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המסלול למסחר טכנולוגי עם דור חברוני

ב"שיעורים מרתקים למסחר יומי תוך שימוש במערכות המובילות בארה18= 5+ 6+ 7

Tech 
Trader

,  שנים10סוחר במניות בבורסה האמריקאית מזה , 30בן , דור חברונישמי 
במסחר אני מתמחה . אנליסט טכני ומנטור אישי, מרצה. מתגורר בזיכרון יעקב

לארץ ועם מערכת אותה הבאתי הייחודית BOOKMAPעם האמריקאית בורסה 
OPTIMAלסריקה והתראות בזמן אמת.

.המפתח להצלחה הוא בשילוב שבין עבודה קשה וטכנולוגיה:  שליהמוטו 

בכדי להצליח במקצוע  , המסחר בשוק ההון הוא מקצוע לכל דבר ועיניין
.למידה ותרגול, צריך השקעה
גם המסחר בשוק ההון מקבל תפנית טכנולוגית כאשר אל ,כמו כל תחום

ארגז הכלים של הסוחר המקצוען מתווספות מערכות מתקדמות  
.ואוטומטיות וטכנולוגיות מסחר פורצות דרך

שמטרתו  מרתק ומעמיקדיגיטלי למסלול אני מזמין אתכם להצטרף אלי 
.את יסודות המסחר היומי תוך כדי שימוש במגוון טכנולוגיותללמד אתכם 

כדי להכיר את  , ללא כל ידע מקדים נדרש, אקח אתכם צעד אחר צעד
.הפרקטיים והמקצועיים של המסחר, הצדדים הפסיכולוגיים

עם דור חברוני
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אודות המסלול

השנים האחרונות4-סוחרים ישראלים שהכשרתי ב2000-הצטרפו אלי ואל יותר מ

7
6
5

Tech 
Trader

עם דור חברוני

מבוא לשוק ההון –Basicשבעה שיעורי 

, מבוא לניתוח טכני ומושגי מפתח, האמריקאי
,  אסטרטגיות מסחר וניהול סיכונים, הכרת מערכת המסחר

.הפסיכולוגיה שמאחורי המסחר

,  מבוא למסחר יומי–Traderשישה שיעורי 

, קבלת החלטות בטווח הקצר, העמקה בשיטות מסחר
.למסחר יומיBOOKMAPעבודה עם מערכת 

, מבוא למסחר אוטומטי–Algoחמישה שיעורי 

, אסטרטגיות מוכנות ושילוב אסטרטגיות, התראות וטריגרים
.OPTIMAעבודה עם מערכת 



”

המסלולאודות 

השנים האחרונות4-סוחרים ישראלים שהכשרתי ב2000-הצטרפו אלי ואל יותר מ

אותך מנקודת הבסיס של שוק ההון  יביא Trader-Techמסלול 
בינוני  לטווח מסחר יומי ומסחר למידה של ! ועד לרמה הגבוהה ביותר

באופן דינמי ועל מנת לייצר אסטרטגיות אוטומטיות ושיטות מסחר ליצירת  
.הכנסה בשוק ההון

שנים  4-יותר מהמסלול מורכב ממספר קורסים אותם אני מקיים כבר 
ישראלים בשיטות היחודיות  2000ובהם הכשרתי מעל בהצלחה רבה 

.שלי

נלמד נושאים ואסטרטגיות שלא ניתן למצוא בחינם ברשת ושאף  במסלול 
במסלול  ההצלחה של תלמידים אחוזי . גוף אחר בארץ לא מלמד אותם

יוצאים עם ידע מעשי ופרקטי ליצירת  המסלול במיוחד ותלמידי גבוהים 
בעיקרו לא תאורתי ומלמד  המסלול . הכנסה נוספת או עיקרית בשוק ההון

.ידע מעשי ותוכנית עבודה פרקטית ליישום במסחר

Tech 
Trader

עם דור חברוני
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?במסלול הדיגיטלי איך לומדים 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

נהדרים שיאפשרו לכם מגוון כלים אנו בבורסה גרף נספק לכם 
:ואפילו כיפייעיל , טכנולוגיבאופן ללמוד ולהצליח

