
עסקאות המרה ורכישה•

SWAP-פורוורד ו, עסקאות ספוט•

הוראות בהגבלת שער•

.גרפים מותאמים•

'ה–' ימים ב

ימי שישי

:דסק תמיכה ייעודי בחדר העסקאות

08:00-20:00

08:00-15:00

03-7131031

:שעות פעילות המערכת*:במערכת ניתן לבצע

לחצו על הנושאים השונים להיכרות עם המערכת

פירוט שלבי הכניסה 

הראשונית למערכת
להתנסות ראשונית

TESTבסביבת 

הסבר אודות מסכי  

המערכת באפליקציה בנייד

מסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

בהתאם לתנאי הצטרפות ובשעות הפעילות של המערכת*



פירוט שלבי הכניסה למערכת

:למערכת ניתן להיכנס באחת משתי הדרכים הבאות

כניסה ישירה דרך הקישור  

https://fxtrader.poalim.co.il/fxi7/poalim

כניסה ישירה דרך אתר הבנק

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

0102

הבא

https://fxtrader.poalim.co.il/fxi7/poalim


פירוט שלבי הכניסה למערכת

לפירוט לחצו על פי סדר המספרים

01

02

https://fxtrader.poalim.co.il/fxi7/poalim: לחיצה על הלינק
.מומלץ להוסיף את הלינק למועדפים בדפדפן, תוביל אתכם למערכת המסחר

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

03

https://fxtrader.poalim.co.il/fxi7/poalim


פירוט שלבי הכניסה למערכת

לפירוט לחצו על פי סדר המספרים

02

https://fxtrader.poalim.co.il/fxi7/poalim: לחיצה על הלינק
.מומלץ להוסיף את הלינק למועדפים בדפדפן, תוביל אתכם למערכת המסחר

Organization + Username + password

,  פרטי המשתמש והסיסמא שקיבלתם מחדר עסקאות, הקלידו את שם הארגון

(יש לשים לב לאותיות גדולות וקטנות)

.  03-7131031' פנו לדסק התמיכה בחדר עסקאות בטל? רוצים לשנות סיסמא

01

03

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

https://fxtrader.poalim.co.il/fxi7/poalim


פירוט שלבי הכניסה למערכת

הקודם

לפירוט לחצו על פי סדר המספרים

03

https://fxtrader.poalim.co.il/fxi7/poalim: לחיצה על הלינק
.מומלץ להוסיף את הלינק למועדפים בדפדפן, תוביל אתכם למערכת המסחר

Organization + Username + password

,  פרטי המשתמש והסיסמא שקיבלתם מחדר עסקאות, הקלידו את שם הארגון

(.יש לשים לב לאותיות גדולות וקטנות)

.  03-7131031' פנו לדסק התמיכה בחדר עסקאות בטל? רוצים לשנות סיסמא

OTP
את , בכל כניסה למערכת תתבקשו להקליד סיסמא משתנה-סיסמא חד פעמית 

 GOOGLEהסיסמא מקבלים דרך אפליקציית מאמת החשבונות של גוגל 

AUTHENTICATOR

.לקבלת הסיסמא יש להירשם באופן חד פעמי

להסבר אודות הרישום לחצו כאן  

01

02

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

https://fxtrader.poalim.co.il/fxi7/poalim


כניסה למערכת

הבאהקודם

לפירוט לחצו על פי סדר המספרים

01

02

03

https://login.fxinside.net/fxi/web/poalim: לחיצה על הלינק
.מומלץ להוסיף את הלינק למועדפים בדפדפן, תוביל אתכם למערכת המסחר

Organization + Username + password

,  פרטי המשתמש והסיסמא שקיבלתם מחדר עסקאות, הקלידו את שם הארגון

המערכת תזכור את הפרטים הללו ( יש לשים לב לאותיות גדולות וקטנות)

.בפעם הבאה שתכנסו

.  פנו לדסק התמיכה בחדר עסקאות? רוצים לשנות סיסמא

OTP
בכל כניסה למערכת תתבקשו להקליד סיסמא , OTPהסיסמא שלא נשמרת היא 

.  Mintexchangeאת הסיסמא מקבלים דרך האפליקציה , משתנה

-להסבר אודות הורדת האפליקציה לחצו כאן 

01

לקבלת סיסמא משתנה  GOOGLEאפליקציית המאמת של 

חזרה  , הבנתי

02

03

לפירוט לחצו על פי סדר המספרים

04

05

https://login.fxinside.net/fxi/web/poalim


כניסה למערכת

הבאהקודם

לפירוט לחצו על פי סדר המספרים

01

02

03

https://login.fxinside.net/fxi/web/poalim: לחיצה על הלינק
.מומלץ להוסיף את הלינק למועדפים בדפדפן, תוביל אתכם למערכת המסחר

