


 קריירה בשוק ההון

 

 עולמם של אנשי ההשקעות

 
 

 תיאור תפקידו של מנהל תיקי השקעות

 
 

 השקעותתיאור תפקידו של יועץ 

 
 

 השקעותתיאור תפקידו של משווק 

 
 

 שיווק השקעות וניהול תיקים/מסלול הכשרה לקבלת רישיון ייעוץ

 
 

 ?לעבור על מנת לעסוק בעולם ההשקעותאיזה מבחנים צריך 

 
 

 איך משיגים התמחות בעולם ההשקעות

 
 

 .התמחות בעולם ההשקעותכמה טיפים שחייבים לדעת על מנת להשיג 

 
 

 עולם השיווק הפנסיוני

 
 

 .יועץ פנסיוני/משווקמסלול הכשרה לקבלת רישיון 

 
 

 ?לעבור על מנת לעסוק בעולם הפנסיוניאיזה מבחנים צריך 

 
 

 .איך משיגים התמחות בעולם הפנסיוני

 
 

 .התמחות בעולם הפנסיוניכמה טיפים שחייבים לדעת על מנת להשיג 

 
 

 .כל הסיבות לשלב בין העולמות

 
 

 ?איך מתכוננים למבחנים

 
 

 ?מה חובה לעשות על מנת לעבור את המבחנים

 
 

 ?אז איך מתחילים ללמוד

 

 3עמוד 

 4עמוד 

 5עמוד 

 6עמוד 

 7עמוד 

 8עמוד 

 9עמוד 

 13עמוד 

 14עמוד 

 15עמוד 

 16עמוד 

 17עמוד 

 21עמוד 

 22עמוד 

 23עמוד 

 24עמוד 

 25עמוד 

 26עמוד 
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 קריירה בשוק ההון

 

 עולם ההשקעות

 

 . עולם ההשקעות המקצועי מתחלק לשני עולמות מקבילים

 

קרנות הפנסיה  , העולם הראשון הוא העולם הפנסיוני בו שולטות קופות הגמל 

 .וביטוחי המנהלים

היועץ הפנסיוני מנצל את כישוריו על מנת לשרטט עתיד כלכלי ראוי יותר  

 .ללקוחותיו

עליו מוטלת המשימה של תכנון תקציב הלקוח לטווח ארוך וההחלטה היכן נכון 

לאדם להשקיע את כספו על מנת שבבוא היום יוכל לפרוש בבטחה וליהנות 

 .מפירות ההשקעה ומחסכונותיו

 

העולם השני הוא עולם ההשקעות לטווח בינוני וקצר בו שולטות קרנות הנאמנות  

 .חברות ניהול התיקים ויועצי ההשקעות למיניהם, 

יועץ ההשקעות מנחה את לקוחותיו להשקיע את כספם במגוון רחב  \משווק\מנהל

מאוד של אפיקי השקעה תוך שהוא לוקח בחשבון את טווח ההשקעה של 

 .שנאת הסיכון שלהם ומגוון המטרות והציפיות שלהם, לקוחותיו 

 

יועץ ההשקעות יבנה יחד עם לקוחותיו את תיק ההשקעות \משווק\המנהל

 .האולטימטיבי עבורם במטרה לעמוד ביעדים הכלכליים שהציבו לעצמם

 

לפני שתבחר מה אתה רוצה ללמוד עליך קודם להחליט באיזה עולם אתה היית  
 רוצה לעסוק  

 

 העולם הפנסיוני

 

 

 שילוב העולמות
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יועצי  \משווקי\אז נראה לך כי מתאים לך לעסוק בעולם המופלא של מנהלי

 .  השקעות

 

זהו ללא ספק בחירה נבונה של מקצוע איכותי ויוקרתי המשלב דינמיות  , נפלא

 מטורפת ומקצוע מהנה ואתגרי  

 

 .אך רגע לפני שנמשיך יש עוד משהו אחד שעליך להחליט

 

 .יועצי השקעות ומשווקי השקעות, בעולם ההשקעות ישנם מנהלי תיקי השקעות 

 

אומנם לכולם ידע דומה ועיסוק ישיר להשקעות בניירות ערך אך כל אחד מהם  

 .גם מתמחה באופי עבודה שייחודי לו

 

בואו נעבור על כל אחד מהעיסוקים וננסה להבין מה מיחד כל עיסוק בעולם 

 .ההשקעות המודרני

 
 

מנהל תיקי  

 השקעות
 יועץ השקעות

משווק  

 השקעות

 עולם ההשקעות
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 :במה עוסק מנהל תיקי השקעות

מנהל התיקים פועל על פי שיקול דעת שלו מטעם  . מנהל תיקים למעשה מנהל את ההשקעות בפועל 

למעשה מנהל  . י הלקוח לבצע פעולות בחשבונו של קנייה ומכירה של ניירות ערך"שניתן לו ע כחייפוי 

התיקים קובע עם הלקוח את מדיניות התיק שהיא למעשה גבולות הגזרה בהם פועל מנהל התיקים  

מבחינת חשיפת הסיכון המותרת לו ובתוך גבולות אלו פועל לפי מיטב כישוריו על מנת להשיג את  

