החוג למנהל עסקים
Department of Business
Administration

תכנית ארגונים ללא כוונת רווח – אלכ"ר
שם הקורס :ניהול פיננסי
מספר הקורס209.6216 :
שם המרצה :פרופ' נחום ביגר
שעות קבלה :ימי ג' ,14:00 - 13:00 ,חדר  301בנין ג'ייקובס
דוא"לnbiger@univ.haifa.ac.il :

מחזור י"ג  -כיתת מרגלית
תקופת לימוד  :5דצמבר  - 2017פברואר 2018
מטרות הקורס
הקורס נועד להציג לתלמידים את עקרונות הניהול הפיננסי .הקורס מקיף את הנושאים הבאים:


מימון :המושגים הבסיסיים המתייחסים לדרכים בהם הארגון עשוי להשתמש על מנת לגייס
כספים לצורך ביצוע השקעות



הערכת כדאיות השקעה :פיתוח הכלים לצורך הערכת כדאיות של השקעות ריאליות



קשרי הגומלין בין הערכות שווי לבין המימון.

נושאי הקורס
מפגש

נושא

 19/12 1מבוא לניהול פיננסי ,מושגים בסיסיים :ערך נוכחי ,ערך
עתידי ,שער ריבית אפקטיבי ,סוגי הלוואות

קריאה

תרגיל

,2 ,1 BMA
 ,3.5ביגר ,פרק
1

2
26/12

ערך נוכחי נקי ,שיעור תשואה פנימי ,פרויקטים המוציאים זה
את זה ,פרויקטים חלופיים עם אורך חיים שונה ,קריטריונים
נוספים להערכת כדאיות השקעה ריאלית

5 BMA
ביגר ,פרק 2

3
2/1/18

ניתוח תזרים מזומנים ,הוצאות שנעשו בעבר והוצאות
אלטרנטיביות ,זרמי מזומנים מול רווחים ,השקעות ופחת,
השקעות ב"הון חוזר"

6 BMA
ביגר ,פרק 2

9/1 4

כיצד חברות וארגונים מגייסים כספים מהציבור

15 ,BMA

הערכת אגרות חוב ,משך חיים ממוצע ,המבנה העיתי של
5
 16/1/18שערי הריבית ,דירוג אגרות חוב ,אג"ח זבל

23 , BMA
ביגר ,פרק 3

2

הערכת מניות ,מודל הערך על פי הדיבידנדים העתידיים,
6
 23/1/18ערך נוכחי של הזדמנות צמיחה

4 , BMA
ביגר ,פרק 4

3

הרצאת אורחת  -סוגי אלכ"רים ,סעיף  ,46תקציב ותזרים
7
 30/1/18מזומנים ,אפשרויות מימון אלכ"רים ופעילות עצמית

חוברת המדריך
המקוצר לאלכ"ר

אירוע
תאשור

9.1-2 ,BMA

אירוע –
תרומה

8
6/2/18

גידור סיכונים – סיכוני שערי חליפין

1
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חובות הקורס וציון סופי
. מהציון הסופי70% הבחינה הסופית מהווה
. מהציון יקבעו על סמך ציונים על התרגילים והאירוע ועל השתתפות פעילה בכיתה30%
ספרות

 Brealey, R. A., S. C. Myers and A. Allen, (2017), Principles of Corporate
Finance, 12th Edition, McGraw Hill International (henceforth – BMA)
 הוצאת יובל (פרקים מהספר, הניהול הפיננסי וההשקעות, יסודות המימון,)2001( ,. נ,ביגר
)יופיעו באתר הקורס
 אגרות חוב מוניציפליות –הניסיון האמריקאי והשלכות,)1998( ,ביגר נחום וסטיבן פלאוט
) (באתר הקורס. ירושלים, מכון פלוסהיימר,לישראל




 Thomas McLaughlin, Financial Basics for Nonprofit Managers, Chapter 2,
9
 Herrington J. Bryce, Financial and Strategic Management for Non-Profit
Organizations, Chapter 1
 http://www.scorefoundation.org/documents/SCOREGUIDElorez.pdf
 ארגון תאשור:אירוע
BDA  זיו האפט,)2016( ,4  המדריך המקוצר לאלכ"ר,אורנה גרדמן




:אתרי אינטרנט

•

:הבורסה לניירות ערך בתל אביב

•

:אתר ביזפורטל

•

:אתר בנק ישראל

•

: מושגי יסוד,אתר הבורסה

•

http://www.tase.co.il/TASE/TargetGroups/Basics/
: גלובס,ידיעות על המתרחש בשוק ההון
http://www.globes.co.il/news/home.aspx?fid=2490

•

http://www.tase.co.il/tase/

•

http://www.bizportal.co.il/homepage.shtml?p_id=&maavar=1

•

http://www.bankisrael.gov.il/

•
•

•

http://www.managementhelp.org/finance/np_fnce/np_fnce.htm
 חיזוי צרכי,זהו אתר הכולל הפניות לנושאים רבים וחשובים כגון תקצוב מזומנים
.מימון ועוד
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