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Course description: 
This course will introduce basic concepts in finance in the context of nonprofits and 

will demonstrate how such concepts are used in various managerial decisions. The 

topics that will be covered are: cash flows, inflation and real values, exchange rates 

and exposure to foreign currency, interest rates, discounting and present value, types 

of bonds and yield to maturity. The application of the financial tools in the nonprofit 

context will be demonstrated with topics like: investment policy, management of 

currency exposure, social impact bonds (SIB) and social return on investment (SROI). 
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 ת הקורסומטר

מושגים בסיסיים במימון וכן להציג את יישמום של  הקנות לסטודנטיםהיא ל קורסמטרת ה
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 ריביתהשער מדיניות מוניטרית וא'. -3
 ב'. סוגי ריביות-3

 . שערי חליפין4
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 ניתוחי רגישות ובניית מודל פיננסי'. ד-6
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 .אג"ח חברתיותו. אגרות חוב 8

 סוגי אג"חא'. -8
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