Organization + Username + password

,  פרטי המשתמש והסיסמא שקיבלתם מחדר עסקאות, הקלידו את שם הארגון

המערכת תזכור את הפרטים הללו ( יש לשים לב לאותיות גדולות וקטנות)

.בפעם הבאה שתכנסו

.  פנו לדסק התמיכה בחדר עסקאות? רוצים לשנות סיסמא

OTP
בכל כניסה למערכת תתבקשו להקליד סיסמא , OTPהסיסמא שלא נשמרת היא 

.  Mintexchangeאת הסיסמא מקבלים דרך האפליקציה , משתנה

-להסבר אודות הורדת האפליקציה לחצו כאן 

לקבלת סיסמא משתנה  GOOGLEהמאמת של אפליקציית

לפירוט לחצו על פי סדר המספרים

01

02

03

:  היכנסו לחנות האפליקציות בנייד והורידו את האפליקציה

GOOGLE AUTHENTICATOR/ גוגל המאמת של 

04

05

חזרה  , הבנתי

https://login.fxinside.net/fxi/web/poalim


כניסה למערכת

הבאהקודם

לפירוט לחצו על פי סדר המספרים

01

02

03

https://login.fxinside.net/fxi/web/poalim: לחיצה על הלינק
.מומלץ להוסיף את הלינק למועדפים בדפדפן, תוביל אתכם למערכת המסחר

Organization + Username + password

,  פרטי המשתמש והסיסמא שקיבלתם מחדר עסקאות, הקלידו את שם הארגון

המערכת תזכור את הפרטים הללו ( יש לשים לב לאותיות גדולות וקטנות)

.בפעם הבאה שתכנסו

.  פנו לדסק התמיכה בחדר עסקאות? רוצים לשנות סיסמא

OTP
בכל כניסה למערכת תתבקשו להקליד סיסמא , OTPהסיסמא שלא נשמרת היא 

.  Mintexchangeאת הסיסמא מקבלים דרך האפליקציה , משתנה

-להסבר אודות הורדת האפליקציה לחצו כאן 

לפירוט לחצו על פי סדר המספרים

לקבלת סיסמא משתנה  GOOGLEהמאמת של אפליקציית

01

02

03

https://fxtrader.poalim.co.il/fxi7/poalimהיכנסו במחשב לאתר 
. רשמו בשלושת השדות הראשונים את פרטי המשתמש שקיבלתם מהבנק

LOGINולחצו ( בשלב זה אין למלא את השדה הרביעי)

04

05

חזרה  , הבנתי

https://login.fxinside.net/fxi/web/poalim
https://fxtrader.poalim.co.il/fxi7/poalim


כניסה למערכת

הבאהקודם

לפירוט לחצו על פי סדר המספרים

01

02

03

https://login.fxinside.net/fxi/web/poalim: לחיצה על הלינק
.מומלץ להוסיף את הלינק למועדפים בדפדפן, תוביל אתכם למערכת המסחר

Organization + Username + password

,  פרטי המשתמש והסיסמא שקיבלתם מחדר עסקאות, הקלידו את שם הארגון

המערכת תזכור את הפרטים הללו ( יש לשים לב לאותיות גדולות וקטנות)

.בפעם הבאה שתכנסו

.  פנו לדסק התמיכה בחדר עסקאות? רוצים לשנות סיסמא

OTP
בכל כניסה למערכת תתבקשו להקליד סיסמא , OTPהסיסמא שלא נשמרת היא 

.  Mintexchangeאת הסיסמא מקבלים דרך האפליקציה , משתנה

-להסבר אודות הורדת האפליקציה לחצו כאן 

לפירוט לחצו על פי סדר המספרים

לקבלת סיסמא משתנה  GOOGLEהמאמת של אפליקציית

01

02

03
יתקבל במסך ברקוד לסריקה באמצעות  , GENERAT SECRET KEYבלחיצה על 

הנייד

04

05

חזרה  , הבנתי

https://login.fxinside.net/fxi/web/poalim


כניסה למערכת

הבאהקודם

לפירוט לחצו על פי סדר המספרים

01

02

03

https://login.fxinside.net/fxi/web/poalim: לחיצה על הלינק
.מומלץ להוסיף את הלינק למועדפים בדפדפן, תוביל אתכם למערכת המסחר

