כלים לקריאה וניתוח דוחות כספיים
מבוא

ההתפתחויות ,ההתמודדויות העסקיות והחידושים ברשויות המקומיות מהווים אתגר ניהולי המחייב
הרחבת ידע והתמקצעות בענפי הניהול ,התפעול והתחום הפיננסי ברשות.
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
פיננסיות .
מטרות



הקניית יכולת קריאה והבנת נתונים פיננסים ודוחות כספיים של תאגידים עירוניים



הקניית יכולת הבנה וניתוח מצב פיננסי ,איתנות ,וכדאיות

אוכלוסיית היעד

מנכ"לים ברשויות המקומיות ובתאגידים עירוניים  ,גזברים ,מנהלי כספים בתאגידים עירוניים  ,מנהלי
אגפים ומחלקות ועובדי מחלקת כספים.
ייעוץ וניהול אקדמי

רו"ח ועו"ד שמחה לב -מרצה בכיר במסלול ראיית חשבון במוסדות אקדמיים ,מרצה בכיר
בנושאים פיננסיים.
בין מרצי הקורס

רו"ח ועו"ד שמחה לב ,רו"ח אלי סנדרוביץ
נושאים ראשיים בקורס












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

נוכחות של  100%משעות הלימוד .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.

מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס 28 :ש"א ( 4מפגשים )
יום לימודים:

ימי ד' אחת לשבוע  ,בין השעות 15:15 – 09:00

המועדים :

17.02.21 ,10.02.21 ,27.01.21 ,20.01.21

מקום הלימודים:

מרכז השלטון המקומי ,רח' הארבעה  , 28תל אביב ,מגדל חאג'ג הצפוני ( .במרחק
הליכה מתחנת רכבת השלום ,ת"א)

שכר לימוד
 - ₪ 1,900לעובדי הרשויות המקומיות בלבד.
 - ₪ 2,150לגורמים אחרים.
המחיר כולל הדרכה

במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ/י לעידית בליזובסקי ,

מנהלת תחום קורסים במייל iditb@masham.org.il :

או בטל' 03-6844232

הנחיות להרשמה
להרשמה יש להכנס לאתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי:
www.masham.org.il
במסך הראשי בחר/י ב "תחומי פעילויות" את "  - univercityמנהל ללימודים
מוניציפאליים" ולאחר מכן יש להיכנס ל "רישום לקורסים  ,ימי עיון ,וכנסים".



לקובץ מפורט יותר המתאר את תהליך הרישום כנסו ל" :הנחיות לרישום לקורסים"
במידה שדרושה עזרה בתהליך ההרשמה בלבד ,אנא פנו במייל:
 register@masham.org.ilאו בטל' 03-6844248/253

