
 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

 החוג לשירותי אנוש
Department of Human Services 

   البشرية الموارد قسم 
 

 
 

 
 

3498838מיקוד   199שד' אבא חושי  הר הכרמל, חיפה      | Mount Carmel, Haifa 31905 

Phone: 4-972 :E-mail: agoren@univ.haifa.ac.il טל' :8249765- דוא"ל   Fax: 4-972  פקס: 8249282-
Phone: 972-4- 8240407: 'טל E-mail: grimberg@univ.haifa.ac.il: דוא"ל   Fax: 972-4-8249946 

 
 
 

 (289.2072יסודות הניהול הפיננסי בחיי היום יום )

 2023חורף 

 14-18ימי הרצאה: יום ה' 

 

הקורס יקנה הבנה של מושגים פיננסיים שימושיים, תוך שימת דגש על אופן יישומיהם, בהתנהלות היום 
יומית. בחלק הראשון של הקורס נעסוק במושגי "ערך הזמן" )הריבית(, בחירה בין חלופות, משכנתאות 

 והערכת מכשירים פיננסיים שונים )כגון אגרות חוב ומניות( בעזרת מושגים אלה. 
 השני של הקורס, יושם דגש על שימוש פרקטי בכלים, שילמדו בחלק הראשון של הקורס.   בחלק

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

 ד"ר יפים רוט מרצה הקורס:

   13:00-14:00' היום  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(.   

 
 

 

 

 

 מבנה הציון: 

                        10%        שיעורי בית      

 10%                         בוחן  

  80%                         עבודה   
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 נושאי הקורס: 

 נושא ההרצאה תאריך הרצאה מספר

 סף וערך הזמןכ 27.10.22 1

 , אינפלציהסוגי ריביות 3.11.22 2

 ערכת הלוואות ומשכנתאותה 10.11.22 3

 השווה בין פרויקטים 17.11.22 4

 בלת החלטות והטיות פיננסיותק 24.11.22 5

 המשך –הטיות פיננסיות  1.12.22 6

 2המשך  –טיות פיננסיות ה 8.12.22 7

 טיות פיננסיות סוףה 15.12.22 8

 מריצים וחשיבה אסטרטגיתת 22.12.22 9

 מחור מכשירים פיננסייםת 29.12.22 10

 ולם ההשקעותע 5.1.23 11

 ולם ההשקעות המשךע 12.1.23 12

 )נוכחות חובה(וחן וסיכום הקורס ב 19.1.23 13

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

 3.22.2תאריך הגשה של עבודה מסכמת: 
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 סטודנטים יקרים, 

  

 אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם, 

 ושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנו לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:

 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדוא"ל 

  

 חון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:לאב

 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  דוא"ל

  

סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים לפנות אליי 
 .סמוך לתחילת הקורסקבלה או במייל בבשעות ה
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