Organization + Username + password

,  פרטי המשתמש והסיסמא שקיבלתם מחדר עסקאות, הקלידו את שם הארגון

המערכת תזכור את הפרטים הללו ( יש לשים לב לאותיות גדולות וקטנות)

.בפעם הבאה שתכנסו

.  פנו לדסק התמיכה בחדר עסקאות? רוצים לשנות סיסמא

OTP
בכל כניסה למערכת תתבקשו להקליד סיסמא , OTPהסיסמא שלא נשמרת היא 

.  Mintexchangeאת הסיסמא מקבלים דרך האפליקציה , משתנה

-להסבר אודות הורדת האפליקציה לחצו כאן 

לפירוט לחצו על פי סדר המספרים

לקבלת סיסמא משתנה  GOOGLEהמאמת של אפליקציית

01

02

03

04
,  "QRסריקת קוד "ובחרו באפשרות המאמת של גוגל עברו לנייד לאפליקציה 

סרקו את הברקוד המופיע במחשב והקלידו את המספר שהתקבל בנייד 

.LOGINלסיום לחצו , המופיעה מטהOTPבחלונית 

05

חזרה  , הבנתי

https://login.fxinside.net/fxi/web/poalim


כניסה למערכת

הבאהקודם

לפירוט לחצו על פי סדר המספרים

01

02

03

https://login.fxinside.net/fxi/web/poalim: לחיצה על הלינק
.מומלץ להוסיף את הלינק למועדפים בדפדפן, תוביל אתכם למערכת המסחר

Organization + Username + password

,  פרטי המשתמש והסיסמא שקיבלתם מחדר עסקאות, הקלידו את שם הארגון

המערכת תזכור את הפרטים הללו ( יש לשים לב לאותיות גדולות וקטנות)

.בפעם הבאה שתכנסו

.  פנו לדסק התמיכה בחדר עסקאות? רוצים לשנות סיסמא

OTP
בכל כניסה למערכת תתבקשו להקליד סיסמא , OTPהסיסמא שלא נשמרת היא 

.  Mintexchangeאת הסיסמא מקבלים דרך האפליקציה , משתנה

-להסבר אודות הורדת האפליקציה לחצו כאן 

לפירוט לחצו על פי סדר המספרים

לקבלת סיסמא משתנה  GOOGLEהמאמת של אפליקציית

01

02

03

04

05
מעתה והלאה תוכלו לקבל את הסיסמא החד פעמית מאפליקציית המאמת  

(.OTP)יש להקליד סיסמא זו בשדה הרביעי , של גוגל

חזרה  , הבנתי

https://login.fxinside.net/fxi/web/poalim


בכניסה למערכת יוצגו בפניכם מספר מסכים

:בכל מקום בו יופיע האייקון הבא

הסבר אודות מסכי המערכת

לחצו עליו וקראו את ההסבר  

המשך



הבאהקודם

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER



01 02

:סרגל הכלים העליון

.פ.החבתיבה זו מופיע  שם משתמש ברמת . 1

ספרות האחרונות זהות למספר  3–פ.לחהמשוייכיםבתיבה זו יופיעו החשבונות , במידה וקיימים מספר חשבונות. 2

.החשבון

.2הרלוונטי בתיבה פ.לחיציג את החשבונות המשויכים 1בתיבה פ"החשינוי –שונים פ"חבמידה ויש לכם ** 

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER



:החלון העיקרי להעברת עסקאות-RFSחלון 

.עסקה מיידית המרה או רכישה•

.שני ימי עסקים קדימה-SPOTעסקת •

.לתאריך עתידיפורוורדעסקת •

.גלגול של עסקה-SWAPעסקת •

:ביצוע עסקה

.בחרו את צמד המטבעות1.

.בחרו את תאריך העסקה2.

.הקלידו את סכום העסקה3.

.Get Priceלחצו על 4.

לביצוע העסקה יש ללחוץ על העכבר דאבל קליק  5.

:ה או על השער למכירה לדוגמהקנייעל השער ל

-SELL- 3.0996-בצד שמאל שער למכירת דולר.

-BUY- 3.1026–בצד ימין שער לקניית דולר.

