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א .מטרות הסמינר ותוצרי למידה:
מטרות הסמינר:
הסמינר מיועד לסטודנטים המעונינים להעמיק בנושאים הקשורים לכלכלה פיננסית ,שוק ההון והתיווך
הפיננסי בישראל ,ונועד לספק מסגרת למעונינים בכתיבת עבודה סמינריונית בתחום .מטרת הסמינר היא
לאמן את הסטודנט בניתוח של בעיות תאורטיות ,אמפיריות ,ופרקטיות בשוק ההון ,במתווכים הפיננסיים,
במימון הפירמה ,בנכסים נגזרים ,בגופים המוסדיים ובגופי האסדרה ,בניהול סיכונים ,ובנושאים רלוונטים
אחרים.
הסמינר יקנה לסטודנט ניסיון בביצוע עבודה אמפירית או עבודת ביקורת תוך שימוש בכלים תאורטים
ואמפיריים .נושא העבודה נתון לבחירתו של הסטודנט  ,צורת ההתיחסות ,הכתיבה והניתוח ישענו על הגישה
המדעית שהוקנתה לסטודנט במהלך לימודיו .העבודה תיתן ביטוי לכלים ולמודלים הכלכליים והאמפיריים
שהסטודנט רכש בלימודיו.
תוצאות העבודה ידווחו בעל-פה בפני הכיתה ובכתב .הנוכחות במפגשי הסמינר היא חובה ,נוכחות תרשם.

ב .תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
בין נושאי הסמינר:

 oהשקעה וחיסכון ,רציונל לקיום שוק ההון
 oגופים מוסדיים ושחקנים בשוק ההון
 oהאסדרה על שוק ההון בישראל

המערך לתכניות ייעודיות

The Center for Designated Program

המדור לתוכניות מובנות

Structured programs

 oמכשירים פיננסיים (,ETFקרנות מחקות,אופציות וחוזים עתידיים ,קרנות נאמנות ,סטרקצ'רים ,איגוח)
 oתהליכים ורפורמות בשוק ההון הישראלי
 oאתגרים העומדים בפני המשק הישראלי בתחום שוק ההון
 oניהול השקעות וניהול סיכונים
 oשוק ההון במרחב הסייבר

ג .דרישות קדם:
ד .חובות הסמינר:


הצגת העבודה בפני קבוצת הלימוד (מצגת).



הגשת העבודה בכתב :כל סטודנט יבחר נושא לעבודה ,בהתייעצות עם מרכז הסמינר ובאישורן .אפשר
שזה יהיה אותו נושא כמו ההרצאה במפגש או נושא אחר ,בהתבסס על הרצאות מרכז הסמינר או על
מאמרים רלוונטיים אחרים .העבודה ,שתוגש בסוף הסמסטר ,תכלול סקירה של הנושא/הבעיה בהתבסס
על מאמרים/מחקרים רלוונטיים ותהיה בה תרומה ייחודית של הסטודנט .התרומה יכולה להתבטא
בניתוח מקיף ואיכותי של הספרות המקצועית בתחום העבודה ,יישום אמפירי של החומר הנדון ,ביצוע
השוואה בין גישות שונות בתחום ,ניתוח בעיות במצב הקיים תוך הצעת מחקר/חידוש/שיפור בתחום,
הכנת תכנית למחקר בתחום ויישומו וכדומה.



תיבדק נוכחות והתאמה לרשימת המשתתפים של המרצה .סטודנט שלא מופיע ברשימת
המשתתפים לא יוכל ללמוד בקבוצה הסמינריון ללא אישור ממזכירות המדור.

ה .מרכיבי הציון הסופי:



הצגת העבודה 30% -
עבודה סמינריונית כתובה 70% -

ציון עובר בקורס.60 :

אתר האינטרנט של הסמינר
אתר הסמינר כולל ,בין היתר:
o
o
o
o
o

רשימת כתבי-עת אקדמיים רלוונטיים
הנחיות לבחירת הנושא להצגה וקבלת האישור לבחירה
הנחיות להכנת העבודה הסמינריונית
סיליבוס מפורט
כתבות אקטואליות בנושא הסמינר
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