 .  התשואה המרבית ללקוחותיו

 
 :איך נראה יומו של מנהל תיקי ההשקעות

ביצוע הוראות  , קבלת החלטות לגבי קנייה ומכירה של ניירות ערך , השתתפות בוועדת השקעות  

ככלל . אלו הם רק חלק מסדר יומו של מנהל ההשקעות. 'בניית תיק השקעות ללקוח וכו, בחדר מסחר 

מנהל ההשקעות פועל במשרדו שבבית ההשקעות ושם רוב היום הוא יושב מול מסכי המחשב  

 .המחוברים למערכות המסחר של הבורסה ומקבל החלטות בזמן אמת

 

 :למי מתאים
אנשים בעלי משמעת עצמית שמסוגלים לשבת שעות ארוכות מול מסך המחשב  , אנשים של מספרים  

פחות מתאים למי שרוצה לעבוד ישירות עם הלקוחות ולמי שכל היום  . ולקבל החלטות בתנאי אי ודאות

 .חייב להיות בתזוזה ופעיל

 

 :כמה מרוויחים
ותק מעל חמש  ₪  15,000 -₪ 12,000: ותק בין שנה לחמש. ₪   10,000 -₪  8000: מתחיל  

 .ומעלה₪ 35,000: בכיר ₪   20,000סביב : שנים

 

 

 

 

 
 

 מנהל תיקי השקעות
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 :במה עוסק יועץ ההשקעות

יועץ ההשקעות יכול  . יתרונו של יועץ ההשקעות טמון בעובדה שהוא גורם מקצועי ואובייקטיבי לחלוטין 

שהוא לא עובד בחברה שמנהלת  , כלומר. לתת שירותי ייעוץ רק במידה ואין לו זיקה לנייר ערך מסוים

קופות גמל או כל סוג אחר של ניהול נכסים אשר יכול ויגרום לו לניגוד עניינים מול  , גם קרנות נאמנות 

היום אנו מוצאים יועצי השקעות בעיקר בבנקים וזהו העיסוק הנפוץ ביותר והעיקרי מהסיבה  . הלקוח

היועץ מייעץ ללקוחותיו היכן כדאי  . שרובו של הציבור בישראל עדיין פונה לקבלת ייעוץ בסניפי הבנק

היועץ חייב להיות בקיא בכל אפיקי  . להם להשקיע אך הוא אינו פועל בשמם שלא כמו מנהל התיקים

ההשקעה והוא זה שימליץ ללקוח מה לדעתו צריך להיות מבנה תיק ההשקעות שלו ואילו ניירות כדאי  

 .לו לקנות

 
 :איך נראה יומו של מנהל יועץ ההשקעות

שיחות טלפון ללקוחות  , פגישות עם לקוחות בסניף , עבודה בסניף בנק , השתתפות בוועדת השקעות  

מעקב אחרי מגמות השוק והמלצה על מעבר בין אפיקי  , קריאת סקירות של הבנק ושל בתי השקעות , 

 .ההשקעה

 

 :למי מתאים
,  פלוס ענק לאנשים שיודעים לתת שירות טוב וסבלני ללקוחות , לאנשים שאוהבים לעבוד עם קהל  

 . אמיתי ומיידי ללקוח, לאנשים שחשוב להם לתת פתרון מקצועי

 

 :כמה מרוויחים
: ותק מעל חמש שנים₪  12,000: ותק בין שנה לחמש. ₪   9,000 -₪  7000: מתחיל  

16,000 ₪-  20,000₪ 

 

 

 

 

 
 

 יועץ השקעות
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 :במה עוסק משווק ההשקעות

גם המשווק מבלה את מרבית יומו  . עיסוקו של משווק ההשקעות דומה מאוד לעיסוקו של היועץ 

,  בפגישות עם לקוחות והוא הגורם המקצועי אשר בונה יחד עם הלקוח את תיק ההשקעות של הלקוח 

ההבדל העיקרי בין המשווק ליועץ הוא בעובדה שהמשווק  . את מדיניות החשיפה ואת יעדי ההשקעה

אינו גורם אובייקטיבי ומאחר ולרוב הוא עובד בבתי השקעות או מייצג אותם יש לו זיקה לנייר ערך  

 .מסוים ועל כן פעולותיו של המשווק הן בעלות אופי שיווקי ולא ייעוצי

 
 :איך נראה יומו של משווק ההשקעות

פגישות עם ועדות של  , פגישות עסקים , נסיעות לפגישות עם לקוחות , השתתפות בוועדת השקעות  

המשווק כשמו כן הוא דואג למכור ולהפיץ  את השירות שמעניק  , ישיבות שיווק ועוד, גופים מקצועיים 

 .בית ההשקעות לקהל הרכב

 

 :למי מתאים
אנשים שאוהבים שטח ולקרוע את הארץ מפגישה לפגישה מתאים  , לאנשים שאוהבים לעבוד עם קהל  

 .במיוחד לכאלו שיש להם אוריינטציה למכירות ורעבים להצלחה

 

