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היכרות ראשונית - התהילה והזוהר 
● USA בשנת 2007+2008 התחלתי לסחור בבורסה בזכות כמה קורסים שלקחתי הראשון מסחר בסווינג במניות

והשני היה מסחר בחוזים עתידיים - רציתי יותר מינוף - היה לי חשבון מסחר קטן של 5K ורציתי לעשות כל יום 500$ 
היה כיף גדול בהתחלה - הכל הלך כמתוכנן - היו ימים שהלכתי כמו טווס עם רווחים אף יותר מהמתוכנן ●



VIX הפחד והטעויות החלו

התקדמו הימים וכמובן היתה לי "תוכנית עסקית" רק בכיוון אחד - מה אני עושה עם הכסף כשאני מצליח אבל ●
רצה הגורל והגיע משבר הסאב-פריים והתנודה בבורסה נהיית אגרסיבית ואיתה הגיעו הטעויות עד שעצרתי 

(נעצר לי החשבון במרג'ין קול) ולקח לי כמה ימים / שבועות להתאושש ולהבין מה היתה הבעיה



וככה הגעתי לאלגו

באותם ימי כישלונות צורבים וצורמים - הבנתי שהבעיה לא היתה בתוכנית - מותר לכל אחד לפנטז - אבל לא ●
היו חוקים *|* לא היו הגנות *|* לא היתה משמעת *|* לא היה מחקר

היתה תוכנה ישראלית שקראו לה Strategy Runner - פיתחתי הכל אצלם ופשוט כתבתי אלגו בלי מחקר אלא ●
רק שיעשה מה שאני עשיתי במסחר - הכניסה תמיד היתה אותה כניסה - היציאה ברווח היה לפי החשק לאותו 

יום והסטופ היה סטופ מנטלי שאותו הייתי מסוגל לספוג / להכיל.
●



הכרתי את TS כבר בשנת 2012 / 13

הבנתי שאפשר בכלל לחקור - למזלי הסתדר קצת השוק והיה יחסית מתון ומגמתי אך גם אז ידעתי אומנם ●
לחקור לאחור (נכיר עוד מעט את ה Backtest + optimization) וככה עבדתי חצי אוטומטי וחצי ידני אך לפחות 

התוכנית התחילה להתבהר קצת - לפחות הבנתי שאם השוק זז 20 נק' ביום אז אני עשוי להרוויח 2 נק' 
לדוגמה, וכשהשוק זז 150 נק' ביום אז אני יכול להרוויח גם 15 נק' (דוגמה לדוגמאות שמלמדים כיום)

גם לסחור אלגו אוטומטי לחלוטין צריך שיטה / כלים / ידע / ניסיון - ובזמנו לא היה כל כך תיעוד איך לעשות את ●
הדברים



תקופה מסוחר לחצי משקיע 

שנת 2013 עד 2018 היו לי כמה עסקים אחד מהם זכיין של סניף של מכללה ללימוד הייטק והעסק הנוסף היה ●
רשת בתחום המזון - כך שלא יכולתי לעסוק יום יום במסחר אלא קניתי פה ומכרתי שם רק כדי להרגיש שאני 

בתוך העניינים בידיע שאני חוזר לזה יום אחד בגדול

2018 סוגר העסק האחרון ומחליט שזה הכיוון - אלגו אלגו אלגו●
ואתם יודעים למה?●
לא כי רק אלגו מרוויח!!!  לא כי אין פחד!!! אלא אלגו נותן לי ביטחון שאני יודע מה אני עושה - לאן אני הולך - ●

וכיצד אני חוזר
אלגו נותן לי קווים ברורים על פוטנציאל הרווח , על רמת הסיכון , על הסיכוי בכלל להצליח●



למה אנחנו נפגשים כאן היום? 

 נבין אחת ולתמיד כיצד חשבון מסחר צריך להראות 1.

נכון שזה סקסי לסחור ב TSLA + AAPL + BTC אבל אם אציג לכם תוצאות יפות יותר 2.
על נפט? נסדאק ? SP500 וכו'… עדיין תעדיפו סקסי על כסף בכיס?