:שידורים חיים והקלטות
(.כשעה)מידי שבוע יתקיים שיעור בשידור חי 

.במהלך השיעור ניתן יהיה להעלות שאלות ולתקשר עם המרצה
.ניתן יהיה לצפות גם בהקלטת שתשלחנה מייד בתום כל שיעור

וואטסאפקבוצת 
ישירה לליווי ולתקשורת 

במסלול עם הלומדים 
.והמרצה במהלך השבוע

סיכום שיעור
כולל מצגת וטקסט המסכם 

.את עיקרי השיעור
הסיכום יינתן להורדה  

.המסלולבאמצעות אתר 

בונוס מיוחד
תוכנת בורסה גרף  

לסריקה וניתוח טכני בזמן  
.אמת

השנים האחרונות4-סוחרים ישראלים שהכשרתי ב2000-הצטרפו אלי ואל יותר מ
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ארגז כלים טכנולוגי
הטבות לפתיחת חשבון מסחר  

.באינטראקטיב
BookMap+Optimaתוכנות 

בהטבה משמעותית במהלך  
.המסלול
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המסלולאודות 

תמיכה טלפונית בשעות מוגדרות מראש ובהתאם להגדרות שיקבעו מראש* 

?  מהמסלולעם מה תצאו 
.הבורסה האמריקאיתעם הידע הבסיסי והראשוני על •
.עם כלים לביצוע המסחר באמצעות מערכת מסחר הלכה למעשה•
.את הסיכוי מול הסיכון, עם יכולת לנתח גרף ולהבין את המגמה•
.Stop Lossעם האפשרות להשתמש באסטרטגיות אוטומטיות דוגמא •
טרייד ולאלגו( Bookmap)טכנולוגיים מתקדמים למסחר יומי עם כלים •

(Optima.)
.מעניינת ואפקטיבית במיוחד, נוחה, אחרתעם חווית למידה •

?המסלוללמי מיועד 
מתאים לחסרי ידע בשוק ההון אשר מעוניינים להיכנס לתחום המסחר כדי המסלול 

אך  עוסק במסחר ובהשקעות בכל טווחי הזמן המסלול . לייצר הכנסה שוטפת
ולחובבי  לבעלי יכולות טכנולוגיות בסיסיותהמסלול מיועד . ממוקד בטווח היומי

.תוכנות וכלים טכנולוגיים מתקדמים

עם דור חברוני הכוללת בנוסף  חבילת ליווי אישי לבחירתך אפשרות לרכישה של 
.במהלך הלימוד* אישי ותמיכה טלפונית" זום"להשתתפות במסלול גם שיעורי 

Tech 
Trader
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(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

ברוכים הבאים לעולם המסחר הטכנולוגי: מבוא
?ואיך ניתן להרוויח ממנולמי מתאים ? סטריטמהו המסחר בוול •
טעימה מניתוח גרפי ואיך ניתן לדעת שמניה במגמת עליה•
חשיפה של אחת מאסטרטגיות המסחר שלי•
,  IB, בורסה גרף: הצצה למערכות אותן נכיר במסלול•

BOOKMAP ,OPTIMA.

מבוא לשוק ההון האמריקאי: 1/7שיעור 
מושגי יסוד•
כיצד פועלת הבורסה ואיך נקבע המחיר•
נרות יפנים בסיס•
הכרת כלי עזר•
שורט ולונג–סוגי עסקאות •
הכרת מערכת איתור המניות•

השנים האחרונות4-סוחרים ישראלים שהכשרתי ב2000-הצטרפו אלי ואל יותר מ
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(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

ניתוח טכני וגרפים: 2/7שיעור 
נרות יפנים מתקדם•
ריברסלמהו •
סוגי תבניות ונרות היפוך•
מהם רעיונות מסחר•
מהי מגמה וסוגי מגמות•
טריגרים•
נוצריםומדוע הם גאפיםמהם •
הצצה למערכת בורסה גרף•

השנים האחרונות4-סוחרים ישראלים שהכשרתי ב2000-הצטרפו אלי ואל יותר מ
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(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

