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 מוסף א' – 1נספח

 תכנית לימודים

 שם המסלול: אנליסט פיננסי

 שעות 500 -סה"כ שעות: כ

 שם האחראי על המסלול: אלון סימקוביץ

 מקצועי תחום שוק ההון ומט"ח במכללת פסגותהכשרתו: מנהל 

 

 תמצית תיאור המסלול:

 
מסלול ההכשרה המקיף להשקעות בשוק ההון מיועד לאלו המגיעים לתחום ללא ידע קודם, במטרה להגיע לידע 

 מקיף ויכולת עצמאית במסחר בשוק ההון. בקורס נלמד  על כלי המסחר השונים הקיימים בשוק ההון. 
הם תנאי סף להצלחה! לאורך כל  -ניתן דגש רב לעבודה מעשית, ותרגול החומר הנלמד  במסלול ההכשרה

תקופת הלימודים מתרגלים עבודה מעשית בתוכנת דמו )כסף לא אמיתי( באופן אורגני ומובנה כחלק בלתי נפרד 
  .מהקורס ובאמצעות תרגילים מובנים בקורס

 

נאמנות וניהול הכספים -סל, קרנות-במניות, תעודות במסלול ההכשרה נעמיק בתחום השקעות ארוכות טווח
השקעות. במסלול נלמד -החשובים לנו ביותר כגון פנסיה, השתלמות וכספים שמנוהלים לנו ע"י בנקים ובתי

 .סטריט ובשווקים פיננסים שונים-מודלים שהוכיחו עצמם במשך עשרות שנים בוול
 

ם ההשקעות מזמן לעוסקים בו חוויות רבות. עניין, מתח, ניתן דגש רב על התנהלות מנטלית בשוק ההון. עול
התרוממות רוח, אך גם אכזבות, התלבטויות, מחשבות ועיסוק רב בשאלות יסוד של האם אני בנוי לזה? האם 
זה באמת האזור שבו הייתי רוצה לתפקד? שאלות אלו מובנות וטבעיות כשאנו עוסקים בענף בו רמת אי הוודאות 

דחופים ומידת השליטה שלי כאדם נמוכה. אנו, במכללת פסגות, מאמינים כי עיסוק בשוק ההון  גבוהה, השינויים
ובעולם של השקעות אינו שלם ללא הקניית תובנות, כלים להתמודדות הרגשית הצפויה לאלו המתעדים לעבוד 

 בתחום.

וד מעשי של אופציות הלימודים משלבים לימוד עיוני )שמתבסס בחלקו על מחקרים אקדמאים בנושא( עם לימ
בשוק הישראלי והאמריקאי, תוך התמקדות באסטרטגיות מסחר כהגנה על התיק ובטכניקות מסחר לשלושת 

  .מצבי שוק: עולה, יורד ומדשדש
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 מוסף ב' – 1נספח

 

 שעות לימוד נושאי לימוד

 פרונטלי מקוון סה"כ  

 56  56 קורס ניהול תיק השקעות עצמאי

 Capital Management  32  32 -ניהול פיננסי 

PRO trading   - 52  52 מודלים מתקדמים 

 32  32 הגנה על תיק ההשקעות -מורחב אופציותקורס 

 12  12 אימון מנטאלי לפעילים בשוק ההון

  12 12 וניתוח פנדמנטל אג"ח

  11 11 קורס דיגיטלי אלון

  75 75 חדרי מסחרסקירת 

  130 130 און ליין -התנסות מעשית

  34 34 לסוחר  ליווי אישי

 6  6 אירועי מועדון

 4  4 מבחנים

 20 32 52 מסחר מעשי בחשבון דמו -חדר מסחר )סימולטור(

 214 294 508 סה"כ

 

 

 

 

 

https://psagot.org/courses/pro-trading-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%9d/
https://psagot.org/courses/pro-trading-%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%a7%d7%93%d7%9e%d7%99%d7%9d/
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קורס ניהול תיק  -סמסטר א
 השקעות עצמאי

הקורס מקנה לסוחר  

מקצוענות ויסודיות 

במסחר בשווקים 

 הפיננסיים

הקורס מקנה לסוחר את  

היכולת לזהות ולהבין 

מבעוד מועד את 

 התרחשויות בשוק ההון 

הקורס מקנה לסוחר את  

היכולת לזהות 

הזדמנויות מסחר, והאם 

 ההזדמנות קיימת או לא 

ת הקורס מקנה לסוחר א 

היכולת להסתגל למצבי 

 שוק משתנים

הקורס מקנה לסוחר את  

היכולת לנהל כספיו 

 בשלווה ובאחריות

הקורס מקנה לסוחר את  

היכולת להקטין את 

הסיכון ולהגדיל את 

 הרווח

 