 :כמה מרוויחים

 
ותק  מעל חמש ₪   12,000  :ותק בין שנה לחמש. ₪  9,000 -₪ 7000:  מתחיל 

 ₪ 20,000  -₪ 16,000:שנים

חשוב לציין כי המשווק עובד גם על מודל של בונוסים כך שהשכר שלו מורכב משכר הבסיס שמוצג כאן  
₪  10,000 –ל ₪  3000הבונוסים יכולים לנוע בין  –ובנוסף עמלות עבור כל לקוח שצירף לשירות 

 .תלוי ביכולות המכירה שלו,ואפילו יותר 

 

 

 

 

 
 

 משווק השקעות
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 שיווק השקעות וניהול תיקים/מסלול הכשרה לקבלת רישיון ייעוץ

על מנת לעסוק במקצוע של מנהל תיקי השקעות חייבים קודם להשיג רישיון מטעם  

 .הרשות לניירות ערך

 

 .תנאים מקדימים לפני שהיא מעניקה לאדם את הרישיון' הרשות לניירות ערך דורשת מס

 

 :התנאים הם

 

 .אזרח ישראלי ללא עבר פלילי  •

 .מעבר של בחינות מטעם הרשות לניירות ערך  •
 .חודשים 9התמחות  –עבור רישיון מנהל תיקים   •

 .חודשים 6התמחות  –שיווק /עבור רישיון ייעוץ  •

 

 .כעת כשידוע לנו מה נדרש על מנת לקבל רישיון בואו ונבחן לעומק את הדרישות
 

 

 

 

 
 

איזה מבחנים  

 ?  צריך לעבור
איך אני משיג לי  

 ?התמחות בתחום
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 ?איזה מבחנים צריך לעבור

'  שיווק חייבים לעבור מס/על מנת לקבל רישיון לעסוק בניהול תיקי השקעות או בייעוץ

 .מבחנים אשר נהוג לחלק אותם למבחני יסודות ומבחנים מקצועיים

 

למי שסיים בהצלחה תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר במנהל עסקים או בכלכלה בלבד  

מבחן  : יכול לקבל פטור מהרשות לניירות ערך משלושה מתוך ארבעה ממבחני הייסוד 

 .מבחן בחשבונאות ומבחן במימון וסטטיסטיקה, בכלכלה 

 

בעלי תואר ראשון במנהל עסקים או כלכלה יכולים אם כך לבצע מסלול מקוצר במהלכו 

 .יעברו שלושה מבחנים בלבד

לאלו שטרם השלימו את התואר או שבידם תואר שאינו במנהל עסקים או כלכלה חייבים 

 .לבצע את המסלול המלא ולעבור שישה מבחנים

 

המבחנים נערכים פעמיים בשנה בלבד וניתן לגשת לכמה ביחד אך לא ניתן לגשת באותו 

 .מחזור למבחנים המקצועיים אם לא עברתם את מבחני היסוד
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 מסלול השקעות מלא

על מנת לקבל את רישיון ניהול תיקי ההשקעות חייב אדם שאינו מחזיק בתואר במנהל  

לרישיון לניהול תיקים בלבד  )עסקים או כלכלה  לעבור ארבעה מבחני יסוד ומבחן מקצועי 

 (:מבחנים מקצועיים  2יש לעבור 

 

 מבחני היסוד שיש לעבור

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

דיני ניירות ערך  

 ואתיקה מקצועית

 

 

 מבחן בכלכלה

 

מבחן יסוד העוסק בתחום האתיקה המקצועית ובדיני  

דיני  , הנבחן נדרש להוכיח ידע בחוק החברות , ניירות ערך 

.  ניירות ערך ובכללי האתיקה כפי שמופיעים בחוק הייעוץ

 .שאלות 25זהו מבחן עם שאלות בסגנון אמריקאי הבנוי מ 

 .לפחות על מנת לעבור 60יש להשיג ציון 

 

 מבחן בחשבונאות

 

 

מבחן  

בסטטיסטיקה  

 ומימון

 

הנבחן  . מבחן יסוד העוסק בתחום החשבונאות הפיננסית

נדרש להפגין ידע בקריאת דוחות כספיים וניתוח יחסיים  

זהו מבחן עם שאלות בסגנון אמריקאי הבנוי מ  . פיננסים

 .לפחות על מנת לעבור 60יש להשיג ציון .שאלות 20

 

הנבחן נדרש להפגין  . מבחן יסוד העוסק בתחום הכלכלה

זהו  . ידע בנושאים הקשורים למקרו כלכלה ולמיקרו כלכלה

יש  .שאלות 20מבחן עם שאלות בסגנון אמריקאי הבנוי מ 

 .לפחות על מנת לעבור 60להשיג ציון 

 

מבחן יסוד המשלב שאלות מתחום המימון ומתחום  

זהו מבחן עם שאלות בסגנון אמריקאי הבנוי  .הסטטיסטיקה

 .לפחות על מנת לעבור 60יש להשיג ציון .שאלות 20מ 

 

10 

 האקדמיה לפיננסים  

 כי השקעות לומדים בבית השקעות

 03-5190606: טל

www.macademy.co.il 

 

http://www.macademy.co.il/classes3/Ethics
http://www.macademy.co.il/classes3/Economy
http://www.macademy.co.il/classes3/Accounting
http://www.macademy.co.il/classes3/Finance


רק לאחר שעבר בהצלחה את מבחני היסוד רשאי המועמד לרישיון לגשת למבחן  

 .המקצועי

 

