
מסחר יומי



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. 

כלים מעשיים ליצירת הכנסה יומית משוק המניות ומט"ח. 
היכולת והמיומנות הקסומה של מסחר תוך יומי נתנה למעטים. מקצוע הסוחר התוך יומי הוא המקצוע 

הטוב בעולם. ללא תלות במקום עבודה, ללא תלות בשעות עבודה, ללא מנהלים על הראש  
וללא לקוחות שיש לשמר ולחדש. במסחר בבורסה כל שצריך הוא היכולת לחשוב. 

אפשרותך לרכוש יכולת לנהל עסקאות קצרות טווח בעלות סיכון קטן וסיכוי גדול לרווח.  
להבין שינויים תוך יומיים ולתזמן עסקאות באחריות. במסחר התוך יומי יש באפשרותך  

לבחור את המועדים הנוחים לך לסחור. בין אם שעות הבוקר, הצהריים או הערב. כל שצריך לבחור את המועדים הנוחים לך לסחור. בין אם שעות הבוקר, הצהריים או הערב. כל שצריך 
 הוא מחשב ובו תכנת מסחר מקצועית וחיבור לאינטרנט. אנחנו מזמינים אותך בשערנו  

כדי ללמוד את התחום המרתק והסוחף הזה בו תוכל לפעול בעסקאות עם סיכון קטן ביותר. 

נכיר את עולם המטבעות והסחורות לצד שדרוג יכולות המסחר שלך בשוק המניות. נלמד על השוק 
הפתוח 24 שעות ביממה, שמאפשר מסחר בכל שעות היום והלילה, יתרון גדול לסוחר פעיל ועקבי. 

אודות הקורס 

מטרת הקורס 

דרישות הקורס 

להכשיר נבחרת בוחרי עילית, 
 מומחים בתחומם ועתירי ידע. 

• שליטה מוחלטת בנושאי הליבה שנלמדו בקורס הבסיסי. 
• שליטה בתוכנת המסחר האישית. 

  להעניק לסוחר מבחר של שיטות  
ואסטרטגיות עבודה חדשניות וייחודיות, 

 לטווחים קצרים וארוכים, במטרה לייצר הכנסה 
 נוספת ממסחר מהבית. 



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

מבנה הקורס 

נבצע חזרה כללית ומהירה על תכני קורס הבסיס – 
קורס ניהול תיק השקעות עצמאי. נעמיק בעולמות פקודות מסחר, 

 - Level 2 והכרת Limit משולשים, תבניות דגל, חשיבות השימוש בפקודת ה
ספר הפקודות שלנו ועוד. 

1מבוא למסחר יומי מתקדם 

 .Tws נכיר לעומק את המערכת
סידור המערכת, כיול הסורק וביצוע תרגול מעשי. 

2עולים לשלב הבא במערכת המסחר 

 ?Swing מהם היתרונות והחסרונות מול מסחר ?Day trade -מדוע כדאי לסחור ב
לימודי יחסי כוחות. 

 .Rsi, Macd, Vwap, Pivot, Moving Average :נכיר מתנדים שימושיים
נדבר על אסטרטגיית ריברסל גאפ ונדגים הכל לאורך השיעור לטובת הבנה מקסימלית. 

3רגע לפני הכניסה לעסקה... הכירו את המתנדים הטכניים 

נקצה חלק ניכר מהשיעור לפרקטיקה עצמאית! הסטודנטים יתנס 
ובמסחר בעת שהמרצה יעבור ביניהם וייתן הערות.  

נמשיך להתעמק בחומר הלימודי: כמה מניות לקנות בכל עסקה,  
איך מבצעים חישוב מהיר במספר שניות תוך כדי מסחר ( מקשים מהירים וכד'). 

4פרקטיקה פרקטיקה פרקטיקה  

נקצה חלק ניכר מהשיעור לתרגול מעשי כדי שנוכל לבחון את 
ההתקדמות של הסוחרים. 

נמשיך עם החומר הנלמד: אסטרטגיית קנייה בתמיכה לאחר 
הריבסל גאפ הראשון, קנייה בדגל בפתיחה והנפקות. 

5שיעור מעשי – מסחר על רטוב 



נסכם את כל החומר שנלמד עד כה, נגבש פעולות פרקטיות בתוכנות המסחר 
ויינתנו פידבקים חשובים להתנהלות נכונה במסחר. 

חלוקה תעודות. 

9סיכום ויציאה לדרך 

נלמד לאתר מניות מומנטום במערכת ה- level 2 ונלמד על  
חשיבות מחזורי המסחר בפתיחת היום. 

8מניות מומנטום 

נלמד להסתכל על מדד ה- Spy ועל מניות עם תבניות מיוחדות 
בפתיחת המסחר, כגון: פולסברייק או ריברסל גאפ וכיצד להתמודד איתן. 

7חשיבות מדד SPY בפתיחת המסחר 

נרחיב על הנושאים הבאים: צעדת הפילים, ניהול סיכונים,  
 .Day trade מניות עדיפות למסחר

6נכנסים לעומק 

* 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: 
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