מתחילים... היכרות בסיסית עם  1שיעור 
 עולם שוק ההון

 הופכים למקצוענים בתוכנות המסחר 2שיעור 

 דוחות ומזהים הזדמנויות מנתחים 3שיעור 

הכרות בגובה העיניים עם העולם  4שיעור 
 הטכני אל מול הפונדמנטלי

 

 Price actionתנועת המחיר  5שיעור 

כיצד מאתרים היכן נמצא הכסף  6שיעור 
 החכם בשווקים

 

להבין את יחס הסיכוי והסיכון  7שיעור 
 Riskבאפיקי ההשקעה 

Management)) 

מפרקים לחתיכות את  8שיעור 
 המכשול המנטאלי

 טכניקות נקודות קיצון 9שיעור 

 עוברים לפרקטיקה 10שיעור 

כיצד מנצלים את פערי הארביטראז'  11שיעור 
 בשערי המניות

 סורקי מניות 12שיעור 

אנו מאמינים בפרקטיקה. פעם  13שיעור 
 נוספת.

 סיכום ויציאה לדרך עצמאית 14שיעור 
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 -ניהול פיננסי  -בסמסטר 
Capital Management  

 מטרות הקורס :

לימוד אסטרטגיות  

 השקעה פונדמנטליות

כיצד לבחור חברות  

איכותיות שמתומחרות 

במחירים זולים ביחס 

לשווי הכלכלי שלהן 

ולהשקיע בהן לטווח 

 .ארוך

השקעה בשווקים  

-גלובלים דרך תעודות

 –סל וקרנות נאמנות 

שוק  כיצד לדעת לאיזה

 .לנתב את השקעתנו

כיצד לנהל בחוכמה את  

כספי החיסכון שלנו: 

חיסכון בבנק, פנסיה, 

 השתלמות רגילה ו-קרן

- IRA  ,ביטוח מנהלים

 .גמל -קופת 

היכרות עם מכשירים  

 .פיננסים והטבות מס

עבודה עם מודלים  

טכניים להשקעה 

 .טווח-ארוכת

יצירת עתיד פיננסי טוב  

 .יותר

 

 1שיעור 
בסיסית והתחלת היכרות 
 השינוי

 

 פצצת הפנסיה 2שיעור 

לעמוד על הכתפיים של בנג'מין  3שיעור 
 גראהם

 

ממשיכים ללמוד מהמשקיעים  4שיעור 
 הדגולים

 
 

 כתפיים, מודלים וטעימה של חופש 5שיעור 
 

 הגיע הזמן לשלוף עפרונות )ומחקים( 6שיעור 
 

 צוללים עמוק יותר, רחוק יותר 7שיעור 

מנתחים, מקבלים השראה  8שיעור 
 ונפרדים
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 Proקורס  -גסמסטר 
trading  מודלים מתקדמים 

 מטרות הקורס :

להכשיר נבחרת סוחרי  

עילית, מומחים 

 בתחומם ועתירי ידע.

להעניק לסוחר מבחר  

של שיטות ואסטרטגיות 

עבודה חדשניות 

וייחודיות, לטווחים 

קצרים וארוכים במטרה 

הכנסה נוספת לייצר 

 ממסחר מהבית.

רכישת ידע בעולם  

המטבעות והסחורות 

 .ושוק המניות העולמי

 : דרישות קדם

שליטה מוחלטת בנושאי  

הליבה שנלמדו בקורס 

 הבסיס

שליטה בתוכנת המסחר  

 .האישית

 

 1שיעור 
 מבוא למסחר יומי מתקדם

 

 עולים לשלב הבא במערכת המסחר 2שיעור 

 פרקטיקה פרקטיקהפרקטיקה  3שיעור 
 

 מסחר מומנטום על פי תבניות טכניות 4שיעור 
 

 נקודת השינה – ניהול סיכונים 5שיעור 
 

לתוך  -מעבר בין אינטרוולים מיומי  6שיעור 
 יומי

 

 מסחר על רטוב -שיעור מעשי  7שיעור 

 8שיעור 

 

 