 :המבחנים שיש לעבור הם

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

. זהו מבחן ההסמכה המקצועי של הרשות לניירות ערך

מבחן זה כולל את כל ההיבטים המקצועיים ודורש הבנה  

.  מקיפה ומלאה בכל סוגי ניירות הערך והמוצרים הפיננסים

לא ניתן לגשת למבחן מבלי שעברתם קודם את מבחני  

מבחן קשה במיוחד הכולל חומר  . היסוד או הוכחת פטורים

לפחות  60שאלות בסגנון אמריקאי יש להשיג ציון  20. רב

 .על מנת לעבור

.  זהו מבחן המיועד רק לרישיון לניהול תיקי השקעות

אך בנוי  ' המבחן כולל את אותו החומר של מקצועית א

המבחן הוא  . משאלות פחות תיאורטיות ויותר מעשיות

לפחות על  60יש להשיג ציון . מבחן עם שאלות פתוחות

 מנת לעבור  

 

מבחן מקצועית  

 'א
 

 

 

 

 'מבחן מקצועית ב
 ניהול תיקים בלבד

 

 

 מסלול השקעות מלא
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כאמור י שיש לו תואר במנהל עסקים או כלכלה רשאי לקבל פטורים מחלק ממבחני  

על מנת לקבל את רישיון ניהול תיקי ההשקעות חייב מי שיש לו פטורים לעבור  . היסוד

 .שלושה מבחנים נוספים

 

 :המבחנים שיש לעבור הם

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

דיני ניירות ערך  

 ואתיקה מקצועית

 

 

מבחן מקצועית  

 'א
 

 

 

 'מבחן מקצועית ב
 ניהול תיקים בלבד

 

 

מבחן יסוד העוסק בתחום האתיקה המקצועית ובדיני  

דיני  , הנבחן נדרש להוכיח ידע בחוק החברות , ניירות ערך 

.  ניירות ערך ובכללי האתיקה כפי שמופיעים בחוק הייעוץ

 .שאלות 25זהו מבחן עם שאלות בסגנון אמריקאי הבנוי מ 

 .לפחות על מנת לעבור 60יש להשיג ציון 

. זהו מבחן ההסמכה המקצועי של הרשות לניירות ערך

מבחן זה כולל את כל ההיבטים המקצועיים ודורש הבנה  

.  מקיפה ומלאה בכל סוגי ניירות הערך והמוצרים הפיננסים

לא ניתן לגשת למבחן מבלי שעברתם קודם את מבחני  

מבחן קשה במיוחד הכולל חומר  . היסוד או הוכחת פטורים

לפחות  60שאלות בסגנון אמריקאי יש להשיג ציון  20. רב

 .על מנת לעבור

.  זהו מבחן המיועד רק לרישיון לניהול תיקי השקעות

אך בנוי  ' המבחן כולל את אותו החומר של מקצועית א

המבחן הוא  . משאלות פחות תיאורטיות ויותר מעשיות

לפחות על  60יש להשיג ציון . מבחן עם שאלות פתוחות

 מנת לעבור  

 מסלול השקעות מקוצר
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 איך אני משיג התמחות בתחום

הרשות לניירות ערך דורשת מכל מועמד לקבלת רישיון לעבור התמחות בתחום העיסוק  

 .בו הוא מבקש את הרישיון

 

 :עבור רישיון לניהול תיקים

המתמחה צריך למצוא מאמן בעל רישיון לניהול תיקי  . חודשים 9יש לעבור התמחות של 

התמחות בניהול תיקים . שנים שמוכן לאמן אותו בתקופת ההתמחות 5השקעות לפחות 

 .ניתן לבצע רק בבתי השקעות מאחר והם היחידים בעלי רישיון לניהול תיקים

 

 :עבור רישיון לשיווק השקעות

המתמחה צריך למצוא מאמן בעל רישיון לשיווק  . חודשים 6יש לעבור התמחות של 

התמחות בשיווק  . שנים שמוכן לאמן אותו בתקופת ההתמחות 5השקעות לפחות 

 .השקעות ניתן לבצע בבתי השקעות או בחברות לשיווק השקעות

 

 :עבור רישיון לייעוץ השקעות

המתמחה צריך למצוא מאמן בעל רישיון ייעוץ  . חודשים 6יש לעבור התמחות של 

התמחות בייעוץ  . שנים שמוכן לאמן אותו בתקופת ההתמחות 5השקעות לפחות 

 .השקעות ניתן לבצע בבנקים
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 כמה טיפים שחייבים לדעת על מנת להשיג התמחות

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

התחילו לעבוד  

 לפני ההתמחות
 

 

הירשמו  

ללימודים רק  

 בבית השקעות
 

 

 

תוכיחו את  

עצמכם  

בלימודים ולא  

 במבחנים
 

 

