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שם הקורס :ניהול פיננסי – 209.4120
שם המרצה :ד"ר שגיא אקרון
דואר אלקטרוניsagiakron@univ.haifa.ac.il :
04-8288495
טל' משרד:
שעות ההרצאה :יום ה' ( 18:00 - 15:00תאנה ,חדר ( 21:00 - 18:00 ;)303תמר ,חדר .)305
הערה :לאחר ארבע הפגישות הראשונות יתבצע חילוף בין מועדי השיעורים לכיתות.
שעות קבלה :בתיאום מראש (באמצעות הדואל).
http://moodle.haifa.ac.il/
אתר הקורס:
באתר זה יופצו הודעות ,עדכונים ,מצגות ההרצאות ,מטלות ופתרונות לתרגילים.

מטרת הקורס
מטרת הקורס היא להקנות למשתתפים בו מושגי יסוד בתיאוריה של המימון ויישומה לבעיות השקעה
הן ברמת הפרט והן ברמת הפירמה .בפרט ,נציג את הנושאים המרכזיים בהם מטפל המנהל הפיננסי
בפירמה עסקית .במהלך הקורס ,יוצגו קריטריונים להחלטות פיננסיות ומכשירים פיננסיים בסיסיים
המונפקים על ידי חברות לצורך גיוס קרנות .לאחר מכן ,נוכל להבין ולבחון יישומים בניהול ובתכנון
הפיננסי של הפירמה .לאחר כל הרצאה יינתנו מטלות בית להגשה בשיעור הבא .פתרונות התרגילים
יועלו לאתר הקורס לאחר כל הגשה .בסיום הקורס יוכלו התלמידים ליישם את עקרונות המימון
והניהול הפיננסי.

דרישות הקורס
.1
.2
.3
.4

השתתפות סדירה בשעורים.
קריאת ספרות ,על פי תכנית הקורס (ראו פירוט לפי ספר הקורס להלן).
הכנת תרגילים והגשתם במועד (חובת הגשה אישית ללא ציון) .תרגיל המוגש באחור לא ירשם.
בחינה סופית .הבחינה תתקיים בחומר סגור ,למעט שימוש בשני דפי נוסחאות (דו צדיים) ,מחשבון
מדעי פשוט או מחשבון פיננסי פשוט (מדגם  FC100Vאו .)FC200V

הערה :ניסיון העבר מלמד ,כי להשתתפות סדירה ולהכנת תרגילים חשיבות רבה להצלחה בקורס.

הרכב הציון הסופי
נוכחות והשתתפות ,10% :מטלות בית ,10% :בחינה סופית.80% :

ספר הקורס
Brealey R., A., Myers S., C., and F., Allen (BMA), Principles of Corporate Finance,
2011, 10th Edition, McGraw Hill, International Edition
Brealey R., A., Myers S., C., and F., Allen (BMA), Principles of Corporate Finance,
2014, 11th Global Edition, McGraw Hill, International Edition
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