אנחנו כאן כדי להבין שאפשר הכל - נבנה אלגו ראשון ב 5 שורות של קוד ונראה שהשד לא 3.
נורא כל כך

נבין איך סוחרי אלגו עובדים לפי השיטה שאני מלמד4.

נכיר את "ארגז הכלים שבניתי" לסוחרי אלגו5.



נבין אחת ולתמיד כיצד חשבון מסחר צריך להראות  (נשבור מיתוסים)- אנחנו נבין שחשבון המסחר 1.
שלנו הוא חשבון מסחר ולא מבחן לאגו שלנו - הגרף לא חייב להיות "מצוייר יפה" עם גרף רווחים בקו ישר

● OVERFITTING זה נקרא



SP500 - מומנטום

CL פריצות

NQ פריצות

NQ מומנטום

אני יוצר את המציאות - אני בונה ומלמד את שיטות מסחר מגוונות 
. כשאני מלמד שיטה - יש לה תוצאות ברורות לכאן או לכאן

 TSLA + AAPL + BTC 2. נכון שזה סקסי לסחור ב
אבל אני מציג לכם תוצאות יפות יותר על נפט נסדאק SP500  אז האם עדיין תעדיפו סקסי על כסף בכיס?



איזה שיטה הכי טובה ללמוד?

מכללה / מרצה / מנטור מס' 1 מלמד פריצות - האם השיטה עובדת ב 100% ?1.

מכללה / מרצה / מנטור מס' 2 מלמד מומנטום? האם כל הזמן יש מגמה ברורה בשוק? 2.

מכללה / מרצה / מנטור מס' 3 מלמד ריוורסל? מתאים לדישדוש - האם זה המצב בשוק?3.



בואו ללמוד שיטת פריצות שמרוויחים ב X $ ביום 

איך זה יכול להיות? אם אני מלמד אתכם להרוויח 100$ ביום והשוק כמה ימים מדשדש - מה קורה?●
שימו לב - כל פריצה של הקו הלבן - נכשלה - אז במשך 3 ימים היינו חוטפים בראש כי למדנו שיטת פריצות●
מה קורה לסוחר שמפסיד ברצף?●
היה מחליף שיטה כי הוא לא יכול לדעת אם זה נכון או לא נכון!!!1.
היה מאשים את המנטור ואחותו שהכניסו אותו לסיפור הזה!!2.
מעביר את הכסף חזרה לארץ - תודה שלום!3.



בואו ללמוד שיטת מומנטום שמרוויחים ב X $ בשבוע 
אם אני מלמד אתכם להרוויח 500$ בשבוע והשוק דווקא במומנטום אבל אנחנו לא יודעים לזהות את זה ●
שימו לב - כל חציה של ממוצעים של האינדיקטור MACD- נכשלה - אז במשך 3 טריידים היינו חוטפים בראש ●

כי למדנו שיטת מומנטום
מה קורה לסוחר שמפסיד ברצף?●
היה מחליף שיטה כי הוא לא יכול לדעת אם זה נכון או לא נכון!!!1.
היה מאשים את המנטור ואחותו שהכניסו אותו לסיפור הזה!!2.
מעביר את הכסף חזרה לארץ - תודה שלום!3.



מדע מדויק - מחקר שוק מעמיק

אני מלמד מדע מדויק - ולא תיאוריות סטטיות כמו לצייר קוים על גרף, תיאורית הגלים או ניתוח טכני. אני מלמד 1.
כיצד מחברים את כל הסיפור יחדיו לכדי תוכנית עבודה מסודרת ללא צורך בהתערבות מגע יד אדם.

לדוגמה פשוטה ממש - אם נחליט לכתוב אלגו על נרות יפנים (כמו כאן התמונה) - נדע בדיוק מתי נכנסנו 2.
לעסקה (ברמת השניה המדויקת + תאריך מדויק ) , נדע בדיוק מתי לצאת ברווח ואיך להגן על עצמנו מפני 

הפסדים.