בתחום ההשקעות קיים כיום ביקוש אדיר למקום התמחות ועל כל  

הדרך הטובה  . משרת מתמחה שמתפנה עומדים כמה עשרות בתור

ביותר להשיג התמחות היא לבצע מבעוד מועד דריסת רגל בבית  

נצלו את תקופת הלימודים שלכם והתחילו לעבוד כבר  . השקעות או בנק

שיגיע היום ואתם תרצו כבר . עכשיו בכל משרה בבית ההשקעות

להתחיל את ההתמחות המנהלים כבר יכירו אתכם ואם אתם עובדים  

 .טובים הם יעדיפו לתת לכם התמחות מאשר למישהו מבחוץ

ישנם המון מכללות שמציעים קורסים אך רוב המכללות הללו הן  

לעומתם ישנם  . עצמאיות ואין להם כל קשר לבתי השקעות או בנקים

כמה בתי השקעות שפתחו אקדמיות מטעמם על מנת להכשיר את דור  

תלמידים שלומדים באקדמיה לפיננסים לומדים למעשה  . העתיד שלהם

המורים והמנהלים כולם עובדי  . בבית ההשקעות של מגדל שוקי הון

מגדל שוקי הון וכשבמגדל שוקי הון מחפשים מתמחים אנחנו מן הסתם  

 .מכירים את התלמידים שלנו ולכן מעדיפים אותם

בניגוד למבחנים אחרים שאתם מכירים בכל הקשור למבחני הרשות אין  

.  ללא הציון" עובר"למעשה מי שעובר את המבחן מקבל ציון . ציונים

האקדמיה  . עובדה זו מקשה על מעסיקים למיין את המצטיינים בתחום

לפיננסים פיתחה מודל ייחודי לה למצטיינים בו אנו מציעים פתרונות  

השמה בכל קבוצת מגדל לאלו שאנו יודעים כי היו מובילים ומצטיינים  

מעבר לעובדה כי כדאי ללמוד באקדמיה לפיננסים כי  . בזמן השיעורים

היא שייכת לבית השקעות כדאי ללמוד כאן בגלל הקשר העצום שיש  

 .חברות בתחום הביטוח והפיננסים הקשורות למגדל 70לנו במעל ל
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 יועץ פנסיוני\משווק

 :במה עוסק משווק או יועץ פנסיוני

עיסוקו של המשווק הפנסיוני דומה מאוד לעיסוקו של היועץ הפנסיוני לעומת הבדל אחד בו למעשה   

לעומת המשווק  ( בדרך כלל הוא עובד בבנק)היועץ הוא אובייקטיבי ואין לו זיקה לאיזשהו גוף מנהל 

לרוב עובד עבור אחד מבתי ההשקעות או סוכנות  )שיש לו זיקה והוא לרוב מייצג גוף אחד בלבד 

, של קופות גמל ( לקוחות)יועץ הפנסיוני מבלה את רוב יומו בפגישות עם עמיתים \המשווק( . מייצגת

עליו מוטלת המשימה של תכנון תקציב הלקוח לטווח ארוך וההחלטה  . קרנות פנסיה או ביטוחי מנהלים

היכן נכון לאדם להשקיע את כספו על מנת שבבוא היום יוכל לפרוש בבטחה וליהנות מפירות ההשקעה  

 .  ומחסכונותיו

 
 ?האם המקצוע הזה מבוקש

כל אזרח במדינת ישראל זכאי לפנסיית   2008לאחר השינויים האחרונים בחוק שנכנסו משנת !!!! מאוד 

.  חובה כך שנוצר מצב שרוב אזרחי מדינת ישראל ומעסיקים רבים פונים לייעוץ והכוונה בנושא הפנסיוני

שינוי נוסף שחל הוא שמעתה התכנון הפנסיוני הוא בעל חשיבות עליונה ויש לתכנן כראוי את עתיד  

 .כתוצאה מכך המקצוע של ייעוץ ושיווק פנסיוני הוא לוהט ויש דרישה אדירה למקצוע. אזרחי ישראל

הבעלים של האקדמיה לפיננסים היא בין המעסיקים הגדולים ביותר בתחום  , קבוצת מגדל ביטוח 

תלמידי האקדמיה זוכים אם כך ליתרון נוסף בקבלה  . הפנסיוני והיא כל הזמן קולטת משווקים חדשים

 .להתמחות בקבוצה

 

 :כמה מרוויחים
ותק מעל חמש שנים  ₪  15,000: ותק בין שנה לחמש. ₪  12,000 -₪ 10,000:  מתחיל 

:18,000 ₪-  25,000 ₪ 

חשוב לציין כי המשווק עובד גם על מודל של בונוסים כך שהשכר שלו מורכב משכר הבסיס שמוצג כאן  
 –ל ₪  3000הבונוסים יכולים לנוע בין . ובנוסף לזה הוא מקבל  עמלה עבור כל לקוח שצירף לשירות 

 .תלוי ביכולות המכירה שלו, ואפילו יותר ₪  10,000
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 משווק פנסיוני\מסלול הכשרה לקבלת רישיון יועץ

על מנת לעסוק במקצוע של ייעוץ או שיווק פנסיוני חייבים קודם להשיג רישיון מטעם  

 .משרד האוצר והרשות לניירות ערך

 

 .תנאים מקדימים לפני שהיא מעניקה לאדם את הרישיון' הרשות לניירות ערך דורשת מס

 

 :התנאים הם

 

