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ברוכים הבאים לקורס  
"השער לביטקוין"

האלטרנטיבה החדשה שלך להשקעות

"ביטקוין פותח את השנה עם שיא היסטורי"

השער
לביטקוין

בעל תואר , כתב ומרצה בתחום המטבעות הדיגיטליים, אני יזם, שמי גיא ארמוני
ערוץ תוכן בתחום המטבעות , "ביטקוין בדקה"שני במדעי המוח ומנהל את 

.  הדיגיטליים
בשנים האחרונות צברתי ידע נרחב וניסיון בתחום המטבעות הדיגיטליים לרבות 

הצטרפו אלי למסע פרקטי ומרתק בעקבות . רגולטורים ועוד, אספקטים טכנולוגים
.אלטרנטיבת ההשקעות החדשה

יספק לכם ידע הכרחי ונדרש על מנת להיכנס " השער לביטקוין"הקורס 
הדגש הוא  . לעולם המטבעות הדיגיטליים באופן בטוח ובליווי מקצועי

,  להימנע מטעויות נפוצות של משקיעים וסוחרים חדשים בתחילת דרכם
בקורס תלמדו על מהות  . טעויות שעולות אלפי שקלים

.  על התפתחות השוק ועל מצבו הנוכחי, הטכנולוגיה

.גיא, מצפה לראותכם בקורס ,  גיא ארמוני
כתב ויזם בתחום 

המטבעות הדיגיטליים



”

אודות הקורס

(31/12/20, גלובס" )עד לאן הוא יגיע, ביטקוין חוגג בשיא כל הזמנים"

הוא כסף דיגיטלי ורשת תשלומים והוא קיים משנת  הביטקוין?אז מהו ביטקוין
.  ומהווה אלטרנטיבה לכסף המסורתי2009

אבל עבור  , בשנים האחרונות ביטקוין צבר תאוצה ונכנס לתודעה הקולקטיבית
.רבים עדיין רב הנסתר על הגלוי

? כיצד ביטקוין עובד? יין'בלוקצמה זה ? מה זה ביטקוין➢
?  מהם יתרונותיו וחסרונותיו ביחס לכסף שאנחנו מכירים➢
?  כיצד ניתן לקנות ביטקוין ולשמור עליו בצורה מאובטחת➢
?  מה הוא מעמדו החוקי של ביטקוין➢

.על כל השאלות האלו ועוד נענה במסגרת קורס בן חמישה שיעורים
הקורס ינגיש את התחום עבור אלו מכם שמחפשים לעשות את צעדיהם 

.  הראשונים בבטחה

השער
לביטקוין

,  גיא ארמוני
כתב ויזם בתחום 

המטבעות הדיגיטליים



”

?עם מה תצאו מהקורס

(29/12/20, דה מרקר" )הוא רעל עברים בריבועשביטקויןבאפט אומר "

הבנה בסיסית מה זה ביטקוין ומה מבדיל אותו ממטבעות אחרים➢
ידע מעשי בקנייה ומכירה מאובטחת של ביטקוין ומטבעות נוספים➢
היכרות עם האלטרנטיבות השונות בהן ניתן לשמור על הונכם בצורה  ➢

מאובטחת
יכולת להעריך סיכונים בתחום באופן משכיל ומחושב➢
ידע מקיף בנושאים רגולטורים שונים שחשוב להכיר➢

למי מיועד הקורס
הקורס מיועד למשקיעים וסוחרים שעושים את צעדיהם הראשונים בתחום 

ומחפשים רקע שיאפשר להם להיכנס לתחום בצורה נכונה כדי להימנע מטעויות  
.נפוצות שעלולות לגרור הפסדים והסתבכויות מיותרות בהמשך הדרך

השער
לביטקוין

,  גיא ארמוני
כתב ויזם בתחום 

המטבעות הדיגיטליים



”

?"השער לביטקוין"איך לומדים בקורס 

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

: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

סיכום שיעור
כולל מצגת וטקסט המסכם 

.את עיקרי השיעור
הסיכום יינתן להורדה  
.באמצעות אתר הקורס

בונוס מיוחד
.תוכנת בורסה גרף לסריקה וניתוח מטבעות דיגיטליים

.  הרשאה ללא תשלום תינתן למי שאינו מנוי לתוכנה
.מנויים יזכו בהנחה מיוחדת בעת הרישום

(03/01/21, פאנדר" )תתכוננו לשלם מס רווח הון–לפי הרשויות ביטקוין הוא נייר ערך "

תרגולים ומבחנים
בסיום כל שיעור בוחן קצר 

ובסיום הקורס מבחן 
המאפשר לך לבדוק את 

.ההבנה של החומר הנלמד

השער
לביטקוין



”