פרסומת ביוטיוב עכשיו רץ חזק

שוק הקריפטו עשה מהלך של 40,000 אחוז -  :-)))))))))))))))))) דהיינו:●
 אם היינו שמים 2,500 שקלים כיום היו לנו 1,000,000 שקלים! - איפה כולנו עכשיו? איפה אותם מפרסמים ●

עכשיו? מה זה עושה לנו בלב שאנחנו שומעים את הידיעה הזו?

חברים - תשימו את הדברים והשמועות במקום אחד - ותתקדמו למציאות -
אף אחד פה בחדר ל שם 2,500 שקלים על קריפטו והרוויח 1 מליון שקלים -



התפקיד שלנו כמפתחים הוא לדעת לחקור , 
להעמיק ולשפר כל רעיון בלחיצת כפתור

ובכמה שורות קוד בודדות 
ברמת ההבנה הבסיסית של 

כיתה ה' / ו' - ניתן להכפיל 
את הרווחיות של אלגו נרות 

יפנים בודד כזה

אני מתחייב לתת לתלמידים את 
האלגו הזה בזום תמיכה כבר של 

שיעור ראשון



בואו נבנה את האלגו הראשון שלנו 

מה הרעיון? אלגו פריצות הגבוה של יום לפני1.

כמה נרוויח בכל עסקה? 2250$.

כמה נפסיד בכל עסקה  250$ 3.

.4eMini sp500 ?על איזה נייר ערך נבדוק אותו

איזה Time Frame נעבוד 30 דק'5.

נחשב עמלת קניה + מכירה + נחשב סליפייג'  *!*6.
●
בואו נבדוק אם זה היה עבד בקורונה? נבדוק אם זה היה עובד כשאני התחלתי?●
מסקנות: נבדוק נייר אחר? זמן אחר? ●
רעיונות כיצד לשפר: אולי מדד הפחד ? - נוכל להשוות אותו●
ראינו את טווחי המסחר השונים - נוכל להתאים את יעדי היציאה ברווח / הפסד לטווח המסחר בתקופה ●

האחרונה 
אולי נבדוק אם יציאה אחרי 2 ברים טובה יותר? אולי יציאה באחוזים? ●
נוכל לפלח את השוק - לשוק עולה או שוק יורד או דישדוש●
ועוד… ועוד… ●

Tradestatio ואת סביבת 
n פותחים את

ELD הפיתוח



מעבר בין חובבן למקצוען

מעכשיו את/ה כבר לא מהמרים - אתם יודעים בדיוק מה 
התוכנית שלכם עושה

אתם יודעים בדיוק מה הסיכוי להצליח וכמה בכל עסקה
אתם יודעים גם מה הסיכון הכרוך בכך

אתם תדעו את פוטנציאל הרווח בשיטת המסחר שלכם 

לפעמים אתם תגלו גם שהשיטה שחשבתם -
שעובדת - לא עובדת

או
שהשיטה שחשבתם שתעבוד על הנסדאק - פתאום 

תתאים יותר למסחר בנפט!!

יכולת המחקר ובחינת המצבים האופטימלים ביותר לכל 
שיטה - תביא אתכם לרמת דיוק מושלמת שלא תהיו 

מופתעים בעתיד לכאן או לכאן



תוכנית עבודה מסודרת למסחר

בכל השיטות והקורסים הקיימים כיום למסחר בשוק 
ההון - שמים דגש רב על "תוכנית עבודה מסודרת 

להתנהלות במסחר" - מושגים כמו:

ניהול זמן-
שליטה ברגשות-
יומן מעקב-
ניהול סיכונים -
וכו'...-
זה טוב מאד - ונכון מאד - למי שסוחר ידני●
אצלי לא!! - אצלי כל השלבים האלה כתובים ●

בקוד בתור "אם.." "אז.." "אחרת.." "תעשה…" 
If Then Else begin

כל שלבי ההתמודדות הרגשית / כלכלית נכנסים ●
לתוך קטע קוד שמביא לידי ביטוי את הרעיון 

שלנו לכדי אסטרטגיה מסחר אוטומטית



איך לומדים לעשות את כל זה? 