 .אזרח ישראלי ללא עבר פלילי  •

 .מעבר של בחינות מטעם הרשות לניירות ערך  •

 .מעבר של בחינות מטעם משרד האוצר  •

 .ייעוץ פנסיוני\חודשים בחברה העוסקת בשיווק 6התמחות של   •

 

 .כעת כשידוע לנו מה נדרש על מנת לקבל רישיון בואו ונבחן לעומק את הדרישות
 

 

 

 

 
 

איזה מבחנים  

 ?  צריך לעבור

איך אני משיג לי  

 ?התמחות בתחום
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 ?איזה מבחנים צריך לעבור

מבחנים אשר  ' על מנת לקבל רישיון לעסוק בייעוץ או שיווק פנסיוני חייבים לעבור מס

 .ניתן לחלק אותם למבחני יסודות ומבחנים מקצועיים

 

למי שסיים בהצלחה תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר במנהל עסקים או בכלכלה בלבד  

מבחן  : יכול לקבל פטור מהרשות לניירות ערך משלושה מתוך ארבעה ממבחני הייסוד 

 .מבחן בחשבונאות ומבחן במימון וסטטיסטיקה, בכלכלה 

 

בעלי תואר ראשון במנהל עסקים או כלכלה יכולים אם כך לבצע מסלול מקוצר במהלכו 

 .יעברו שלושה מבחנים בלבד

לאלו שטרם השלימו את התואר או שבידם תואר שאינו במנהל עסקים או כלכלה חייבים 

 .לבצע את המסלול המלא ולעבור שישה מבחנים

 

המבחנים נערכים פעמיים בשנה בלבד וניתן לגשת לכמה ביחד אך לא ניתן לגשת באותו 

 .מחזור למבחנים המקצועיים אם לא עברתם את מבחני היסוד
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 מסלול פנסיוני מקוצר

על מנת לקבל את רישיון ניהול תיקי ההשקעות חייב אדם שיש לו פטורים מחלק ממבחני  

 .הייסוד לעבור שלושה מבחנים נוספים

 

 :המבחנים שיש לעבור הם

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 יסודות הביטוח
 

 

 

 גמר פנסיוני
 

 

מבחן אשר בוחן את בקיאותו  , מבחן יסוד של משרד האוצר

של הנבחן בכל ההיבטים הרגולטורים ובמונחי היסוד  

 .  מעולם הביטוח

. זהו מבחן ההסמכה המקצועי של הרשות לניירות ערך

מבחן זה כולל את כל ההיבטים המקצועיים ודורש הבנה  

.  מקיפה ומלאה בכל סוגי ניירות הערך והמוצרים הפיננסים

לא ניתן לגשת למבחן מבלי שעברתם קודם את מבחני  

מבחן קשה במיוחד הכולל חומר  . היסוד או הוכחת פטורים

לפחות  60יש להשיג ציון . שאלות בסגנון אמריקאי 20. רב

 .על מנת לעבור

זהו מבחן ההסמכה של משרד האוצר דורש הבנה מאלה  

מבחן מורכב וקשה במיוחד  . ומקיפה בכל התחום הפנסיוני

 .הכולל כמות אדירה של חומר תיאורטי

 

מבחן מקצועית  

 'א
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 מסלול פנסיוני מלא

על מנת לקבל את רישיון ניהול תיקי ההשקעות חייב אדם לעבור ארבעה מבחני יסוד 

 (:מבחנים מקצועיים  2לרישיון לניהול תיקים בלבד יש לעבור )ומבחן מקצועי 

 

 מבחני היסוד שיש לעבור

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

הנבחן  . מבחן יסוד העוסק בתחום החשבונאות הפיננסית

נדרש להפגין ידע בקריאת דוחות כספיים וניתוח יחסיים  

זהו מבחן עם שאלות בסגנון אמריקאי הבנוי מ  . פיננסים

 .לפחות על מנת לעבור 60יש להשיג ציון .שאלות 20

 

הנבחן נדרש להפגין  . מבחן יסוד העוסק בתחום הכלכלה

זהו  . ידע בנושאים הקשורים למקרו כלכלה ולמיקרו כלכלה

יש  .שאלות 20מבחן עם שאלות בסגנון אמריקאי הבנוי מ 

 .לפחות על מנת לעבור 60להשיג ציון 

 

מבחן יסוד המשלב שאלות מתחום המימון ומתחום  

זהו מבחן עם שאלות בסגנון אמריקאי הבנוי  .הסטטיסטיקה

 .לפחות על מנת לעבור 60יש להשיג ציון .שאלות 20מ 

 

מבחן אשר בוחן את בקיאותו  , מבחן יסוד של משרד האוצר

של הנבחן בכל ההיבטים הרגולטורים ובמונחי היסוד  

 .  מעולם הביטוח

 

 יסודות הביטוח
 

 

 

 מבחן בחשבונאות

 

 

 מבחן בכלכלה

 

 

מבחן  

בסטטיסטיקה  

 ומימון

 

19 

 האקדמיה לפיננסים  

 כי השקעות לומדים בבית השקעות

 03-5190606: טל

www.macademy.co.il 

 

http://www.macademy.co.il/classes3/Insurance_Basics
http://www.macademy.co.il/classes3/Accounting
http://www.macademy.co.il/classes3/Economy
http://www.macademy.co.il/classes3/Finance