.שניות120חלק זה מתאפס לאחר -שימו לב 

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

01

04

02 03



לקבלת מידע והעברת עסקה -ESPחלון 

:מהירה

בחלק זה תוכלו לצפות ולבצע עסקאות •

ערך שני ימי  ) SPOTוTOD))מיידיות 

.בלחיצת כפתור( מסחר

:צפייה

בכל קובייה מופיע מחיר לצמד מטבעות  •

את צמדי המטבעות  לכתוב/ניתן לבחור•

הרלוונטיים עבורך

שקל ניתן לבחור הצגה  -ח"במטבעות מט•

SPOTלערך היום בנוסף ל 

:ביצוע עסקה

יש לבחור את צמד המטבעות וערך  1.

ולרשום את סכום  ( SPOTהיום או )העסקה 

. העסקה

לביצוע עסקה יש ללחוץ דאבל קליק  2.

.  בעכבר על השער לקנייה או מכירה

:  לדוגמה

-SELL- בצד שמאל שער למכירת דולר-

3.0996.

-BUY-  3.1026-בצד ימין שער לקניית דולר.

ניתן להוסיף עד שמונה צמדים ולוותר על  3.

. הגרף  בלחיצה על אייקון המשבצות

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

01

02

03



:תצוגה גרפית של שערים

או לפי בחירה  ESPהגרף יוצג לפי צמד המטבעות עליו עומדים ב 

.בחלונית הגרף

(HISTORICAL)או היסטורי ( TICK)ניתן לבחור גרף מצטבר יומי 

01

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER



:הוראה בהגבלת שער-ORDERחלון 

:ביצוע עסקה

. take profitאו LMT, STOP (stop loss)בחרו את סוג ההוראה 1.

-LMT- הוראה לקנייה או מכירה של המטבע בשער טוב יותר מהשער

.הנוכחי

-STOP-  הוראה לקנייה או מכירה של המטבע בשער פחות טוב

נועדה לעצור הפסד במקרה של תנודת שוק לרעת  . מהשער הנוכחי

.הלקוח

-SL/TP-הוראתLMT   וSTOPהעסקה הראשונה  , שניתנות במקביל

.שתתבצע תבטל את השנייה

או שני ימי ( TOD)ערך היום , בחרו את ערך העסקה במידה שתבוצע2.

(.SPOT)עסקים קדימה 

.סכום והגבלת שער, מכירה/קנייה, בחרו את צמד המטבעות סוג העסקה3.

.להעברת ההוראה PLACE ORDERלחצו על 4.

.ההוראה תופיע בתחתית המסך מימין5.

!שימו לב

ביצוע הוראת בהגבלת שער מחייב מסגרת פנויה כאשר השער בשוק מגיע •

.לשער היעד

במקרה של ביצוע  . עד סיום שעות המערכת, לאותו יום-תוקף ההוראה•

.הוראה שלא בוצעה תבוטל. תופיע שורה בתחתית המסך

01

02

03

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

04



:תיבת העסקאות

תוכלו לצפות  Done Tradesבתחתית המסך בלשונית •

.בכל העסקאות שלכם שבוצעו במערכת

על מנת לראות את פרטי העסקה יש ללחוץ דאבל קליק •

TRADE IDעל המספר בעמודה 

.EXCELאו PDFניתן לייצא את העסקאות ל •

העסקאות המוצגות הן העסקאות שבוצעו במערכת  •

.  בלבד באותו היום

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER



הכנו תרגול קצר  , רגע לפני שתבצעו פעולות במערכת בזמן אמת

:  בכל מקום בו תופיע התיבה הלחיצה הבאה, המדמה עסקאות שונות

תוכלו לבחור את הפונקציות בתוך התיבה  

.ולצפות כיצד זה משתנה במערכת

עקבו אחר ההנחיות

המשך

 TESTלהתנסות ראשונית בסביבת 



הקודם

:הנחיות

,  אירו100,000עליכם לבצע עסקה מיידית בסכום 

.  לצפות בשעריה ולהחליט אם לקנות או למכור

לחצו על המלבן המסומן באדום

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER



הקודם

SPOT

TOD

TOM

1mo

2mo

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AUG

SEP

OCT

NOV

DEC

:הנחיות

.TODבחרו עסקה מיידית 1.

100,000הזינו את הסכום 2.

.לצפייה בשעריםGet priceלחצו 3.

TOD

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER



הקודם

:הנחיות

.TODבחרו עסקה מיידית 1.

100,000הזינו את הסכום 2.

.לצפייה בשעריםGet priceלחצו 3.

TOD

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER



:הנחיות

.TODבחרו עסקה מיידית 1.

100,000הזינו את הסכום 2.

