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 קורס משודרג –עם אייל גורביץ' ההון מסחר עצמאי בשוק 
 

 הקורסאודות 
 

מפגשים. בניתי אותו לאור הצרכים של התלמידים  10-הטכני מורכב מ עצמאיקורס מסחר 
שלי. מרביתם בעלי משפחות, קריירה ותחביבים והם אינם מסוגלים לבלות את זמנם מול 

תלב באורח החיים ולא להשתלט שלי הוא שמסחר אמור להש האני מאמיןהמחשב. 
קק את החומר, לבנות אסטרטגיות ותהליכי קבלת החלטות שמתאימים לכל דאגתי לז עליו. 

 אחד.  רק הדברים הרלוונטיים והפרקטיים ביותר נלמדים בקורס. 
 

 בסיומו של הקורס תצא מצויד בשלוש סכמות ברורות וחד משמעיות :
 

תהליך זה, פיתוח בלעדי של אייל גורביץ. בתהליך פרי  סכמת "תשע השאלות", .1

להגיע להחלטה ברורה ומוגדרת מה עליך לעשות ובאיזה ממד זמן, יהיה עליך  כדי

לשאול תשע שאלות בלבד אודות המניה/מדד/מטבע/תעודת סל העומדים על הפרק. 

 התשובות לכל השאלות חייבות להיות חיוביות כדי להגיע להחלטה ברורה. 

ממד זמן, כל מה בכדי לדעת מתי למכור, בכל  -  ירה"ימני המכ"ארבעת ס .2

 שתזדקק לו הוא ארבע אינדיקציות שבהתקיים אחת מהן יהיה עליך לחסל את העסקה. 

מה אסור לעשות. תפקידה של סכמה זו הוא לצמצם  – "דרך הא)יי(סורים" .3

 במסחר במניות. המנטליותלמינימום את מרכיב הטעויות 

 
  מה חדש בקורס?

 
רסים שלי עוברים אבולוציה. הם לא מפסיקים להתפתח ולהשתדרג. הן מבחינת שיטות הקו

עד כה התבססה וגם הקורס הנוכחי הוא אבולוציה של קודמו. הלימוד והן מבחינת החומר. 
מה ברור של תשעה קריטריונים שנוסחו אובייקטיבית. בסיומם, לאחר השיטה על תרשים זרי

מה והתיקון הטכני ניתנה האפשרות לבצע פעולה על ידי שני קריטריונים זיהוי נכון של המג
נייה בודד. יחס עם התזמון, ביססנו ארבעה איתותי מכירה שכיסו את כל שהיוו איתות ק

 האפשרויות בשוק. 
 

אחד  תןנשבהימחליפים ארבעה סימני קנייה  8-9הוא שאת שאלות החידוש 
 לת קנייה., תוכלו לבצע פעושמופיעמהם, הראשון 

 
וכמו שאתם מכירים )או שתכירו( מכירות בחסר מתבצעות בדיוק הפוך. בנוסף 

ת בורסה גרף בדיוק אנחנו דואגים לסדר לכם כפתור מיוחד וחדש בתוכנ
 למטרה הזאת.
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  מדוע ללמוד אצלי?
 

 פעמים תהית כיצד לא מכרת בזמן ומנעת הפסד של עשרות אחוזים?כמה 
 כמה פעמים הפכה עסקה רווחית למפסידה? 

 כמה פעמים חשת שזה ממש לא בשבילך ורק הגופים הגדולים יכולים להרוויח? 
 כמה פעמים רצית ללמוד איך עושים את זה נכון ומקצועי ובסופו של דבר נמנעת מכך? 

 
 יך ובסופו של דבר גם אני הרגשתי כך בעבר. אני שותף לתחושותי

 אלא שלאחר שנים ארוכות בתחום ולא מעט תלמידים שלמדו אצלי אני יכול לומר בוודאות 
 שיש לי את היכולת לענות עבורך על כל השאלות הללו. 