הכרת מערכת המסחר ופקודות מסחר: 3/7שיעור 
Interactive Brokerהכרת •
למידת פקודות מסחר•
תרגול פקודות מסחר•
למידה על חלוניות המערכת•
הרכבת מערכת המסחר וסידורה•
הכרת סורק המניות במערכת•
דוגמא לתזוזת הגרפים בזמן אמת•

השנים האחרונות4-סוחרים ישראלים שהכשרתי ב2000-הצטרפו אלי ואל יותר מ
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(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

ניתוח טכני מתקדם: 4/7שיעור 
מתקדםריברסל•
סיכון/סיכוי–ניהול סיכונים בסיסי •
י'פיבונצסרגל •
ממוצעים נעים•
פיבוטנקודות •
למתקדמיםגאפים•
VWAP-מתנד המוסדיים ה•
MACD-וRSI: מתנדים•

השנים האחרונות4-סוחרים ישראלים שהכשרתי ב2000-הצטרפו אלי ואל יותר מ
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(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

אסטרטגיות מסחר וניהול סיכונים: 5/7שיעור 
הצגת אסטרטגיות המסחר•
למידת אסטרטגיות המסחר•
לוס-הגדרת הסטופ•
לוס-סוגי חישובי סטופ•
התייחסות למספרים עגולים•
לוס ומזעור ההפסד-קידומי סטופ•
חישוב תוחלת רווח לאסטרטגיות•

השנים האחרונות4-סוחרים ישראלים שהכשרתי ב2000-הצטרפו אלי ואל יותר מ עם דור חברוני
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(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

פסיכולוגיות ומנטליות מסחר: 6/7שיעור 
(GO&GAP)אנד גו לונג ושורט גאפ•
הכנת יום המסחר בצורה מקצועית•
נקודות הפלא במסחר, נקודות פסיכולוגיות חשובות•
עבודה על סורק המניות ושמירת סינונים חשובים•
•LEVEL 2 בוקמאפוהצצה למערכת(BookMap)
הכנת יומן מעקב דיגיטלי•

השנים האחרונות4-סוחרים ישראלים שהכשרתי ב2000-הצטרפו אלי ואל יותר מ עם דור חברוני
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(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

, סיכום אסטרטגיות מסחר: 7/7שיעור 
מציאת מניות והכנה ליום המסחר

:שלבים ודגשים סופיים בכל ששת האסטרטגיות•
מציאת מניות ללונג ולשורט•
ניתוח המניה לפי האסטרטגיה והבנה של המבנה הפסיכולוגי•
פונדמנטלייםבדיקת נתונים •
איכותיים ותיכנון טריגריםאיזוריםמציאת •
לימוד אסטרטגיות נוספות•

השנים האחרונות4-סוחרים ישראלים שהכשרתי ב2000-הצטרפו אלי ואל יותר מ עם דור חברוני
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(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

BookMapמבוא למערכת : 1/6שיעור 
הורדה והתקנה•
הטמעת ההגדרות•
חיבור לנתוני זמן אמת•
סביבת העבודה•
הכרות עם המערכת•
מתנדים•
דוגמאות•

דבר כזה עוד לא ראית בשוק ההון? הכלחושב שמכיר כבר ? משקיע? סוחר

Tech 
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עם דור חברוני
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(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

BookMapעם אסטרטגיות מסחר ושיטות עבודה: 2/6שיעור 
למידה מעמיקה על שיטות המסחר•
BookMap-אסטרטגיות מותאמות ל•
ניהול סיכונים•
פסיכולוגית מסחר•
מנטליות עבודה•
BookMapמודלים •

מודלים מתקדמים וסירקולציה עם השוק: 3/6שיעור 
מודלים מתקדמים•
שוק עם המניה הנסחרתוסירקולצייתהבנת השוק •
קבלת החלטות•
דוגמאות ועבודה שוטפת•

דבר כזה עוד לא ראית בשוק ההון? הכלחושב שמכיר כבר ? משקיע? סוחר
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(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

מבוא לחוזים עתידיים: 4/6שיעור 
מהם חוזים עתידיים•
הגדרות מערכת לחוזים עתידיים•
חיבור לחוזים•
מודלים מתקדמים•
פרופיל ווליום•
אסטרטגיות מסחר מבוססות חוזים•