.לצפייה בשעריםGet priceלחצו 3.

TOD

הקודם

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

100,000



:הנחיות

לביצוע העסקה בזמן אמת יש ללחוץ על העכבר דאבל  

.קליק על השער לקנייה או מכירה

.לתרגול הבא לחצו על החץ האדום בתחתית המסך

הבאהקודם

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER



:הנחיות

שקל / במטבע דולר LMTעליכם לבצע הוראה ב 

.דולר100,000למכירה של 

הקודם

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER



USD/ILS

:הנחיות

.USD/ILSבחרו בצמד המטבעות 1.

LMT(limit.)בחרו עסקת 2.

.TODבחרו ערך העסקה 3.

(.BUY)בחרו בפעולת קנייה 4.

.דולר100,000הזינו את הסכום 5.

טוב יותר משער  )הקלידו את שער היעד להוראה 6.

.3.42–( השוק כרגע

PLACE ORDERלהעברת ההוראה לחצו 7.

הקודם

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER



:הנחיות

.USD/ILSבחרו בצמד המטבעות 1.

LMT(limit.)בחרו עסקת 2.

.TODבחרו ערך העסקה 3.

(.BUY)בחרו בפעולת קנייה 4.

.דולר100,000הזינו את הסכום 5.

טוב יותר משער  )הקלידו את שער היעד להוראה 6.

.3.42–( השוק כרגע

PLACE ORDERלהעברת ההוראה לחצו 7.

הקודם

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER



:הנחיות

.USD/ILSבחרו בצמד המטבעות 1.

LMT(limit.)בחרו עסקת 2.

.TODבחרו ערך העסקה 3.

(.BUY)בחרו בפעולת קנייה 4.

.דולר100,000הזינו את הסכום 5.

טוב יותר משער  )הקלידו את שער היעד להוראה 6.

.3.42–( השוק כרגע

PLACE ORDERלהעברת ההוראה לחצו 7.

הקודם

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

TOD



:הנחיות

.USD/ILSבחרו בצמד המטבעות 1.

LMT(limit.)בחרו עסקת 2.

.TODבחרו ערך העסקה 3.

(.BUY)בחרו בפעולת קנייה 4.

.דולר100,000הזינו את הסכום 5.

טוב יותר משער  )הקלידו את שער היעד להוראה 6.

.3.42–( השוק כרגע

PLACE ORDERלהעברת ההוראה לחצו 7.

הקודם

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב
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BUY

:הנחיות

.USD/ILSבחרו בצמד המטבעות 1.

LMT(limit.)בחרו עסקת 2.

.TODבחרו ערך העסקה 3.

(.BUY)בחרו בפעולת קנייה 4.

.דולר100,000הזינו את הסכום 5.

טוב יותר משער  )הקלידו את שער היעד להוראה 6.

.3.42–( השוק כרגע

PLACE ORDERלהעברת ההוראה לחצו 7.

הקודם

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER



הקודם

:הנחיות

.USD/ILSבחרו בסוג מטבע  1.

LMT(limit.)בחרו עסקת 2.

.TODבחרו ערך העסקה 3.

(.BUY)בחרו בפעולת קנייה 4.

.דולר100,000הזינו את הסכום 5.

טוב יותר משער  )הקלידו את שער היעד להוראה 6.

.3.42–( השוק כרגע

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

PLACE ORDERלהעברת ההוראה לחצו 7.

3.42

100,000



\

הקודם

:הנחיות

.USD/ILSבחרו בסוג מטבע  1.

LMT(limit.)בחרו עסקת 2.

.TODבחרו ערך העסקה 3.

(.BUY)בחרו בפעולת קנייה 4.

.דולר100,000הזינו את הסכום 5.

טוב יותר משער  )הקלידו את שער היעד להוראה 6.

.3.42–( השוק כרגע

PLACE ORDERלהעברת ההוראה לחצו 7.

