
מסחר באמצעות
מודלים מתקדמים



לכל אחד יש חלום
להגיע להישגים משמעותיים, לחיות ללא גבולות, 

לפתח חיים עצמאיים ומתגמלים.  
עם המוטו הזה אנחנו פועלים כבר למעלה מ-18 שנה, 

כמכללה המובילה והוותיקה ביותר בשוק ההון, 
נדל״ן, ייעוץ משכנתאות, יזמות ושמאות מקרקעין. 
סך הכל, כך התחלנו אנחנו. מאותו מקום בדיוק. 

רועי ראובן ויניב ארביב, 
מייסדים ומנהלים מכללת פסגות. 

סווינג מתקדם הינו קורס החושף בפני הסוחר אסטרטגיות מסחר עקביות  
ומתקדמות בשוק ההון. 

הקורס מקנה ניסיון מעשי במסחר באסטרטגיות שהוכיחו עצמם במשך שנים,  
תוך שימוש במכשירים פיננסיים כגון ביטקוין, תעודות סל, גידור תיק 

השקעות ועוד בנוסף נלמד נושאים מתקדמים תוך ליווי צמוד של מנטור מנוסה  
לחיזוק המודלים ושיפור אחוזי ההצלחה. 

בסיום הקורס, הסוחר ינהל באופן עצמאי תיק השקעות מותאם סיכון, בסיום הקורס, הסוחר ינהל באופן עצמאי תיק השקעות מותאם סיכון, 
יסחור במודלים למסחר עקב H באמצעים טכניים ופונדמנטליים  

המאפשרים מקסום תשואה והורדת סיכון. 

אודות הקורס 

מטרת הקורס 

  הכרת עולם הביטקוין, 
 בלוקצ'יין ומטבעות קריפטו. 

  מסחר בעזרת אינדיקטורים  
טכניים המאפשרים ניתוח מתקדם 
 של התנהגות המחיר. 

  גיוון התיק באמצעות מסחר 
 במספר אסטרטגיות על 
 בסיס פונדומנטלי. 

  מסחר באמצעות אסטרטגיות  
מתקדמות ועקביות בליווי צמוד 
 של מנטור מנוסה. 

  פיזור סיכון באמצעות  
תעודות סל הפוכות 
 וממונפות וגידור הסיכון  
בתיק ההשקעות. 

  הקניית ניסיון מסחר  
מעשי ופרקטי. 

  גיבוש תוכנית התפתחות אישית לכל סוחר 
 המכילה יעדים אישיים במסלול מתוכנן לשיפור מסחר. 



הקורס מורכב מ-9 מפגשים שבועיים בני 3 שעות כל אחד 27 שעות סה"כ. 

מבנה הקורס 

  ,Rsi בשיעור הראשון נלמד מספר אינדיקטורים טכניים כמו ממוצע נע ו
נכיר את הדרך שבה הם תומכים במסחר ונלמד מודל מתקדם ראשון 

למסחר מתקדם באמצעות האינדיקטורים שלמדנו בשיעור. 

1אינדיקטורים טכניים 1

בשיעור זה נמשיך להעמיק את הידע ונלמד אינדיקטורים נוספים  
המאפשרים זווית ניתוח אחרת על פעילות המניות בנוסף נלמד מודל  

מתקדם שני למסחר מתקדם, נתרגל את המודלים שלמדנו על תיק ההשקעות שלנו. 

2אינדיקטורים טכניים 2

בשיעור זה נלמד מספר פרמטרים פונדמנטלים המשפיעים על תנועת 
המחיר לפי התיאוריה של Fama french , נוסיף מודל פונדמנטלי 

שנקרא Can Slim הנסחר ע"י משקיעים גדולים בוול סטריט כגון ויליאם אוניל. 

3ניתוח פונדמנטלי מתקדם 

בשיעור זה נלמד מהי תעודת סל וכיצד לבצע פיזור בתיק ההשקעות,  
בנוסף נלמד להשתמש בתכונות ייחודיות של תעודות הסל למען פעולות  

גידור להקטנת הסיכון בתיק. 

4גידור ומינוף 

בשיעור זה נלמד מהם דיבידנדים ומהי התרומה המשמעותית שלהם 
להכנסה פסיבית ממסחר נכון בשוק. 

5הכנסה פסיבית משוק ההון 



פסיכולוגיה היא 90% מהמסחר ,אחרי שלמדנו שיטות מסחר וטכניקות 
מתקדמות הגיע הזמן לארוז את הכל בתמיכה הפסיכולוגית הנכונה, 
נכיר הטיות פסיכולוגיות של המוח האנושי וכיצד הוא בנוי ומכתיב את  

ההתנהגות שלנו בעיקר במצבים הייחודיים בהם אנחנו נמצאים במסחר מול השוק. 

9אלמנטים פסיכולוגיים 

סינון נכון של מניות מתוך המבחר העצום הקיים קריטי למציאת הזדמנויות 
בשוק, נלמד מספר מסננים ,טכניים ופונדמנטליים וכיצד לברור את 

התבן מן המוץ ולמצוא הזדמנויות מתחת לרדאר להשקעה מוקדמת לפני 
שהעלייה במחיר המניה מגיעה לחדשות. 

8הזדמנויות מתחת לרדאר 

בשיעור זה נלמד מספר טכניקות השקעה לטווח הארוך של מספר שנים, 
נלמד כיצד לאזן את תיק ההשקעות עם מספר השקעות לטווח הקצר 

והארוך ואיך מגיעים למידע רלוונטי להשקעות אלה. 

7מודלים להשקעה בטווחי זמן שונים 

בשיעור זה נלמד על טכנולוגיית הבלוקצ'יין וכיצד היא תומכת בכריית מטבעות 
דיגיטליים כגון ביטקוין, נסקור את המטבעות הדיגיטליים הקיימים , 

ואלטרנטיבות ההשקעה במטבעות אלה.נבחן כיצד יוצרים ארנק דיגיטלי 
 .Binance מאובטח ואסטרטגיות השקעה לטווח קצר וארוך בפלטפורמת המסחר

6מטבעות דיגיטליים, ביטקוין 

* 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, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות,  
תשנ"ה- 1995, למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוק הייעוץ הנ"ל. 

התכנים המועברים בקורס עלולים לכלול נתונים כלליים כגון אירועים בשוק ההון שקרו בעבר. התכנים המועברים בקורס עלולים לכלול נתונים כלליים כגון אירועים בשוק ההון שקרו בעבר. 
אין באמור משום ייעוץ, שידול לפעילות השקעה, מסחר, 

ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של תלמיד מסוים. 
אין באמור משום מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות ו/או הצעה מחייבת מצד המכללה. ט.ל.ח.  

כל הזכויות שמורות למכללת פסגות 2022. 



לחלום. 
ללמוד. 
להצליח. 

עקבו אחרינו בפלטפורמות השונות: 

סניף ראשי: רח׳ המדע 8, פארק המדע, רחובות 
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