
 
 

 

 Mount Carmel, Haifa 31905 |  31905הר הכרמל, חיפה 

Phone: 972-4-824-0815 : 'טל E-mail: gaghion@univ.haifa.ac.il :  פקס: Fax: 972-4-824-0573  "לדוא 

 
 

 
 

 אוניברסיטת חיפה
 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות 

 
 יסודות הניהול הפיננסי

 פ"א', תשאסמסטר 
 

 .אמיר להטד"ר   שם המרצה:
 .א', סמסטר פ"אתש זמני קורס:

 : כיתת הקורס
 אין.  דרישות קדם להשתתפות בקורס:

 נ"ז.  2 סוג קורס:
 ס.תאום מראש באמצעות "פניות למרצה" באתר הקור שעות קבלה:

 
 

 מטרות הקורס

יסודות הניהול להקנות לסטודנטים ידע תיאורטי ויכולת יישום של כלים כמותיים מתחום 

 ומימון. הקורס יקיף שלוש קבוצות של נושאים:דוחות כספיים, עקרונות התמחיר , הפיננסי

 סיוע בתהליך קבלת החלטות.המשמשים למטרות פיננסיים דו"חות  .1

 בנתוני עלות לצורך קבלת החלטות.  ושימשו מיון ואיסוף נתוני עלות .2

 חישובים פיננסיים. .3

 
 דרישות הקורס

 .הערה לגבי נוכחות, בפרק "ציון הקורס"( י/)ראה השתתפות בהרצאות .1

 הגשת עבודות בית לפי הנחיית המרצה. .2

 .ייתכנו שינויים בתכנית
 

 חומר קריאה

 2014 צועית בניהול,מקו לוגיק, ספרות אקדמית, הוצאת עירית ברגינר, ניהול עסקי. 

 B.R  Norman  and K.E Boles. Management Accounting for Healthcare 

Organizations fifth edition,1998Chicago ,Illinois percept,inc (N&B) 

 .תורת התמחיר והתקציב, יעקב גולדשמידט, הוצאת חשב 

  הוצאת הגיגיםנגליתיאוריה ויישומים, ד"ר יואל שפר –ניהול מוסד גריאטרי , 
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 (ראה/י הערות למטה)  ציון הקורס

 ( מההרצאות 80%-בלא פחות מ ה/בחן רק מי שנכחהל ת/זכאי )    90%רבי:  מבחן מציון 

 ות:מותנתוספות 

 (ע"י המרצהכראויות  ןרושיואלפחות  80% ה שלבהגשמותנה )     %5 ית:עבודות ב

 (ובהגשת עבודות הבית מההרצאות 80% -לא פחות ממותנה בנוכחות של )     %5   :השתתפות

 

 תכנית הקורס
 
 

 קריאה נושא
)נכסים  הון עצמינכסים,התחייבויות, -מושגים במידע פיננסי 

 הוצאות והכנסות.,נטו(

 

- 

 

 1חלק  –גולדשמידט 

 

 2+3פרקים  –( N&B) - יונןעלויות ומהתנהגות  –בקרה ניהולית 

 2חלק ,2פרק  –ברגינר  - ישירות ועקיפותת הקצאת עלויו  -בקרה ניהולית 

  5חלק ,2פרק  – ברגינר - ניתוח נקודת איזון  -בקרה ניהולית 

                     

ריבית, ריבית נקובה ואפקטיבית,  -חישובים פיננסיים 

תשואה, ערך נוכחי ועתידי. ריבית ריאלית, ריבית נומינלית 

 והצמדה.

- 

 

 3פרק  – רינגרב

 תהערו 

  והשתתפות בשיעורים בשל הגשת עבודות בית ראויותלציון הבחינה תוספת אחוזים, 

  .של סוף הקורסלפחות במבחן  60% ושישיג נתן רק למיית

 