15 שיעורים של לימוד שיטות מסחר מגוונות על פריצות, מגמות וריוורסל ●
שיעורים מוקלטים בוידאו בצורה מאורגנת ומדורגת לכל שלבי ההתקדמות ●
קורס דיגטלי המאפשר לכם שליטה על קצב התקדמות בחומר הלימוד●
תמיכה בזום לכל שיעור ושיעור●
הקורס מלווה בחומר עזר רב הכולל: את כל האסטרטגיות שאנו לומדים, הקלטות נוספות של תמיכה בזום ●

לתלמידים , מאגר שאלות ותשובות גדול 
פרויקטים מלווים את כל מהלך הקורס - הן בשיעורי בית לצורך תירגול והן בפרויקטים ליצירת אלגוטרייד ●

משלכם בליווי והדרכה שלי
תמיכה אישית פרטנית וקבוצת וואטסאפ לתלמידי הקורס שתימשך איתכם כל עוד תרצו●
זמינות לשאלות והתייעצויות לכל אורך הקורס ולאחריו עד להצלחה ומעבר ●
ליווי אישי בפרויקט גמר●



ארגז כלים לרשותכם 

תוכנת ID-GEN שנועדה ל:1.
למקסם את מלוא פוטנציאל הרווח של -

האסטרטגיה שלך על ידי מחקר שוק מקיף הן 
בסוגי ניירות ערך והן ברזולוציות זמן יחודיות

לחסוך לך עשרות / מאות שעות של מחקר שאולי -
לא היית מגיע לתוצאה הסופית הזו בדרך הארוכה

תוכנה פרי פיתוח שלי ונועדה עבור התלמידים שלי -



2. גישה לספריית האלגו הגדולה בארץ שנועדה ל:

להעשיר לך את הידע באסטרטגיות ושיטות מסחר -
מגוונות על מבחר רב של ניירות ערך - ואסטרטגיות אלה 

עובדות בחשבונות אמיתיים
לאפשר לכם לצאת לדרך עם מספר אסטרטגיות לא -

מקורלצות שחלקם יתאימו לכם הן באופי האסטרטגיה והן 
בגודל החשבון הרצוי

ארגז כלים נוסף לרשותכם - הכנסו לאתר שלי כאן 

https://algotrader.co.il/


שיטת העבודה שלי מאפשרת לי לנהל מספר רב של אלגוטריידים ביחד

אלגו 1 מנוהל



שיטת העבודה שלי מאפשרת לי לנהל מספר רב של אלגוטריידים ביחד

אלגו 2 מנוהל



שיטת העבודה שלי מאפשרת לי לנהל מספר רב של אלגוטריידים ביחד

אלגו 3 מנוהל



מה נדע בסוף הקורס

תוכל לכתוב רובוט בשפת תכנות פשוטה שיעבוד כאסטרטגיה אוטומטית לחלוטין ב 1100%.

תוכל לנהל חשבון מסחר עצמאי על ידי מספר רב של אסטרטגיות2.

תדע ב 100% אם האסטרטגיה שלך רווחית או לא - ואם כן אז למה לצפות3.

תכיר עשרות שיטות ופרספקטיבות נוספות על עולם המסחר 4.

תבין את אחד מכלי הפיתוח מהמתקדמים ביותר שיש כיום5.

תוכל לדעת אם שיטת מסחר כזו או אחרת תהיה מתאימה לך ואם לאו - אז מה עליך לשפר על מנת להגיע לכדי 6.
שיטה מנצחת

תכיר תצורת חשיבה לצורכי מחקר מעמיק בשיטות מסחר מגוונות7.

תכירו ניירות ערך מגוונים מעולם החוזים העתידיים - מדדי מניות, סחורות, מטבעות, מניות ותעודות סל.8.



