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 (289.2072) יסודות הניהול הפיננסי בחיי היום יום

 2021אביב 

 14-18' אימי הרצאה: יום 

 

בהתנהלות הקורס יקנה הבנה של מושגים פיננסיים שימושיים, תוך שימת דגש על אופן יישומיהם, 

בחירה בין חלופות,  ,)הריבית( "ערך הזמן" . בחלק הראשון של הקורס נעסוק במושגיהיום יומית

והערכת מכשירים פיננסיים שונים )כגון אגרות חוב ומניות( בעזרת מושגים אלה. בחלק  תאותמשכנ

 השני של הקורס, יושם דגש על שימוש פרקטי בכלים, שילמדו בחלק הראשון של הקורס.  

 הקורס יעסוק גם על השפעת הקורונה על ההתנהלות הכלכלית הן של פרטים והן של מדינות. 

 

 יפים רוט ד"ר מרצה הקורס:

   13:00-14:00יום א'  שעת קבלה:

rothefim@gmail.com 

 אופן הפניה במייל: 

בכל פניה בנושא הקורס, בבקשה לציין את שם הקורס. בפניה לגבי שאלה ספציפית בבקשה לצרף 

 את השאלה )בצורה ברורה(.   

 תפות פעילה. השתת אין חובת נוכחות בקורס. יש חובהבהרה: 

        לפתוח מצלמות בעת השיעור לאורך כל הפגישה חובה

המאפשר השתתפות רציפה בצורה נאותה וביצוע מטלות במהלך  שקטהשתתפות ממקום   •

   הפגישה

 )ולא בסמארטפון( במחשבלהשתתפות בשיעור יש להשתמש  •

 תתאפשר במהלך נסיעה, קניות, סידורים וכד' לא השתתפות בפגישה •

 

 מבנה הציון: 

                          10%     שיעורי בית      

  10%                           הערכת מרצה  

  )80%יקבע בהמשך  –מבחן )או עבודה  
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 נושאי הקורס: 

הרצאה 

 מספר
 נושא ההרצאה תאריך

 כסף וערך הזמן 28/2 1

 סוגי ריביות  7/3 2

 הערכת הלוואות ומשכנתאות 14/3 3

 צמיחה ואינפלציה 21/3 4

 השווה בין פרויקטים 4/4 5

הטיות קבלת החלטות ו 11/4 6

 פיננסיות

 המשך –הטיות פיננסיות  18/4 7

 2המשך  –הטיות פיננסיות  25/4 8

 הטיות פיננסיות סוף 2/5 9

 תמריצים וחשיבה אסטרטגית 9/5 10

 תמחור מכשירים פיננסיים 23/5 11

השפעת הקורונה על ההתנהלות  30/5 12

 הפיננסית שלנו

 עולם ההשקעות 6/6 13

 המשך עולם ההשקעות 13/6 14

שימו לב שיתכנו שינוים במבנה ציון הקורס ו/או חומרי ההרצאות בהתאם לנסיבות ושיקול דעת *

 המרצה.  


