
קריפטו ועולם
הבלוקצ‘יין



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. 

קורס מסחר במטבעות קריפטו משמש כקורס מעשי להכרת שוק המטבעות הדיגיטליים וטכנולוגית הבלוקצ'יין 
והינו קורס המאפשר מסחר בכל המטבעות הדיגיטליים מול פלטפורמת המסחר הגדולה בעולם. 

בנוסף, הקורס מתמקד בעולם ה-NFT וכיצד להתנהל בצורה נכונה בעולם הקריפטו. 

אודות הקורס 

מטרת הקורס 

הכרת שוק המטבעות 
 הדיגיטליים. 

הכרת טכנולוגית 
 הבלוקצ'יין. 

לימוד אסטרטגית  
מסחר המותאמת לשוק  
המטבעות הדיגיטליים. 

לימוד והכרה של 
 ארנק דיגיטלי קר וחם. 

הכרת מקורות מידע 
 המאפשרים חשיפה  
לנושא בצורה רציפה. 

מיסוי קריפטו – כיצד 
להתנהל נכון בעולם 
המטבעות הדיגיטליים. 

מעבר על כל 
אפשרויות המסחר  
הקיימות והבדלים ביניהן. 

מעבר על כל 
אפשרויות המסחר  
הקיימות והבדלים ביניהן. 

מבט לעתיד, 
סיכונים והזדמנויות. 

זיהוי ניסיונות עוקץ 
ותקיפה נגד ארנקי 
מטבעות דיגיטליים. 

לימוד עולם  
ה-NFT והכרת 
 פרויקטים שונים. 



הקורס אינו דורש ידע מוקדם. 

קהל היעד של הקורס הינו סוחרים המעוניינים להכיר את עקרונות המסחר במטבעות דיגיטליים  
וכיצד אפשר לגוון את תיק ההשקעות גם במסחר במטבעות בכדי להוריד סיכון ולפזר את 

ההשקעות בנוסף למניות. הקורס מתחיל בהכרת יתרונות שוק המטבעות וטכנולוגית הבלוקצ'יין, 
ממשיך בהכרת סוגי הארנקים הקיימים ומסיים בלימוד אסטרטגית מסחר המותאמת במיוחד לסוג 

הנכסים הזה. 
הקרוס מותאם ייחודית למשקיעים אשר עושים את צעדיהם הראשונים בעולם המטבעות הקריפטוגרפים.  

דרישת קדם 

למי מיועד הקורס 



הקורס מורכב מ-8 מפגשים שבועיים בני 3 שעות כל אחד 24 שעות סה"כ. 

מבנה הקורס 

• ההיסטוריה של הכסף.  
• מה זה כסף?  

• כלכלת ברטר, מתכות הזהב והכסף, ביטול תקן הזהב, כלכלת פיאט, משבר 2008,  
   משבר הקורונה 
• מה זה ביטקוין?  

• הסבר קצר על ניסיונות קודמים להמציא מערכת של מטבע דיגיטלי בעיית 
   הביזור והריכוזיות, כל הסוגיות איתן סטושי התמודד ופתר.    הביזור והריכוזיות, כל הסוגיות איתן סטושי התמודד ופתר. 

1מבוא 

• מה עשה סטושי ומתי, וויט פייפר, השקת הביטקוין, מושגים בעולם המטבעות  
   הקריפטוגרפים, טרנזקציות,  
• איך נראית מערכת הביטקוין? 

• מערכת איזונים ובלמים שנאכפת על ידי חוקים מתמטיים איך נראה בלוק,  
   כריית מטבעות. 
• מה זה כרייה? 

2איך הכל התחיל? ומושגים חשובים 

• סיד, מפתח פרטי, מפתח ציבורי, פרוטוקול, תרגול חי על ארנק קר, ארנק חם.  
   הדגמת טרנזקציות.  

• מטבעות דיגיטליים, אלטקוינז וזירות מסחר, לייטקוין, ריפל, איתריום. 

3ארנקים דיגיטליים וסוגי מטבעות 

• פתיחת חשבון מסחר בביטוסי או קראקן וארנק קר בטרזור. 
• מיסוי קריפטו - אירועי מס שונים.  

• קריפטו והמפגש עם פיאט, אירועי AML שונים, התנהלות נכונה בעולם הקריפטו. 

4פתיחת חשבון מסחר ומיסוי קריפטו 



• מבוא למסחר יומי – הבנת ההבדלים בין סוגי המסחר השונים, הבנת ההבדלים בין  
  מסחר ספוט, למסחר מרג'ין ולבין מסחר בחוזים עתידיים מבוססי מטבע 

 .(USDT, BUSD) או דולרי (BTC,BNB) 
• היכרות עם מסחר לטווח ארוך, זיהוי כדאיות בשימוש בכלים הפיננסים השונים. 

• הבנת עמלות המסחר/המינוף/ההלוואות. 
• מבוא לניתוח טכני וניתוח פונדמנטלי – איך משלבים בין אירועים צפויים / בלתי 

   צפויים בשוק לבין ניתוח ווליום המסחר.    צפויים בשוק לבין ניתוח ווליום המסחר. 
• התנהגות שוק, מסחר פסיכולוגי – מה זה? 

• האם אנחנו יכולים לסחור אך ורק על ידי ניתוח טכני? 
• היכרות עם המושגים הנפוצים במסחר יומי – הבנתם באנגלית/תרגום לעברית. 
• ניתוח טכני בסיסי – למידת קריאת הגרפים השונים (נרות יפניים, קווים וכו'). 

• זיהוי קווי תמיכה והתנגדות ללא כלים לניתוח טכני. 
• היכרות עם ממוצעים נעים ואיך לעבוד איתם. 

• למידת ההבדלים בין ממוצעים נעים לבין כלים נפוצים אחרים לא מבוססי ממוצעי • למידת ההבדלים בין ממוצעים נעים לבין כלים נפוצים אחרים לא מבוססי ממוצעי 
   מחזור. 

• איך לעבוד עם כלי ניתוח טכני שהם לא ממוצעים נעים? 

5מסחר במטבעות קריפטו 

• ניתוח טכני מתקדם – מיהו פיבונאצ'י? מהן יסודות פיבונאצ'י? איך ניתן להיעזר  
   ביסודות פיבונאצ'י בכדי להבין את רמות התמיכה וההתנגדות בצורה הטובה ביותר? 

• מבוא לניהול התיק, איך לקבוע יעדי רווח יומיים/שבועיים/חודשיים? 
• מבוא לריבית דריבית (גדילה אקספוננציאלית). 

• ביצוע עסקאות דמו ותרגול ניהול עסקה. 
• מה זה סטופ לוס? איך עושים את זה? 
• מה זה טייק פרופיט? איך עושים את זה? • מה זה טייק פרופיט? איך עושים את זה? 

• איך מחשבים את המינוף? 
• ניהול סיכונים בתיק – הצגת האופציות לניהול תיק נכון. 

• עבודה עם אקסל – איך בונים מעקב תיק בצורה קלה ונוחה? 

6ניתוח טכני מתקדם 



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