  9שיעור 

 רגע לפני הכניסה לעסקה...
הכירו את המתנדים 

 הטכניים
 
 

מכירים את השוק הגדול 
 בעולם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ., רחובות8רחובות, רח' המדע סניף ראשי: פארק המדע 

גן | סניף כפר סבא | סניף חיפה | סניף ירושלים | סניף באר שבע-סניף רמת  
  www.psagot.org 08-9406909פקס:  1-700-550-515טלפון: 

 

קורס אופציות  -דסמסטר 
הגנה על תיק –מורחב 

 ההשקעות

 מטרות הקורס :

לימוד אסטרטגיות  

מסחר לשלושת מצבי 

השוק: עולה, יורד 

ומדשדש שמטרתן להגן 

 על התיק .

יתרונות וחסרונות של  

כניסה לאופציות על 

מניה סמוך לפרסום 

 הדוח הכספי.

ניתוח מדדים דרך שוק  

האם קיים  -האופציות

מידע גלום בשוק 

האופציות אותו משקיע 

 .יכול לנצל

לימוד עקרונות המסחר  

באופציות אירופאיות 

 ואופציות אמריקאיות

הבנת החשיבות של  

משמעת עצמית במהלך 

ביצוע השקעות ומודעות 

גבוהה לסיכונים 

הקיימים ולצדדים 

האמוציונאליים במהלך 

 המסחר 

לימוד כיצד ניתן לשלב  

מניות ואופציות ביחד 

בתיק ההשקעות 

לאסטרטגיות מסוג 

הכנסה חודשית קבועה 

 ואסטרטגיות מסוג גידור

 : דרישות קדם

רצוי רקע קודם מקורס  

 גולד וניסיון במסחר 

 

 1שיעור 
סוגי אופציות, אופציה מסוג 

 רכש בישראל ובארה"ב

 

 מקדמי רגישות של אופציות  2שיעור 

 נעמיק באופציות בארה"ב.  3שיעור 
 

–אסטרטגיות הכנסה חודשית  4שיעור 
 אופציות ארה"ב

 

מסחר באופציות בשוק האמריקאי  5שיעור 
 ובשוק הישראלי.

 

 אסטרטגיות מיוחדות 6שיעור 

אפס, -אוכף חודשי, אוכף מסוג דלתא 7שיעור 
 דולר, כתבי אופציה-אופציות שקל

 8שיעור 

 

 

 

הקורס וחזרה,  סיכום 
העמקת ידע תיאורטי מתוך 

 מחקרים.
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אימון מנטאלי לפעילים בשוק  -' הסמסטר 
 ההון

מכירים את דפוסי ההתנהגות  

 –האנושיים הנפוצים בשוק ההון 

 ומנצלים אותם לטובתנו

נחשל את יכולת ההתמודדות  

 המנטאלית היומיומית בשוק ההון.

נלמד כיצד להתמודד עם כישלונות,  

כדי להפיק לקחים  –הצלחות וביצועים 

 להמשך.

נקבל תובנות וכלים מנטליים למסחר  

רציונלי, מבלי לוותר על האינטואיציה 

 כך.  –החשובה כל 

 

 

 1שיעור 
 : מבוא והכנה למסחר1שיעור 

 

: המשך הכנה למסחר וביצוע 2שיעור  2שיעור 
 מרבי בזמן מסחר  

 3שיעור 
: ביצוע מרבי בזמן 3שיעור 

מסחר ולמידה והסקת 
 מסקנות לאחר ביצוע

 

 

 

 
 .תיאור תכני הקורס עלול להשתנות. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התכנים בכל עת ולפי שיקול דעתה *

 **  מלוא הזכויות במידע ו/או בנתונים המצויים כאן שייכים למכללת פסגות.
המכללה אינה בעלת רישיון מכוח חוק הייעוץ, ואינה עוסקת במתן שירותי ייעוץ השקעות כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, 

 , למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוק הייעוץ הנ"ל. 1995 -שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, תשנ"ה
 לול נתונים כלליים כגון אירועים בשוק ההון שקרו בעבר. התכנים המועברים בקורס עלולים לכ

אין באמור משום ייעוץ, שידול לפעילות השקעה, מסחר, ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של 
 תלמיד מסוים.

 ללה.אין באמור משום מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות ו/או הצעה מחייבת מצד המכ
 .2021ט.ל.ח. כל הזכויות שמורות למכללת פסגות 

 

 