תלמידים ממליצים 1





אז קוראים לי גיא קורן - 
עוסק בשוק ההון כבר 14 
שנים, בן 43, נשוי + שני 
ילדים - בן 13 ובת 10.5, 
גר בעמק יזרעאל, עוסק 

באלגו ב4 שנים 
האחרונות - מפתח אלגו 
לפרטיים כעיסוק וכמובן 
מפתח ומייעל מערכות 
מסחר שלי וכיום יש לי 
כבר 2 מחזורי לימוד 

בשיטה הזו

תכירו את האתר וערוץ היוטיוב שלי



הסילבוס המורחב של הקורס

שיעור 1: היכרות עם תוכנת Tradestation וסביבת העבודה
שיעור 2: היכרות עם סביבת הפיתוח שלנו וכתיבת האלגו הראשון שלכם - פריצות סטטיות

שיעור 3: כותבים אלגו נוסף לפריצות דינמיות! ולומדים לקרוא את דו"ח התוכנה לבקרת התוצאות שקיבלנו
שיעור 4: לומדים על אלגו מומנטום וממשיכים להכיר כלים נוספים לקריאת דוחות מורכבים יותר

שיעור 5: היכרות עם אחד האלגויים המפורסמים שיש, ולראשונה נכיר כיצד בונים "מכונת מצבים" למחקר עוצמתי
Buy or Sellshort = Stop / Limit / Market - שיעור 6:  נלמד על מגוון פקודות כניסה ויציאה מעסקה

שיעור 7: נעבוד עם אלגו פריצות למניות הכולל ניהול חשבון לפי גודל החשבון
שיעור 8: נבנה אלגו של סטופ עוקב Trailing Stop למיצוי מלוא הפוטנציאל לעסקה

שיעור 9: נכיר דוחות מערכת נוספים ואת ה Fitness Function לניצול מירבי של כל אלגו
Time Machine שיעור 10: נבנה את מכונת המצבים ל

שיעור 11: נלמד כיצד מדאבגים אסטרטגיה - איך מוצאים באגים באלגו שלנו על ידי פקודות פשוטות ומורכבות
שיעור 12: נפלח את השוק למצבים משתנים בהם כלים טכניים יכולים לתמוך / לעזור או לא לתוך המגמה הראשית

שיעור 13: תהליך בדיקה שנקרה Walk Forward Analysis תקופות שלא נחקרו בתוך פרק הזמן הנחקר 
 Monte Carlo - שיעור 14: תהליך בדיקת יכולת ההישרדות של אסטרטגיות תוך יומיות וכיוון על גודל חשבון



תמיכה מלאה 
במהלך הקורס 

גישה לתוכן עדכני 
ומתעדכן מידי 

חודש

לימוד שיטות מסחר שלא 
נחשפו בקורסים המוכרים 

בארץ

כלים ייחודיים ובלעדיים 
למחקר שוק מקיף ביותר

לקהילה של אלירן
עד יום שישי 21.01.02

ולמשלמים עד 2 תשלומים

לקהילה של אלירן
עד יום שישי 21.01.02

ולמשלמים עד 5 תשלומים
לאחר הנחה הנחה ₪ כללית למי 

שיגיע דרך אלירן מחיר מלא מוצר

 ₪4,900  5,400₪ 5,900₪ 1000₪ 6,900₪
קורס פיתוח אסטרטגיות 

אלגוטריידינג

₪1,900 2,200₪ 2,400₪ 500₪ 2,900₪
תוכנת IDGEN (מחקר 
מולטי סימבול + מולטי 

טייםפריים)

₪1,900
3 הנרשמים ●

הראשונים מקבלים 
את 3 האלגו ב 
1,000 שקלים 

2,200₪ 2,800₪ 1,000₪
3,800₪ לשנה 

לאלגו1
מקבלים 3 ●

אלגו בקורס

ספריית אלגוטרייד 
לנרשמים

מקבלים אותה ●
אחרי 1 חודש

8,700₪ 9,800₪ סך הכל הנחה 13,600₪

סך הכל חיסכון: 4,900₪ סך הכל חיסכון: 3,800₪ 2,500₪



גיא קורן 054-6642123
www.algotrader.co.il