 

  עם מה תצא/י מהקורס ?
 
 עם הידע והיכולת להימנע מהפסדים מיותרים. .1
 עם הידע והיכולת לבחור את המניות הנכונות.  .2
 עם הידע והיכולת להגן על רווחים שנצברו.  .3
 עם הידע והיכולת למכור בזמן,  .4
 עם הידע והיכולת לבנות תוכנית מסחר ברורה ומוגדרת.  .5
עם תהליך קבלת החלטות עקבי ויציב שיוכל להוביל אותך למקום אליו רצית להגיע  .6

 מלכתחילה.
 

 ורסמטרת הק
 

כאלה שתלויות רק  לקבל החלטות עצמאיות,הינה לייצר יכולת המטרה ם כמו בכל תחו
התיקים  מנהליתוכלו להתמודד טוב יותר עם יועצי ההשקעות בבנק, בסיום הקורס בכם. 

בין את שפתם ולדעת מה טיב ההמלצות הניתנות לה ,שלכם והיועצים האחרים שמסביב
ב את כספכם במהירות ויעילות. לכם. תוכלו לחלוש על לא מעט שווקים ולדעת לאן לנת

משוק אחד לאחר מתבצעת המשקיע הקטן נהנה מיתרון הניידות כאשר העברת כספים 
 תוך דקות. 

 

 הקורסלמי מיועד  
 

הקורס מיועד למשקיעים/סוחרים העושים את צעדיהם הראשונים בתחום המסחר בני"ע, 
למשקיעים/סוחרים המעוניינים לבנות בסיס נכון ומוצק שישמש אותם בתהליך קבלת 

 ההחלטות במסחר במניות, מט"ח וסחורות. 
 אין צורך בידע מוקדם. 

 

 אודות
 שנה.  25-מנתח טכני וסוחר מקצועי מזה יותר מ –אייל גורביץ 

עוסק במסחר עצמאי ומלמד מסחר בניירות ערך במסגרות רבות לרבות בנקים וגופים 
מקצועיים אחרים. אייל עוסק מזה פרק זמן ארוך בהכשרת סוחרים, הוא הראשון בארץ שהחל 

 ללמד ניתוח טכני באופן מסודר ומקצועי. 
 גרף מקבוצת קו מנחה שפיתחה תוכנה לניתוח טכני.  בורסה שותף בחברת

 .משמש כמנתח הטכני של אתר ביזפורטל
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  נושאי הלימוד
 

 : יסודות המסחר לפי שיטת לניתוח טכני 1שיעור 
 

 מהי הגישה הטכנית ומהו מסחר מקצועי בניירות ערך •

 הסביבה הפסיכולוגית שמציעים לנו שוקי ההון •

 המקובלים.סוגי הגרפים  •

 מהו גרף עמודות •

 מהו גרף נרות •

 כיצד מזהים ומה המשמעות –נר קונים  •

 כיצד מזהים ומה המשמעות. –נר מוכרים  •
 .עשה ואל תעשה –דרך האיסורים  –כללי המסחר הבסיסיים 

 

 חלוקה לקטגוריות כבסיס לקבלת החלטות    –: המגמות בשווקים  2שיעור 
 
 במסגרת תהליך קבלת ההחלטות.מהי מגמה ראשית ומה תפקידה  •
 עיקרון הרצף במניות ובשווקים. כיצד מזהים רצף עליות או ירידות ומתי הוא מגיע לסיומו.  •
עיקרון הרצף העולה ושבירתו.  הסוגיה המשמעותית ביותר במסחר  –מתי למכור  •

ידיעה ברורה מתי לחסל עסקה אפילו במניות  בניירות ערך. מהשיעור השני תצאו עם
 ות בתיק.קיימ

 עיקרון הרצף היורד ושבירתו.  –הסוגיה השנייה בחשיבותה  –מתי לקנות  •
 .סימן המכירה הראשון •

