
(3226)משה לוי ' פרופ: ראש ההתמחות, מימון ובנקאות
תכנית הלימודים היא המחייבת ולא קובץ זה- אם יש הבדל בין המסמך להלן לבין הכתוב בתכנית הלימודים , למען הסר ספק

. קורסים מקוונים בשנה2עד  (!)ניתן ללמוד רק - הגבלה . שישי בקמפוס או רביעי מקוון: (תשתית)קורסי חובה כלליים 

3713: מורחבת, 3711: ראשית, התמחות במימון ובנקאות לתמידי מסלול מואץ בוגר

3113: מורחבת, 3111: ראשית, התמחות מימון ובנקאות לתלמידי מוסמך

:אפשרויות נוספות

שני

-15:30(55813)אקונומטריקה למימון 

18:00

-18:30(55904)מבוא למימון 

21:00

חידושים פיננסים לפיתוח כלכלי 

קורס בחירה - (55721)

השקעות וניירות ערך 

קבוצה נוספת ),  (55846)

(בסמסמטר ב

רביעי

18:30-

21:00

מאחורי - שוק ההון בישראל

הקלעים ועד לקדמת הבמה 

קורס בחירה - (55723)

18:30-

21:00

מבוא לחשבונאות 

(55902)

18:30-

21:00

קורס  - (55731)תורת המשחקים 

בחירה

15:30-

18:00

השקעות וניירות ערך 

קבוצה נוספת ),  (55846)

(בסמסמטר א

8:30-

11:00

קורס חובה כללי

18:30-

21:00

,  (55832)ניהול פיננסי 

(קבוצה נוספת ביום שישי)

11:30-

14:00

קורס חובה כללי

ראשון

-18:30שישיחמישי

20:00

, (55907)סמינר בכלכלה פיננסית 

שנתי
15:30-

18:00

חובה ), (55728)חים "אג

(בהתמחות מורחבת

8:30-

11:00

שניקורס חובה כללי

  -(55932)ניהול קרן השקעות 

 סמינר שנתי

11:30-

14:00

-15:30קורס חובה כללי

18:00

מערכות פיננסיות סביב העולם 

בחירה- ישי יפה  (55977)

מימון ניסויי והתנהגותי 

סמינר - (55713)

רביעי

ניתוח חברות והערכת שווי 

קורס בחירה, (55817)

19:30-

21:00

 (55541)סדנא ביזמות פינטק 

קורס בחירה, שנתי

ראשוןשישי

15:30-

18:00

אופציות ונכסים מותנים 

חובה בהתמחות ), (55709)

(מורחבת

8:30-

11:00

-18:30קורס חובה כללי

20:00

, (55907)סמינר בכלכלה פיננסית 

שנתי

15:30-

18:00

 (מאקרו)כלכלת עסקים ב 

קורס בחירה - (55751)

18:30-

22:00

סמינר בחשבונאות ומידע 

(55952)פיננסי 

11:30-

13:00

ניהול סיכונים ושוק ההון 

 נז2-עוזי יצחק  (55856)

שני

בחירת תיקי השקעות 

סמינר - (55847)

11:30-

14:00

-15:30(55832)ניהול פיננסי 

18:00

קורס בחירה -(55735)פינטק 

 - (55932)ניהול קרן השקעות 

 נז6סמינר שנתי 

רביעי

-18:30קורסי חובה  התמחות ראשית ומורחבת

20:00
מחקר יישומי - חידושים פיננסיים 

(55680)

-19:30קורסי חובה נוספים של ההתמחות מורחבת

21:00

 (55541)סדנא ביזמות פינטק 

שנתי

מתוך קורסי חובה של מנהל עסקים- נדרש בסמסטר א שנה א 

נדרש בשנה א מתוך קורסי החובה של מנהל עסקים

סמינר

. ז" נ24בהתמחות מימון מורחבת יש ללמוד 

,ז" נ18בהתמחות ראשית יש ללמוד 

55832- ו55846: שני הקורסים- תנאי קדם לסמינר ולמחליפיו 

'סמסטר א- 'שנה א

חמישי
רביעי מקוון - קורסי חובה כללים 

או שישי

'סמסטר ב- 'שנה א

חמישי

שישיחמישי

'סמסטר ב- 'שנה ב

'סמסטר א- 'שנה ב

18:30-

21:00

18:30-

21:00

15:30-

18:00



קורסי חובה התמחות מורחבת

אופציות ונכסים מותנים55709

חים"אג55728

אקונומטריקה למימון55813

ניהול פיננסי55832

השקעות וניירות ערך55846

קורסי חובה התמחות ראשית

אקונומטריקה למימון55813

ניהול פיננסי55832

השקעות וניירות ערך55846

:יש לבחור לפחות סמינר אחד- סמינר 
מימון ניסויי והתנהגותי55713

בחירת תיקי השקעות55847

סמינר בכלכלה פיננסית55907

ניהול קרן השקעות55932

סמינר בחשבונאות ומידע פיננסי55952

קורסי בחירה
54255VBA - תכנות ב

סדנה ביזמות בפינטק55541
קרנות נאמנות55663
מחקר יישומי- חידושים פיננסיים 55680

' נושאים בכלכלה פיננסית ב55710

יישומים, מוסדות, עקרונות: רגולציה פיננסית לשיפור השווקים55718

ניהול השקעות כמותי55720

חידושים פיננסים לפיתוח כלכלי55721

שוק ההון בישראל מאחורי הקלעים ועד לקדמת הבמה55723

תורת המשחקים55731

פינטק55735

(מאקרו)' כלכלת עסקים ב55751

סוגיות עכשוויות בחשבונאות בשוק ההון הישראלי55753

מתקדם- מימון יזמות 55766

בנקאות ורגולציה55770

או בכלכלה פיננסית/קריאה מודרכת לתלמידים מתקדמים במימון ו55789

מכרזים ומכירות פומביות55809

ניתוח חברות והערכת שווי55817

ניהול סיכונים ושוק ההון55856

,אסטרטגיות השקעה חדשניות והשלכות על הדיווח החשבונאי55899

תחרות ומבנה שווקים55916

מערכות פיננסיות מסביב לעולם55977


