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 "כרטיס הכניסה לעולם הביטקוין" סדנת
 

במטבע שמסעיר את העולם זה הזמן רכבת ההרים דווקא עכשיו, בעיצומה של 

לסחור בשוק המטבעות ללמוד את הדרכים הנכונות והבטוחות 

המטבעות המובילים והסחירים בשוק ואת  5. בסדנה נכיר את הקריפטוגרפיים

שנמצאת רק בתחילתה. זה הזמן להתכונן למשבר הבא או  ICO -מהפיכת ה

 להזדמנות הקרובה בשוק הזה.

 

סדנה זו נבנתה על מנת לרכז את כל החומר הרלוונטי והעדכני לכל המעוניין 

מטבע הביטקוין, בצורה להיחשף לעולם המטבעות הקריפטוגרפיים, אשר בכללם 

 ר.חכמה והכי חשוב בטוחה עד כמה שאפש

ללא ספק מהווה שנת הפריצה של עולם המטבעות החלופיים למטבעות  2017שנת 

-המסורתיים. בשנה הזו סוחרים ראו מטבעות עולים באלפי אחוזים כמו הביטקוין

קאש, הריפל, האתריום ועוד מטבעות רבים וטובים. הדבר העלה את כל 

גולטורים על המוקד ופתח את האפשרות לסחור בביטקוין באמצעות הבורסה הר

לחוזים עתידיים. סדנה זו הולכת לשפוך אור על הנושא באופן מסודר החל 

מאסטרטגייה פשוטה למסחר במטבעות ועד היכרות עם מטבעות חדשים שצצים 

 (.ICO)  השכם וערב דרך הנפקות

 

 המרצה אודות

יון סהניהסדנה מועברת ע"י מוטי כהן סוחר מקצועי במניות מט"ח ואופציות. עיקר 

מגיע ממסחר בנגזרים שכוללים חוזים עתידיים ואופציות על מניות מדדים של מוטי 

מוטי השתלם רבות בנושא הביטקוין וכתב על בשנתיים האחרונות וסחורות כאשר 

 .כך לא מעט באתר ביזפורטל

לאן שוק המטבעות הקריפטו עתיד  
ללכת על פי המומחים הגדולים

איך הגיח הביטקוין לעולם

ICO-הנפקות חדשות ומהפכת ה האם , אסטרטגיות מסחר וניתוח טכני
?זה מתאים גם לכאן 

ה רוצה לדעת/האם את

http://www.bursagraph.co.il/
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 קהל היעד

הסדנה מיועדת לסוחרים ומשקיעים מתחילים אשר מודעים כי מסחר במטבעות 

 .קריפטוגרפיים הנו ברמת סיכון גבוהה וכי החשיפה צריכה להיות מדודה ואחראית

 

 ! Bizportalקראו את מוטי כהן ב
 ?וין זו האמא של כל הבועות או המהפכה הגדולה הבאה שאסור לפספסהאם הביטק

 

 תכירו את הטכנולוגיה שתשנה את העולם -בלוקצ'יין 
 

 

 פירוט הנושאים בסדנא –סילבוס 

 

חישובים מתמטיים מסובכים. האסטרטגיות  הסדנה תועבר בצורה פשוטה ונקייה מכל

שיילמדו יוכלו לפתוח לכם חלון לצורה שבה המשקיעים החכמים עובדים ופועלים 

בשוק המטבעות החדש. גולת הכותרת של כל הקורסים שמוטי כהן מעביר היא ניהול 

 .סיכונים ברמה הגבוהה ביותר

 
 הביטקוין מגיח לעולם - 1שיעור 

ולאתריום שני המטבעות הגדולים בשוק. איפה קונים מטבעות מבוא לביטקוין 

קריפטוגרפיים מבלי לאבד את הראש. לאן שוק המטבעות הולך בשלוש השנים הקרובות 

 .לפי המומחים הגדולים בתחום

 אסטרטגיית מסחר במטבעות קריפטו - 2שיעור 

המטבעות, סריקת האתרים שחובה להכיר כסוחרי ביטקוין, ניתוח טכני מותאם לשוק שלוש 

 .עסקאות בזמן אמת על פי האסטרטגיה שתילמד

 ICOמהפיכת ה - 3שיעור 

איך נחשפים להנפקות חדשות של מטבעות, מה היתרונות במסחר במטבעות חדשים, ניהול 

 .כספי ופיזור סיכונים, סיכום הסדנה ומעבר על הנושאים החשובים

 :ש"ח 500בונוסים לנרשמים בשווי 

מילון המושגים המלא 

לעולם הביטקויין 

 והמטבעות הדיגיטליים

שרשור האתרים שכל 

משקיע ביטקויין חייב 

 אצלו ביד

הנחה לקורסים  10%

 אחרים במכללה
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