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 שם הקורס: יסודות שוק ההון
 

 

 לחצו כאן - 9102סמסטר קיץ  קורסיב לוחות זמנים ל 

 

 לחצו כאן – 9102-9191סמסטר סתיו  קורסיב לוחות זמנים ל 
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 9102סמסטר קיץ  –לוחות זמנים 
 

  ערב – קמפוס רמת אפעל

 

 7רמת אפעל, רח' היסמין : הקורס כתובת

 70:00-07:00בין השעות  ימי ג': ימים ושעות

 

  

 

 

 

  

 *מרצה נושא לימוד תאריך מס'

הלוקחות בישראל והבורסות שוק ההון  עם תוכריה 01/06/0072 1

 בו חלק

 /צחי רודניקישראל מורגנשטרן

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק + שיטת הרצף  מסחר בבורסת אחד העםהשיטות  00/01/0072 2

+ הערכת  מניות+ דוחות כספיים+ תיאום שערים 02/01/0072 3

 שווי חברות

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק

 רודניקצחי  אגרות חוב ואג"ח להמרה 76/01/0072 4

 מולי כץ מבוא לניתוח טכני 07/01/0072 5

החלטות, קבלת  כיבתהלי ןמגמות השוק ושילוב 70/01/0072 6

 ה נכונים עפ"י השיטה הטכניתי איתותי קני

  מולי כץ 

 צחי רודניק שוק תעודות הסל ורנות הנאמנות 06/00/0072 7

 צחי רודניק אופציות ונגזרים 77/00/0072 8

 צחי רודניק שוק המט"ח  00/00/0072 9

 ישראל מורגנשטרן  סיכום קורס + ניהול תיק השקעות 01/00/0072 10



 

 info@hascala.co.il    //www.hascala.co.il//    7160673-07//  טל'  71תל אביב, רח' קהילת קיוב 

 בוקר - קמפוס רמת אפעל

 

 7רמת אפעל, רח' היסמין : הקורס כתובת

 02:00-70:00בין השעות  'וימי : ימים ושעות

 

  

  

 מרצה נושא לימוד תאריך מס'

בישראל והבורסות הלוקחות שוק ההון  עם תוכריה 73/06/0072 1

 בו חלק

 /צחי רודניקישראל מורגנשטרן

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק + שיטת הרצף  מסחר בבורסת אחד העםהשיטות  07/06/0072 2

+ הערכת  מניות+ דוחות כספיים+ תיאום שערים 00/06/0072 3

 שווי חברות

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק

 ואג"ח להמרהאגרות חוב  01/01/0072 4

 

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק שוק תעודות הסל וקרנות הנאמנות 70/01/0072 5

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק אופציות ונגזרים 72/01/0072 6

 מאיר פרי מבוא לניתוח טכני 06/01/0072 7

מגמות השוק ושילובן בתהליכי קבלת החלטות,  00/00/0072 8

 איתותי קנייה נכונים עפ"י השיטה הטכנית 

 מאיר פרי

 

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק שוק המט"ח 02/00/0072 9

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק + סיכום קורס ניהול תיק השקעות 76/00/0072 10
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  9191-9102סמסטר סתיו  –לוחות זמנים 
 

 ערב  – קמפוס רמת אפעל

 

 7רמת אפעל, רח' היסמין : הקורס כתובת

 70:00-07:00בין השעות  ימי ג': ימים ושעות

 

  

 חנוכה - 03/70/0072דילוגים:   *

 

 

  

 *מרצה נושא לימוד תאריך מס'

בישראל והבורסות הלוקחות שוק ההון  עם תוכריה 05/11/2019 1

 בו חלק

 /צחי רודניקישראל מורגנשטרן

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק + שיטת הרצף  מסחר בבורסת אחד העםהשיטות  12/11/2019 2

+ הערכת  מניות+ דוחות כספיים+ תיאום שערים 19/11/2019 3

 שווי חברות

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק

 ואג"ח להמרהאגרות חוב  26/11/2019 4

 

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק שוק תעודות הסל וקרנות הנאמנות 03/12/2019 5

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק אופציות ונגזרים 10/12/2019 6

 מאיר פרי מבוא לניתוח טכני 17/12/2019 7

מגמות השוק ושילובן בתהליכי קבלת החלטות,  31/12/2019 8

 איתותי קנייה נכונים עפ"י השיטה הטכנית 

 מאיר פרי

 

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק שוק המט"ח 07/01/2020 9

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק + סיכום קורס ניהול תיק השקעות 14/01/2020 10
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 בוקר - קמפוס רמת אפעל

 

 7רמת אפעל, רח' היסמין : הקורס כתובת

 02:00-70:00בין השעות  'וימי : ימים ושעות

 

 

 חנוכה - 03/70/0072דילוגים:   * 

 

 

עשויים  המקצועי. דעתו ות את תוכנית הלימודים ע"פ שיקולאת הזכות לשנ והשכלה פיננסית שומר לעצמהמרכז ל 

 לוח הזמנים המתפרסם באתר. ייש לעקוב אחר, שינויים בלו"ז במהלך הקורסלהתקיים 

 

 !אנו מאחלים לכם קורס מהנה ומוצלח

 מרצה נושא לימוד תאריך מס'

בישראל והבורסות הלוקחות שוק ההון  עם תוכריה 15/11/2019 1

 בו חלק

 /צחי רודניקישראל מורגנשטרן

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק + שיטת הרצף  מסחר בבורסת אחד העםהשיטות  22/11/2019 2

+ הערכת  מניות+ דוחות כספיים+ תיאום שערים 29/11/2019 3

 שווי חברות

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק

 אגרות חוב ואג"ח להמרה 06/12/2019 4

 

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק וקרנות הנאמנותשוק תעודות הסל  13/12/2019 5

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק אופציות ונגזרים 20/12/2019 6

 מאיר פרי מבוא לניתוח טכני 03/01/2020 7

מגמות השוק ושילובן בתהליכי קבלת החלטות,  10/01/2020 8

 איתותי קנייה נכונים עפ"י השיטה הטכנית 

 מאיר פרי

 

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק שוק המט"ח 17/01/2020 9

 ישראל מורגנשטרן/צחי רודניק + סיכום קורס ניהול תיק השקעות 24/01/2020 10