 מסלול פנסיוני מלא

רק לאחר שעבר בהצלחה את מבחני היסוד רשאי המועמד לרישיון לגשת למבחן  

 .המקצועי

 

 :המבחנים שיש לעבור הם

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

. זהו מבחן ההסמכה המקצועי של הרשות לניירות ערך

מבחן זה כולל את כל ההיבטים המקצועיים ודורש הבנה  

.  מקיפה ומלאה בכל סוגי ניירות הערך והמוצרים הפיננסים

לא ניתן לגשת למבחן מבלי שעברתם קודם את מבחני  

מבחן קשה במיוחד הכולל חומר  . היסוד או הוכחת פטורים

לפחות  60יש להשיג ציון .שאלות בסגנון אמריקאי  20. רב

 .על מנת לעבור

זהו מבחן ההסמכה של משרד האוצר דורש הבנה מאלה  

מבחן מורכב וקשה במיוחד  . ומקיפה בכל התחום הפנסיוני

 .הכולל כמות אדירה של חומר תיאורטי

 

מבחן מקצועית  

 'א
 

 

 

 גמר פנסיוני
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 איך אני משיג התמחות בתחום

משרד האוצר דורש מכל מועמד לקבלת רישיון לעבור התמחות התחום העיסוק בו הוא  

 .מבקש את הרישיון

 

 

 :עבור רישיון לשיווק פנסיוני

המתמחה צריך למצוא מאמן בעל רישיון לשיווק  . חודשים 6יש לעבור התמחות של 

התמחות בשיווק השקעות . שנים שמוכן לאמן אותו בתקופת ההתמחות 5פנסיוני לפחות 

 .ניתן לבצע בבתי השקעות או בחברות לשיווק השקעות

 

 :עבור רישיון לייעוץ פנסיוני

המתמחה צריך למצוא מאמן בעל רישיון ייעוץ פנסיוני  . חודשים 6יש לעבור התמחות של 

התמחות בייעוץ השקעות ניתן . שנים שמוכן לאמן אותו בתקופת ההתמחות 5לפחות 

 .לבצע בבנקים
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 כמה טיפים שחייבים לדעת על מנת להשיג התמחות

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

תתקשרו רק עם  

 חברה גדולה
 

 

קיים ביקוש היום למתמחים אך חשוב לדעת שאחרי ההתמחות יש עוד  

אם למדתם למבחנים באקדמיה לפיננסים אתם יכולים  . קריירה לדאוג לה

להיות בטוחים שתקבלו הזמנה לראיון אישי באחת מהחברות של קבוצת  

ההתקשרות עם חברה גדולה נותנת לכם את הביטחון שגם עם  . מגדל

להיות חלק . יירגע קצת השוק לא תמצאו את עצמכם כל כך מהר בבית

מקבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל זה לדעת כי בכל מקרה תמיד  

חברות בנות ויותר   70יהיה ביקוש לעובדים טובים בחברה שיש לה יותר מ 

 .ממיליון וחצי לקוחות

ישנם המון מכללות שמציעים קורסים אך רוב המכללות הללו הן  

לעומתם ישנם  . עצמאיות ואין להם כל קשר לבתי השקעות או בנקים

כמה בתי השקעות שפתחו אקדמיות מטעמם על מנת להכשיר את דור  

תלמידים שלומדים באקדמיה לפיננסים לומדים למעשה  . העתיד שלהם

המורים והמנהלים כולם עובדי  . בבית ההשקעות של מגדל שוקי הון

מגדל שוקי הון וכשבמגדל שוקי הון מחפשים מתמחים אנחנו מן הסתם  

 .מכירים את התלמידים שלנו ולכן מעדיפים אותם

בניגוד למבחנים אחרים שאתם מכירים בכל הקשור למבחני הרשות אין  

.  ללא הציון" עובר"למעשה מי שעובר את המבחן מקבל ציון . ציונים

האקדמיה  . עובדה זו מקשה על מעסיקים למיין את המצטיינים בתחום

לפיננסים פיתחה מודל ייחודי לה למצטיינים בו אנו מציעים פתרונות  

השמה בכל קבוצת מגדל לאלו שאנו יודעים כי היו מובילים ומצטיינים  

מעבר לעובדה כי כדאי ללמוד באקדמיה לפיננסים כי  . בזמן השיעורים

היא שייכת לבית השקעות כדאי ללמוד כאן בגלל הקשר העצום שיש  

 .חברות בתחום הביטוח והפיננסים הקשורות למגדל 70לנו במעל ל 

 

הירשמו  

ללימודים רק  

 בבית השקעות
 

 

 

תוכיחו את  

עצמכם  

בלימודים ולא  

 במבחנים
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האמת היא  . יפה מאוד אז אתם מכוונים לכוכבים ולא מוכנים להתפשר על כלום

 .שגם אין ממש סיבה להתפשר

 

ניתן לשלב יחסית בקלות את העולמות ולבנות קריירה יוקרתית ואיכותית שנוגעת  

 .בכל ההיבטים של שוק ההון

 