!חזרו למסך הבית, סיימתם את ההתנסות בהצלחה

חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER



בכניסה למערכת יוצגו בפניכם מספר מסכים

:בכל מקום בו יופיע האייקון הבא

הסבר אודות מסכי המערכת בטלפון הנייד

לחצו עליו וקראו את ההסבר  

המשך



חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

:הורדת האפליקציה

היכנסו לחנות האפליקציות בנייד והורידו  

:את האפליקציה

Poalim FX Trader

הגישה תתאפשר לאחר חתימה על *

מסמך הצטרפות לאפליקציה

לכניסה לאפליקציה



חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

(בצעו על פי ההוראות): כניסה למערכת

.לחצו על גלגל השיניים. 1

הבא הקודם



חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

(בצעו על פי ההוראות): כניסה למערכת

.לחצו על גלגל השיניים. 1

 Factor-2בחלונית שתפתח יש לבחור . 2

Authentication

הבא הקודם



חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

(בצעו על פי ההוראות): כניסה למערכת

לחצו על גלגל השיניים. 1

להסבר אודות המסכים

בחלונית שתפתח יש לבחור. 2

2-Factor Authentication

:הקלידו. 3

שם הארגון•

פרטי המשתמש•

סיסמא  •

מאמת "קוד חד פעמי מאפליקציית •

"הסיסמאות של גוגל

יש לשים לב לאותיות גדולות וקטנות* 

הקודם



חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

הקודם

תפריט האפליקציה

בתפריט האפליקציה תוכלו למצוא את 

:הפונקציות הבאות

.1ESP–  מסך הצגת שערים וביצוע

עסקאות

.2RFS–ביצוע עסקאות יומיות ועתידיות

.3Blotter–  פירוט עסקאות שבוצעו היום

במערכת  

.4Settings

לחצו על הפונקציה שתרצו להכיר



חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

01

עקבו אחר המספרים  –ESPמסך 

.Editלבחירת צמד המטבעות לחצו על 1.

הבא הקודם



חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

01
02

עקבו אחר המספרים  –ESPמסך 

.Editלבחירת צמד המטבעות לחצו על 1.

.Addלהוספת מטבע לחצו על 2.

הבא הקודם



חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

01

03 עקבו אחר המספרים  –ESPמסך 

.Editלבחירת צמד המטבעות לחצו על 1.

.Addלהוספת מטבע לחצו על 2.

או + להוספת צמד לחצו על סימן הפלוס 3.

,  חפשו בחלונית החיפוש את הצמד הרצוי

.Doneבסיום לחצו על 

הבא הקודם



חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

עקבו אחר המספרים  –ESPמסך 

.Editלבחירת צמד המטבעות לחצו על 1.

.Addלהוספת מטבע לחצו על 2.

+  להוספת צמד לחצו על סימן הפלוס 3.

או חפשו בחלונית החיפוש את הצמד  

.Doneבסיום לחצו על , הרצוי

לאחר הסיום יופיעו כל המטבעות במסך  *

.זה

לביצוע העסקה בחרו את ערך העסקה. 4

SPOT/TOD   ולחצו על השער למכירה או

.קנייה

הבאהקודם

04



חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב
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ביצוע עסקה מיידית או הוראה  –ESPמסך 

בהגבלת שער

קנייה או מכירה: במסך תוצג הבחירה1.

:סוג העסקהבחירת 2.

-MKTהעברת עסקה במחיר השוק הנוכחי.

-LMT  הוראה לקנייה או מכירה של המטבע

.בשער טוב יותר מהשער הנוכחי

-STOP  הוראה לקנייה או מכירה של המטבע

נועדה , בשער פחות טוב מהשער הנוכחי

לעצור הפסד במקרה של תנודת שוק לרעת  

.הלקוח

סכום העסקההקלדת 3.

שער יעדהקלדת –LMT / STOPבעסקת 4.

עד סיום יום  LMT/STOPבעסקת –תוקף ההוראה * 

המסחר הנוכחי במערכת

Submitיש ללחוץ על לביצוע העסקה5.

01

02

04

03

הקודם

05



חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

,  הוראה לעסקה מיידית–RFSמסך 

SWAPעתידית או 

העסקהסוג בחרו את 1.

צמד המטבעותבחרו את 2.

לעסקהתאריךקבעו 3.

לעסקההסכוםקבעו את 4.

פירוט  , GET PRICEלחצו על 5.

העסקה יופיע במסך למטה

העסקה יש ללחוץ על  ביצועל 6.

קוביית השער למכירה או לקנייה 

ולאשר את פרטי העסקה

BLOTTERבסיום העסקה נעבור למסך ה 

01

02

0403

05

06



חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

BLOTTERמסך 

במסך זה ניתן לראות את פירוט העסקאות  

.שנעשו באותו היום במערכת בלבד



חזרה למסך הבית  

חדר עסקאות אצלך במחשב

POALIM FX TRADER

Settingsמסך 

LOGOUT-ליציאה מהאפליקציה לחצו

הקודם