מסחר מקצועי–שוטפת פרקטיקה ועבודה : 5/6שיעור 
פרקטיתעבודה –מפגש עבודה שוטפת 

מסחר מקצועי–פרקטיקה ועבודה שוטפת : 6/6שיעור 
עבודה פרקטית–מפגש עבודה שוטפת 

דבר כזה עוד לא ראית בשוק ההון? הכלחושב שמכיר כבר ? משקיע? סוחר
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(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

מבוא למסחר אוטומטי: 1/5שיעור 
בסיס המסחר האוטומטי•
והיכרות עם סביבת העבודהOPTIMAהתקנת מערכת •
התראות מול פילטרים–לימוד על סורק המניות הטוב בעולם •
הצגת פעילות בזמן אמת של המערכת•

אופטימהמבוא למערכת : 2/5שיעור 
לימוד ודוגמאות–סורקי נרות ותבניות •
•High&Low ,סורקי תמיכה והתנגדות
סריקת מחזור המסחר•
•ALERTS +טריגרים

דבר כזה עוד לא ראית בשוק ההון? הכלחושב שמכיר כבר ? משקיע? סוחר
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(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

בניית אסטרטגיות מסחר: 3/5שיעור 
•ALERTS–המשך וסיכום טריגרים
אסטרטגיות מוכנות בסיסיות•
הכרחיים לאסטרטגיות מנצחותמאפיניים•
השלבים בבניית אסטרטגיות•
שילובי אסטרטגיות•

BackTest: 4/5שיעור  Strategy
•BackTest–מה זה וכיצד מבצעים
בניית מערך אופטימיזציה ויישום על האסטרטגיות•
מתקדמותאופטימיזציותהאסטרטגיות בעזרת " שיפוץ"שיפור ו•

דבר כזה עוד לא ראית בשוק ההון? הכלחושב שמכיר כבר ? משקיע? סוחר

Tech 
Trader

עם דור חברוני

5



”

(סילבוס)נושאי הלימוד 

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

מפגש מסכם על המערכת וחיבור הרובוט למסחר: 5/5שיעור 
חזרה מקיפה על החומר•
(Realדמו או )כיצד נתחבר למערכת המסחר •
לברוקרOPTIMAקישור בין •
שאלות ותשובות לסיכום המסלול•

דבר כזה עוד לא ראית בשוק ההון? הכלחושב שמכיר כבר ? משקיע? סוחר

Tech 
Trader

עם דור חברוני
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”

הטבה ברכישה ובשימוש במערכות

אין להעתיק או להשתמש במצגת זו–כל הזכויות שמורות לחברת קו מנחה בורסה גרף 

אנו בבורסה גרף נספק לכם מגוון כלים נהדרים שיאפשרו לכם 
:יעיל ואפילו כיפי, באופן טכנולוגיללמוד ולהצליח

ברוקראינטראקטיב
לפתיחת חשבון  הטבות 
באינטראקטיבמסחר 

.ושימוש במערכת המסחר

בונוס מיוחד
תוכנת בורסה גרף  

לסריקה וניתוח טכני בזמן  
אמת ללא תשלום לכל 

3)תקופת הקורס 
(.חודשים

השנים האחרונות4-סוחרים ישראלים שהכשרתי ב2000-הצטרפו אלי ואל יותר מ

Tech 
Trader

עם דור חברוני

BOOKMAPלמסחר יומי
שבועיים חינם לשימוש במערכת 

$  50ולאחר מכן מחיר מוזל בסך 
.לחודש

OPTIMAטריידינגלאלגו
חודש חינם לשימוש במערכת 

$  50ולאחר מכן מחיר מוזל בסך 
.לחודש



!הגיע הזמן לצאת לדרך

במסלול בהצלחה 
סטריט-ובמסחר בוול

להרשמה לקורס לחצו כאן

השנים האחרונות4-סוחרים ישראלים שהכשרתי ב2000-הצטרפו אלי ואל יותר מ עם דור חברוני

Tech 
Trader

https://study.bursagraph.co.il/courses/nextstep-stockmarket/