הגופים המקצועיים , הסיבה לכך קשורה בעובדה שברוב בתי ההשקעות והבנקים

למעשה קיימת היום דרישה  . מפיצים גם מוצרים פנסיונים וגם מוצרי השקעות

 .אדירה בשוק לאנשים בעלי רישיון כפול

מעסיקים רבים הפנימו שמשתלמם להם יותר מבחינה כלכלית להעסיק אדם אחד  

 .עם רישיון כפול מאשר להעסיק שני אנשים שונים שלכל אחד רישיון אחר

 

בעולם ההשקעות ישנם  .אך רגע לפני שנמשיך יש עוד משהו אחד שעלינו להכיר 

בעולם הפנסיוני משווק . יועצי השקעות ומשווקי השקעות, מנהלי תיקי השקעות 

 או יועץ פנסיוני

 

אך כל אחד מהם גם  , אומנם לכולם ידע דומה ועיסוק ישיר להשקעות בניירות ערך

 .מתמחה באופי עבודה שייחודי לו

בואו נעבור על כל אחד מהעיסוקים וננסה להבין מה מיחד כל עיסוק בעולם 

 .ההשקעות המודרני

 

 

 
 

 כל הסיבות לשלב בין העולמות
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 ?אז איך מתכוננים למבחנים

שנות הלימוד שלהם ואולי גם את   12לכל הקוסמים מבינכם שהצליחו לעבור את כל 

התואר מבלי לשבת וללמוד בכלל ואיך שהוא למרות שבקושי ישבו ללמוד תמיד הוציאו  

 .הגיע הזמן לתלות את הכפפות ולהבין שהפעם זה לא יקרה, ציונים גבוהים

 

ישנם  . המבחנים של הרשות לניירות ערך ושל משרד האוצר הם מבחנים קשים במיוחד

זה אומר ששניים מכל  .  30%מחזורים אשר בהם מדובר על אחוזי מעבר ארציים של כ 

 .אפילו 60שלושה שנבחנו לא הצליחו להשיג ציון של 

 

אם את באמת רוצים לעבור את המבחנים פעם אחת וכמו שצריך אתם חייבים להיצמד 

 .למשמעת עצמית גבוהה ולסדר לימודים מעמיק ביותר

 

כדי שיהיה לכם קל יותר ריכזנו עבורכם את רשימת הצעדים שאתם חייבים לבצע על  

 מנת לעבור את המבחן
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 מה חובה לעשות כדי לעבור את המבחן

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

נכון שכולנו מאמינים שאנחנו יכולים לעשות כל שנרצה אם רק נאמין  

אם יש  . בכך אך יחד אם זאת אין טעם להיות עקשן וללכת ראש בקיר

לכם עוד חיים מחוץ ללימודים למבחני הרשות אל תרשמו ליותר משני  

אז ייקח עוד חצי  . מבחנים ותשאירו לכם מספיק זמן ללמוד לכל מבחן

שנה אך זה עדיף מלהיכשל ולעבור את אותו המבחן שוב בעוד חצי  

 .שנה

אם אתם סומכים על ספר טוב שיכין אתכם למבחן כדי שתכינו הרבה  

.  כסף לתשלום אגרות חוזרות ונשנות לרשות עד שתעברו את המבחן

אין תחליף לקורס ואין תחליף למרצה שמגיע מהתחום וללמידה עם 

הקורסים של האקדמיה לפיננסים  . קבוצה שלכולם מטרה משותפת

הם קורסים ממוקדי בחינה ובמשך כל תקופת הקורס נכשיר אתכם 

 .כיצד ללמוד וכיצד לנצח את הסטטיסטיקה

לרשות לניירות ערך ולמשרד האוצר יש מטרה ברורה והיא להקשות  

אחת הדרכים הידועות שלה היא  . ככל הניתן על המעבר של הבחינה

.  י כך להכשיל נבחנים"לנסח את השאלות בצורה ערמומית ומבלבלת וע

הוכח כבר מעבר לכל ספק שהצורך בהבנת הנקרא חשוב לא פחות 

מסיבה זו פיתחנו באקדמיה לפיננסים  . מהצורך בהבנת החומר לבחינה

שיטה של מרתונים לפני הבחינה על מנת שכל תלמיד יעבור כמה 

 שיותר מבחני עבר לפני הבחינה שלו

 

הירשמו ללא  

יותר משני  

 מבחנים למחזור
 

 

 

 הירשמו לקורס
 

  

 

פתרו מבחנים  

 משנים קודמות
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 אז איך מתחילים ללמוד

פשוט מאוד כל מה שנשאר לך לעשות עכשיו הוא לבחור עם איזה קורסים אתה מעוניין  

 .להתחיל מהמחזור הקרוב

 

להשאיר את הפרטים שלך ומיד יחזור  , להיכנס לאתר הבית של האקדמיה לפיננסים 

 .אליך יועץ אקדמי מטעמנו שילווה אותך בצעדיך הראשונים בקריירה החדשה שלך

 

זה הזמן שלך לבצע  . זכור תמיד שגם מסע של אלף קילומטרים מתחיל בצעד אחד קטן

 .את הצעד הזה אז קדימה היכנס לאתר ורשום את הפרטים שלך

 

 .בהצלחה

 
 

 

 

 

 

 
 

 אתר הבית של האקדמיה לפיננסים
WWW.MACADEMY.CO.IL 

 או בטלפון

03-5190606 
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