
 

 

 

 

 

 'ב, סמסטר בפ"תששנה"ל 

 ניהול פיננסי של מערכות בריאותשם: 

 286.4445 מס' קורס:

  .שעת קבלה: לפי תיאום מראש

 16, סמסטר ב', יום ה'

  zwiner@staff.haifa.ac.ilדוא"ל:  ,ד"ר צביקה וינרמרצה: 

 הקורס:מטרות 

הקנית ידע בסוגיות בסיסיות במימון. החלק הראשון של הקורס יוקדש להכרת כלים בסיסיים 

בתורת המימון, כמו ריבית נומינאלית, ריאלית ואפקטיבית, עיתוד והיוון וכן ניתוחי כדאיות 

השקעות. בנוסף, יתקיים דיון בנושא המימון בתנאי אי וודאות ותורת ההשקעות. החלק השני 

 קורס יוקדש להכרת מרכיבי המימון של ארגונים, בדגש על ארגונים ציבוריים.  של ה

 דרישות הקורס:

 השתתפות בשיעורים. -

 על המטלה הסופית. 60ציון של לפחות  -

 שיטת ההוראה:

בדיונים  יות/הקורס יועבר על ידי הרצאות פרונטאליות )שיעור ותרגיל( תוך שילוב הסטודנטים

 אשר יערכו בכיתה. מומלץ לקרוא את קריאות החובה לפני כל שיעור.

נקודות לניקוד  15ההערכה תתבצע על סמך מטלה סופית. סטודנט יכול לצבור עד  הערכה:

 העבודה עבור נוכחות והשתתפות פעילה בהרצאות.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 תכנית השיעורים:

 מקורות קריאה נושא ההרצאה שיעור מספר

 21עמודים  -1מקור  מבוא ומושגים כללים.   1
 . 26עד 

מושג הריבית וסוגי  2
 ריביות. 

 32עמודים  -1מקור 
 .36עד 

 .5.3.1פרק  -2מקור 
 .1פרק  -3מקור 

 .5.3.3פרק  -1מקור  היוון, עיתוד וצבירה. 3
 . 2פרק  -3מקור 

תקצוב הון בתנאי  4
 וודאות.

 

עד  6.1פרק  -2מקור 
6.4.2. 
 . 6-ו 5פרק  -3מקור 

מימון בתנאי אי  5
 וודאות.

 517עמודים  -1מקור 
 . 538עד 

הערכת אגרות חוב  6
 ומניות. 

-103עמודים  -1מקור 
-311. עמודים 120
341 . 

אופציות רכש ואופציות  7
 מכר. 

 558עמודים  -1מקור 
 . 567עד 

הייחודיות שבמימון  8
מוסדות העוסקים 

 בבריאות.

עד  3עמודים  -4מקור 
78. 

שיטות להערכת  9
 חברות. 

-ו 14פרקים  -3מקור 
19. 

עלות ההון ומבנה  10
 ההון.

 293עמודים  -4מקור 
 . 376עד 

עלות ההון ומבנה  11
 המשך.  -ההון

 

מימון בתנאים של  12
 מיזוגים ורכישות. 

 575עמודים  -4מקור 
 .612עד 

הערכת סיכונים של  13
 פרויקטים. 

 423עמודים  -4מקור 
 .462עד 
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 , ה/יקר ית/סטודנט

אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה 

 את/ה זקוק/ה להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:

 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדואל 

 

 התאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:לאבחון ו

 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  דואל

 

אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י 

 ת הקורס.אליי בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחיל
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