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 209.4120    – ניהול פיננסי :    שם הקורס

 ד"ר שגיא אקרון שם המרצה:
 

 sagiakron@univ.haifa.ac.il : ר אלקטרונידוא      8288495-04 : טל' משרד

 .(305חדר  ,שלא) 21:00  - 18:00(; 303חדר  ,ורןא) 18:00 - 15:00  ה'יום :  שעות ההרצאה

 : לאחר ארבע הפגישות הראשונות יתבצע חילוף בין מועדי השיעורים לכיתות.הערה

 .)באמצעות הדואל( בתיאום מראש  :שעות  קבלה

   https://mw5.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 
את הנושאים המרכזיים בהם מטפל המנהל הפיננסי  נציג ,בפרט .רט והן ברמת הפירמההן ברמת הפ

 בסיסיים בפירמה עסקית. במהלך הקורס, יוצגו קריטריונים להחלטות פיננסיות ומכשירים פיננסיים
 ובתכנוןניהול ב בחון יישומיםהבין וללאחר מכן, נוכל ל המונפקים על ידי חברות לצורך גיוס קרנות.

התרגילים צאה יינתנו מטלות בית להגשה בשיעור הבא. פתרונות לאחר כל הר .נסי של הפירמההפינ
בסיום הקורס יוכלו התלמידים ליישם את עקרונות המימון אתר הקורס לאחר כל הגשה. ליועלו 

 והניהול הפיננסי.
 

 דרישות הקורס
 
 בשעורים.סדירה השתתפות  .1

 .ספר הקורס להלן( רוט לפיפי, על פי תכנית הקורס )ראו קריאת ספרות .2

  .םלא ירש . תרגיל המוגש באחור(חובת הגשה אישית ללא ציון) הכנת תרגילים והגשתם במועד .3

 מחשבון ,דיים(דו צ)נוסחאות שני דפי שימוש ב למעט ,חומר סגורב תתקייםבחינה סופית. הבחינה  .4
 . (FC200Vאו    FC100Vמדגם מדעי פשוט או מחשבון פיננסי פשוט )

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

 
 הרכב הציון הסופי 

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

 
 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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  (th11 BMA) וא (th01 ABM)  לפי פרקים קריאות                                                נושאי הלימוד בקורס

 

 1  1 ............................................תפקידי המנהל הפיננסי  –.  מבוא לניהול פיננסי 1

 

 2    2 .....................................................................................חישובים פיננסיים. 2

                    עתידיערך ריבית, ערך נוכחי ושער ה    

 )תשואה לפדיון( פנימי תשואהשיעור ערך נוכחי נקי, ו    

 חסכון פנסיוניו )לוח סילוקין(הלוואות/משכנתאות  –יישומים     

 

 3, 2  3, 2 ....................... ציפהבדידה לעומת ר , ריביתאפקטיביתלעומת ריבית נקובה  .3

 על הריבית בפועל ריבית מראשמיסים ותשלום ה ,השפעת עמלות    

 

 3  3........ ............................ נוסחת פישרוריבית נומינלית  לעומת ריבית ריאלית .4

                  מכשירים פיננסיים צמודים    

 

 6, 5  6 ,5................................םללא מיסים ועמת כדאיות השקעה חינלב קריטריונים. 5

 רווחיותהואינדקס  שת"פקריטריון ה לעומת ענ"נקריטריון ה    

 

 14  14..........................................................................סקירת מימון הפירמהא(  .6

 14  14.... ........................................ב( ניירות ערך תאגידיים כאג"ח ומניות..........    

 15  15. ..............................................................................( הנפקת ניירות ערךג    

 4, 3  4, 3..........מניות.......................................והערכת אג"ח מושגים בסיסיים בד(     

 

 יישומים בניהול הפיננסי. 7

   

 9    9. .............והמנוף הפיננסי....................................... מחיר ההון של הפירמה    

 28  28 ...........................................................................................ניתוח פיננסי    

 29  29...........................................................................נון פיננסי לטווח קצרתכ    

 30  30.... ....................................................................................ניהול הון חוזר    