 
 :  הגדרת מושג המגמה  3שיעור 

 

 כיצד מגדירים במדויק מהי מגמת עלייה, ירידה או דשדוש. –הגדרת מושג המגמה  •

 מה המינימום הנדרש לקיומה של מגמת עלייה/ירידה. •

 יעים את המגמה.מהם הכוחות המנ •

 כיצד בוחרים את ממד הזמן הנכון למסחר.  •

 .בסכמת תשע השאלות 1שאלה מספר  •

 : התנהגות מחזורי המסחר 4שיעור 

 .מחזורי המסחר ככלי תומך החלטה •

 כיצד אמורים המחזורים להתנהג במגמת עלייה, במגמת ירידה או בדשדוש •

 .בסכמת תשע השאלות 2שאלה מספר  •
 

 : הממוצע הנע ככלי תומך  5שיעור 

 מדדי המומנטום הטובים ביותר שיש.  –ממוצעים נעים  •

 מהו הממוצע הנע וכיצד עושים בו שימוש. •

 באילו ממוצעים להשתמש. •

 מהם הקריטריונים המגדירים מגמת בעלת מומנטום חזק •

 בסכמת תשע השאלות 3שאלה מספר  •

 סימן המכירה השני •
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 נגדות :  רמות תמיכה והת6שיעור 
 

 .מהי רמת תמיכה ומהי רמת התנגדות –הגדרה  •

 היכן נמצאים הקונים או המוכרים הדומיננטיים וכיצד ניתן לזהות אותם.  •
 כיצד מבחינים בין תמיכה/התנגדות משמעותית לזניחה. •
 מדוע רמות תמיכה והתנגדות מחליפות תפקידים וכיצד אפשר לנצל זאת לתועלתנו. •
 השאלות.  9בסכמת  4שאלה מספר  •

 כאן נסיים את ארבעת השאלות הראשונות המגדירות את המגמה. 

 
 : התיקון הטכני  7שיעור 

 

 מהו תיקון טכני ומה מטרותיו. מהו תיקון טכני לגיטימי המשרת את מטרותינו. •

 מהם  מצבי "קניות יתר" ו"מכירות יתר" כבסיס לתזמון נכון. •

 .חיתוכי פיבונאצ'י •

 .ככלי עזר לזיהוי מצבי "קניות ומכירות יתר" cciמדד   •

 כיצד מאתרים מניות למסחר קצר.  •
 .המגדירות את אופן בדיקת התיקון הטכני 7-5עד כאן נסכם את שאלות 

 
 :  התזמון 8שיעור 

 
 מהו תזמון ומה מטרותיו.  •
 כיצד מתזמנים נכון לכל ממד זמן. •
 היכן ממקמים הוראה לקטיעת הפסד. •
 לבחון את העסקה.מתי  •
 כמה זמן יש לבלות מול המסך.  •

 עד לשיעור זה נסיים את ארבעת סימני הקנייה.  •
 גרף : כיצד מאתרים בלחיצת כפתור מניות  שימוש בסורק של תוכנת בורסה

 
 : משלימים את ארבעת סימני המכירה  9שיעור 

 
 את העסקה.הסימנים שבהתקיים אחד מהם יהיה עלינו לחסל  2את בשיעור זה נלמד  •
 רצועות בולינגר ככלי לקבלת החלטות.  •

 כמו כן נלמד לזהות את רמת הסיכון הגלומה בכל עסקה ומתי היא קטנה. 
 

 : סיכום ותרגול 10שיעור 
 
 סימני המכירה. 4חזרה על סכמת  •
 .חזרה על סכמת האיסורים •
 .חזרה על סכמת תשע השאלות •
תהליך אינטנסיבי של תרגול והטמעת החומר החל מבחירת המניות הנכונות למסחר  •

 דרך זיהוי נכון של המגמה וכלה    
 בתזמון נכון וניהול עקבי ושיטתי של העסקה.  •
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