה זו היא המשך 

 . ללא רישיון מתאים בערוצים שונים ללקוחות ישראליםוירטואליים 

 

 .fsl@mof.gov.ilהדוא"ל ניתן לפנות לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בכתובת לקבלת מידע נוסף 

                                                           
-לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו 12חובת רישוי של נותן שירותים פיננסיים מעוגנת בסעיף  1

2016. 
בכתובות לעיון ברשימה המלאה של נותני שירותים פיננסיים המחזיקים ברישיון למתן שירותים פיננסיים ניתן לעיין במרשם הפומבי  2
/https://fslproviders.cma.gov.il. 
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