
קורס ניהול
תיק השקעות עצמאי



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. 

הקורס הינו קורס בסיס המיועד לעושים את צעדיהם הראשונים בשוק ההון. 
במסגרת הקורס נלמד על עולם המסחר בשוק ההון, כלי המסחר השונים, 

אופן המסחר, בניית אסטרטגיה נכונה, זיהוי הזדמנויות ועוד. 
לצד הלימודים התיאורטיים בקורס מתרגלים עבודה מעשית 

בתוכנת מסחר דמו ובאמצעות תרגילים שונים בקורס. 

אודות הקורס 

מטרת הקורס 

לימוד והכרת המסחר 
בשוק ההון 

רכישת מיומנויות וכלים 
למסחר בשוק ההון 

מתן כלים אפקטיביים 
למסחר בשווקים הפיננסיים 

זיהוי והבנה מבעוד מועד 
התרחשויות והזדמנויות מסחר 

לימוד יכולת הסתגלות 
למצבי שוק משתנים 

רכישת מיומנויות לצורך 
הקטנת הסיכון והגדלת הרווח 



הקורס מורכב מ-14 מפגשים שבועיים בני 3 שעות כל אחד 42 שעות סה"כ. 

מבנה הקורס 

מבוא לשוק ההון ותפקידו, שחקנים בולטים, דרכי גיוס הון, חברות, 
תוכנות ואתרים שימושיים שחובה להכיר.  

נעמיק במושגי יסוד חשובים כמו בורסה, מניות, פקודות ועוד. 

היכרות בסיסית עם עולם שוק ההון 

מהו ברוקר? כיצד קונים ומוכרים מניות בארץ ובעולם? 
ומהי הדרך הטובה ביותר לפתוח חשבון? מהו מינוף וכיצד משתמשים בו לטובתנו? 
סוגי עמלות בארץ ובעולם, גודל תיק מסחר,מה חשוב לדעת על הרגולציה בישראל 

וכיצד מתפעלים את מערכות המסחר. 

היכרות עם תוכנות המסחר 

ריביות, מדדים, רווחים ומכפילים, סקטורים וקורלציה בין שווקים. 
בחינת אירועים גיאופוליטיים המשפיעים על שוק ההון 
וכיצד לזהות צמיחה של חברה (ולמנף אותה לטובתנו) 

זיהוי הזדמנויות 

מהי האנליזה הגרפית? מה היתרונות והחסרונות 
וכיצד היא עוזרת לנו - המשקיעים הפרטים - לזהות הזדמנויות 

(בדיוק כמו הגופים הגדולים). 
מה היתרונות המובהקים של המשקיע 'הקטן'. 

היכרות עם העולם הטכני אל מול הפונדמנטלי 

בניית שיטת עבודה, זיהוי פריצה אמיתית של מוצר פיננסי (מניה, מדד או מטבע חוץ), 
לימוד תזמוני כניסה ויציאה מעסקאות,  

מפות זמן וזיהוי סטטוס מגמתי – עלייה, ירידה או דשדוש. 



שיעור המוקדש כולו לפרקטיקה מעשית והפיכת החומר הלימודי 
לשיטת עבודה שכל אחד יכול ליישם. 

עוברים לפרקטיקה 

טכניקות הנרות היפניים, זיהוי היפוכי מגמה מבעוד מועד. 

טכניקות נקודות קיצון 

מפרקים לחתיכות את המכשול המנטלי 

להבין את יחס הסיכוי והסיכון באפיקי ההשקעה 

מהו הכסף החכם בשוק - מתי הוא נוכח ומתי יוצא מפוזיציה, 
לימוד טכניקות מתקדמות להערכת הפוטנציאל במניה, כיצד ניתן להקטין את הסיכון, 

לימוד על מחזורי המסחר כאחד הכללים החשובים, שמשקפים בכל רגע נתון 
מהו ההיצע ומה הביקוש בכל מוצר פיננסי. 

כיצד מאתרים היכן נמצא הכסף החכם בשווקים 



* 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. 

נלמד על פערי מחירים בשווקים השונים, 
כיצד נוצרים ואיך לנצל אותם לטובתנו. 

ניצול פערי הארביטראז' בשערי המניות 

נלמד להיעזר בתוכנות עזר כדי לאתר את סקטורים ומניות "חמות". 
לימוד הטכניקות והמסננים הטכניים והפונדמנטליים 
בהם עושים שימוש המשקיעים הגדולים בעולם. 

סורקי מניות 

רגע לפני סיום הקורס, נקדיש שיעור מעשי נוסף 
שיעניק ביטחון לתפעל עסקה באופן עצמאי. 

אנו מאמינים בפרקטיקה. פעם נוספת 

נסכם את עיקרי התובנות של הקורס לגיבוש אסטרטגיה: 
כיצד בונים תוכנית לפני יציאה לפעולה מ- א' ועד ת', 
תוך שילוב כל אבני הדרך שנלמדו במהלך הקורס. 

סיכום ויציאה לדרך עצמאית 



לחלום. 
ללמוד. 
להצליח. 

עקבו אחרינו בפלטפורמות השונות: 

סניף ראשי: רח׳ המדע 8, פארק המדע, רחובות 
סניף רמת גן | סניף כפר סבא | סניף ירושלים | סניף באר שבע | סניף חיפה 

מכללת פסגות מכללת פסגות


