Federation Of Local Authorities In Israel

ﻤﺮﻜﺰ ﺍﻠﺴﻟﻄﺎﺕ ﺍﻠﻣﺤﻟﻴﺔ

כלים לקריאה וניתוח דוחות כספיים
מבוא
הדוחות הכספיים של התאגיד העירוני הם למעשה ,כלי מרכזי וחשוב המציג
תוצאות עבר ,ומסייע למנהלים לקבל החלטות לעתיד ,בטווח הקצר ובטווח הארוך.
התמחות זו בתחום הפיננסיים נועדה להקנות ידע תיאורטי מעמיק בשילוב כלים
מעשיים ויישומיים על מנת לתמוך ,להכשיר ולהוביל את המנהל בתהליכי קבלת
ההחלטות הפיננסיות.

מטרות הקורס
הקניית יכולת קריאה והבנת נתונים פיננסים ודוחות כספיים של תאגידים עירוניים
הקניית יכולת הבנה וניתוח מצב פיננסי ,איתנות ,וכדאיות

אוכלוסיית היע ד
מנכ”לים ברשויות המקומיות ובתאגידים עירוניים  ,גזברים ,מנהלי כספים
בתאגידים עירוניים  ,מנהלי אגפים ומחלקות ועובדי מחלקת כספים.

מתכונת הלימודים

ניהול אקדמי
רו”ח ועו”ד שמחה לב  -מרצה בכיר במסלול
ראיית חשבון במוסדות אקדמיים ,מרצה
בכיר בנושאים פיננסיים.

שכר לימוד

היקף השעות בקורס 28 :ש”א ( 4מפגשים)
יום לימודים :ימי ג’ אחת לשבוע ,בין השעות 15:15 – 09:00
מקום הלימודים :מרכז השלטון המקומי ,רח’ הארבעה  ,28מגדל
חאג’ג צפוני ,קומה  ,7ת”א (במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום ,ת”א)
מועד פתיחת הקורס 08 :בפברואר 2022
להלן מועדי המפגשים בקורס01.03 ,22.02 ,15.02 ,08.02 :
• בקורס ישולבו שני מפגשים בזום

 ₪ 1,950שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי ( מחיר מסובסד)
 ₪ 2,200שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה ,חומר כתוב וכיבוד קל.

לפרטים והרשמה >>

נושאי הקורס
מבוא לקריאת דוחות כספים והקשר ביניהם-מאזן ,רווח והפסד ,תזרים מזומנים וכו’
כללי החשבונאות המקובלים והתקינה החשבונאית
קריאה וניתוח דוחות כספיים  ,יחסים פיננסיים .
חוות דעת רואה החשבון המבקר
ניהול תזרים מזומנים
מושגים במימון וניתוח כדאיות
מושגים ועקרונות בהערכת שווי חברות
היבט מיסוי בתאגידים עירוניים ורשויות מקומיות
טעויות והונאות בדיווח הכספי ,ניהול סיכונים פיננסים
יישום ותרגול הכלים בדוחות הכספיים של תאגיד עירוני

חובות הקורס
קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  85%משעות הלימוד.
• קורס זה אשר הינו פחות מ 40 -ש”א יוכר לגמול
השתלמות לעובדים בדרוג מינהלי ומח”ר כחלק מזכאות
לצבירת  80שעות מתוך סך השעות אותן יש להגיש לגמול,
בהתאם לכללי הוועדה.

לפרטים והרשמה >>

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל
סוג שהיא אנא פנ/י לעידית בליזובסקי,
מנהלת תחום קורסים במיילiditb@masham.org.il :
או בטל’ 03-6844232