(סילבוס)נושאי הלימוד 

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

?מהו כסף-מבוא :שיעור ראשון
בשיעור זה נסקור בקצרה את ההיסטוריה של הכסף ואת התפתחות הכלכלה בעת 

.המודרנית

.פרגסוןניל / היסטוריה פיננסית של העולם -עלייתו של הכסף : המלצה לקריאה ודיון בשיעור

?מה זה ביטקוין:שיעור שני
בשיעור זה נסקור את ההיסטוריה הקצרה של המטבעות הדיגיטליים עד להמצאתו של 

.השונות העומדות בבסיסוהטנולוגיותואת הביטקויןביטקוין ונלמד את פרוטוקול 

.  נקמוטוסטושי/ הנייר הלבן : המלצה לקריאה ודיון בשיעור

כתובות ומה שבינהם, מפתחות, ארנקים: שיעור שלישי
כיצד ניתן לאבטח ביטקוין ומהן האפשרויות השונות  , בשיעור זה נלמד מהו ארנק ביטקוין

נכיר את האפשרויות השונות , כמו כן. שקיימות על מנת להימנע מסיכונים מיותרים
. למשמורת ביטקוין אצל צד שלישי ואת היתרונות והסיכונים הכרוכים בכך

גיא ארמוני/ מאמר ארנקים 

(28/10/20דה מרקר " )הדרך הנכונה לרכוש ביטקוין? קריפטוכספומט או חלפן למטבעות , בורסות"

השער
לביטקוין



”

(סילבוס)נושאי הלימוד 

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

מעמדו החוקי של ביטקוין בארץ ובעולם וקנייה : שיעור רביעי
.ומכירה של ביטקוין ומטבעות אחרים

שיעור זה יספק סקירה בנוגע למעמדו של ביטקוין אל מול הרשויות השונות בישראל 
השיעור יאפשר להבין . המידע חיוני עבור סוחרים ומשקיעים חדשים וותיקים כאחד. ובעולם

בנוסף נסקור את  . חובות דיווח ועוד, מיסוי, לעומק את סוגיות רלוונטיות בהלבנת הון
האפשרויות השונות הקיימות לקנות ביטקוין ונדון ביתרונות והחסרונות של כל אחת  

.    מהדרכים

.2021-מאמר סקירה שלי על מצב הרגולציה ב: המלצות לקריאה
.גיא ארמוני/ מאמר איפה קונים ביטקוין בישראל 

מטבעות אלטרנטיביים: שיעור חמישי
.  נוספים ועל התפתחות התחום בשנים האחרונותדיגיטליםבשיעור זה נלמד על מטבעות 

.  נלמד להבחין בין סוגי המטבעות השונים ובין הטכנולוגיות השונות העומדות מאחוריהם

.היסטוריה ואבולוציה של שוק המטבעות: המלצות לקריאה

(05/12/20כלכליסט" )ומטיילת בעולםבביטקויןהמשפחה שהשקיעה את כל החסכונות "

השער
לביטקוין



”

(סילבוס)נושאי הלימוד 

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

?כדי להיכנס לעולם המטבעותקורסהאם חייבים 

שאילת שאלות  , חלק מתהליך הלימוד כולל טעויות בדרך. בעולם הזה כולנו תלמידים תמיד
על אחד כמה וכמה כאשר , לימוד עצמי אינו מתאים לכל אחד. ולמידה מחודשת אינסופית
. טעויות יכולות הרבה כסף

קורס זה פותח במיוחד כדי להביא אותכם ליעד הנכסף להפיק את המירב מההזדמנויות 
זאת תוך נקיטת גישה הדוגלת בהנגשת ידע  . החדשות שמציע ביטקוין ושוק המטבעות

מקצועי וכלים מעשיים במטרה לצמצם את מרחב הטעויות האפשריות שיכולות לגרור  
.  הפסדים מיותרים וטעויות של מתחילים שניתן למנוע בקלות

(24/10/20דה מרקר " )פייפאלהמשמעות האמיתית של ההצהרה הדרמטית של ? ביטקוין בדרך למיינסטרים"

השער
לביטקוין



!הגיע הזמן לצאת לדרך

?...ועכשיו לאן והאם גם אתם מוכנים למהלך הבא שלו, ביטקוין

בהצלחה בקורס 
ובמסחר בשוק 

הקריפטו
03-6388292להרשמה לקורס התקשרו 

info@Bursagraph.co.ilאו שלחו מייל אל 

השער
לביטקוין

mailto:info@Bursagraph.co.il?subject=הרשמה%20לקורס%20בוקמאפ

