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 קורס ניתוח טכני מורחב

 

 לחצו כאן 0202אביב סמסטר קורס ב ל 

 

 לחצו כאן 0202סמסטר קיץ קורסים ל 
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 ערב בלבדקורס  – 0202סמסטר אביב 
 

 7רח' היסמין  רמת אפעל,כתובת: 

 70:00-07:00בין השעות  ג' ימי: בוקרקורס 

 

  
  00.25.02)פסח(;  02.4.02 , 00.4.02 , 04.4.02)פורים(;   02.3.02 :*דילוגים

 
  

 מרצה נושא לימוד תאריך מס'

 מאיר פרי מבוא +  התיאוריה של צ'ארלס דאו 25/02/2020 1

 מאיר פרי סוגי מגמות בשוקי ההון  03/03/2020 2

 מאיר פרי ניתוח מחזורי מסחר 17/03/2020 3

 מאיר פרי בסיסייםאיתותי קנייה ומכירה  24/03/2020 4

 מאיר פרי איתותי קנייה ומכירה בסיסיים 31/03/2020 5

 מאיר פרי אזורי תמיכה והתנגדות 07/04/2020 6

 מאיר פרי קווי מגמה + ימי היפוך ופערי מחירים 05/05/2020 7

 מאיר פרי תוכניות היפוך + תוכניות התגבשות /המשכיות 19/05/2020 8

 מאיר פרי נעיםממוצעים  26/05/2020 9

 מאיר פרי (Oscillatorsמדדי עוצמה ) 02/06/2020 10

 מאיר פרי מדד התנועה הכיוונית 09/06/2020 00

 מאיר פרי (Candlestick Theory)תורת הנרות היפניים  16/06/2020 00

 מאיר פרי (Candlestick Theory)תורת הנרות היפניים  23/06/2020 03
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 ערבקורס  – 0202סמסטר קיץ 
 

 7רמת אפעל, רח' היסמין כתובת: 

 70:00-07:00בין השעות  ג' ימיקורס בוקר: 

 

 
  

 מרצה נושא לימוד תאריך מס'

 מאיר פרי מבוא +  התיאוריה של צ'ארלס דאו 19/05/2020 1

 מאיר פרי סוגי מגמות בשוקי ההון  26/05/2020 2

 מאיר פרי ניתוח מחזורי מסחר 02/06/2020 3

 מאיר פרי איתותי קנייה ומכירה בסיסיים 09/06/2020 4

 מאיר פרי איתותי קנייה ומכירה בסיסיים 16/06/2020 5

 מאיר פרי אזורי תמיכה והתנגדות 23/06/2020 6

 מאיר פרי ופערי מחיריםקווי מגמה + ימי היפוך  30/06/2020 7

 מאיר פרי תוכניות היפוך + תוכניות התגבשות /המשכיות 07/07/2020 8

 מאיר פרי ממוצעים נעים 14/07/2020 9

 מאיר פרי (Oscillatorsמדדי עוצמה ) 21/07/2020 10

 מאיר פרי מדד התנועה הכיוונית 28/07/2020 00

 מאיר פרי (Candlestick Theory)תורת הנרות היפניים  04/08/2020 00

 מאיר פרי (Candlestick Theory)תורת הנרות היפניים  11/08/2020 03
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 בוקרקורס  – 0202סמסטר קיץ 
 

 7רמת אפעל, רח' היסמין כתובת: 

  00:00-70:00בין השעות  'ו ימיקורס בוקר: 

 

 
 חג שבועות  02.25.02דילוגים: * 

 
 לתשומת ליבכם:

 

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

  באתר לוח הזמנים המתפרסם ייש לעקוב אחר. שינויים בלו"ז במהלך הקורסעשויים להתקיים. 
 

 
 !אנו מאחלים לכם קורס מהנה ומוצלח

 מרצה נושא לימוד תאריך מס'

 מאיר פרי מבוא +  התיאוריה של צ'ארלס דאו 01/05/2020 1

 מאיר פרי סוגי מגמות בשוקי ההון  08/05/2020 2

 מאיר פרי ניתוח מחזורי מסחר 15/05/2020 3

 מאיר פרי איתותי קנייה ומכירה בסיסיים 22/05/2020 4

 מאיר פרי איתותי קנייה ומכירה בסיסיים 05/06/2020 5

 מאיר פרי אזורי תמיכה והתנגדות 12/06/2020 6

 מאיר פרי ופערי מחיריםקווי מגמה + ימי היפוך  19/06/2020 7

 מאיר פרי תוכניות היפוך + תוכניות התגבשות /המשכיות 26/06/2020 8

 מאיר פרי ממוצעים נעים 03/07/2020 9

 מאיר פרי (Oscillatorsמדדי עוצמה ) 10/07/2020 10

 מאיר פרי מדד התנועה הכיוונית 17/07/2020 00

 מאיר פרי (Candlestick Theory)תורת הנרות היפניים  24/07/2020 00

 מאיר פרי (Candlestick Theory)תורת הנרות היפניים  31/07/2020 03


