
 
 

    
   

                     
          

ל:להזמינכם   יםמתכבד  
 

   מועדון השקעות ושוק ההון
 אילן:-אוניברסיטת ברהמחלקה לכלכלה, 

 "מפגש שני" 
 

 2021  בינואר 14 ,חמישייום 
  

 המפגש יתקיים בזום 
 

https://us02web.zoom.us/j/82135649424?pwd=M243NmpQd1Uzekp6NjVvbDFxYTd
0QT09 

 
   ודברי פתיחה התכנסות     18:30-18:35

 

 על פי גישת הניתוח הפונדמנטאלי  –ניתוח מניה  מושב ראשון:   18:35-19:10

   ,Smart Optionמחברת  מרצה ומומחה ליישומים סטטיסטיים, מר הלל בש, מרצה: 

 .  יועץ מקצועי בתחומים פיננסיים מרכזיים וניהול עושר

 אילן.  -מן החוץ, אוניברסיטת בר מרצהאביחי שניר   "רדמתדיין: 

 ית, כלכלה פוליטית ומבנה שווקים. כלכלה התנהגותית, כלכלה מוניטר  -תחומי מחקרו מ

19:10-19:20     A&Q 

 

 מאקרו, תחזיות והשקעותמושב שני:    19:20-19:55

 . EconArt מחברת ד"ר עמיחי פישלר, מרצה: 

אהרון מאיר לחקר הבנקאות ומדיניות  מנהלת מרכז  ,פרופ' אליס ברזיסמתדיינת: 

 כלכלית. 

19:55-20:00   A&Q 

 

 המחלקה לכלכלה       

https://us02web.zoom.us/j/82135649424?pwd=M243NmpQd1Uzekp6NjVvbDFxYTd0QT09
https://us02web.zoom.us/j/82135649424?pwd=M243NmpQd1Uzekp6NjVvbDFxYTd0QT09


 
 

    
   

 

 BIU-IG    ,בר אילן אוניברסיטת   , המחלקה לכלכלה,מועדון השקעות ושוק ההון

ט לתואר ראשון  נ היה סטוד  אינהורן ז"ל. ליאור  ליאורשל    זכרומועדון ההשקעות ושוק ההון הוקם ל

 ליאור ו.שרירים ולחם למען הגשמת חלומותי  מחלת ניווןהתמודד עם הל עסקים, אשר נ בכלכלה ומ

 התחנך על ערכי המצוינות, התרומה לזולת, היהדות ומורשת ישראל, סיים שירות לאומי כחובש

לחבריו ולסובביו  היווה מודל לחיקוי    . ליאוריםנים שונ במד"א ולקח חלק בהיותו פעיל חברתי בארגו 

 ומקור השראה לרבים. 

 

 חזון המועדון             

תוך שימת דגש על    ת עולם ההשקעות ושוק ההוןניית כלים, ידע ופרקטיקה להבנ ן יפעל להקו המועד

ה ערך  הסטוד   נתינהה ,מצוינותטיפוח  של  יכולותיהם  מיצוי  ותוך  ולחברה  לקהילה  טים נלזולת, 

ההשקעות תוך שיתוף    וםבתחהמועדון יפעל לקידום פרויקטים     י.כלכל  -במועדון וקידומם החברתי

בנושאים ם  ודנטיבמטרה להרחיב את אפיקי ידע הסט   ניםומרצים שו  וניםפעולה עם מחלקות, מועד

 צונם. תוך הקשבה לצרכיהם ור  הפיננסייםבהקשרם  מגוונים 

 

 המועדון פעילות

 י. תוך שימת דגש על ידע פרקטבעולם ההשקעות  הסטודנטים  הרחבת ידע •

 . חדש בכל מפגשנושא   – הכרת מסלולים ואסטרטגיית השקעות  •

   להעשרה. הבאת מרצים מומחים בתחומם  •

 . הדדית הפריהיצירת קהילה של סטודנטים משקיעים תוך  •

• Networking  . 

 

 לוח זמנים 

דיון בין חברי  ו ות הרצאשל   וחצי שעה, 18:30-20:00בין השעות  ,ימי חמישיבחודש מפגש אחת ל 

 .נלמדהמועדון על החומר ה 

החברתיות להעשרת הסטודנטים ולהכנתם התיאורטית לקראת  ים לרשתותנ עלו תכו י  לפני המפגש

 . המפגשים


