
 

 
 

 דו"חות כספיים וניתוח    ה קריאקורס  
 05.09.2023  מועד פתיחה 

 17:00-21:00 בין השעות מפגשים 7
05.09.2023  |12.09.2023   |19.09.2023  |21.09.2023   |17.10.2023  |19.10.2023  |24.10.2023 

הדרגים   בכל  החלטות  מקבלי  מחייבת  והדינאמית  התובענית  העסקית  המשמעויות  המציאות  את  להבין 
תוך קריאת   ,החל משלב התכנון דרך יישום האסטרטגיה וכלה בניתוח התוצאות  ,הפיננסיות של החלטותיהם
הרחבה.   הפיננסית  מחייב  המפה  אסטרטגיים  עסקיים  מהלכים  של  ומושכניתוח  מתוחכם  בכלים  שימוש  ל 

ומימוניים כ.  חשבונאיים  לדו"חות  הנחשפים  בארגונים  החלטות  מנכ"לים,   -ספיים  מקבלי  דירקטורים, 
 תפעול, משפטנים ומשקיעים מנהלי  שיווק,  מנהלי  משאבי אנוש,  מנהלי  סמנכ"לים, מנהלי מערכות טכנולוגיה,  

  אשר ימצאו את עצמם מהר מאוד מחוץ לשולחן    ,הנדרשת לניתוחםהמעמיקה  הבנה הפיננסית  החסרים את  ה
הקורס מבוסס על מקרי בוחן    הארגון.על  השפעה  בעלות  וכרעות החלטות  סביבו מתעצבת האסטרטגיה ומ

של   אמת  ואמריקאיותונתוני  ישראליות  וגרופון  ביניהן  ,חברות  לוי  רמי  סלקום,  למשתתפים  ו  ,טבע,  יקנה 
של   ובניתוח  בקריאה  להם  שיסייעו  ה  בשיפורכספיים,  הדו"חות  המיומנויות  של  הפיננסיות    שלכותההבנת 

משתתפים המגיעים לקבלת החלטות ולניהול סיכונים.  כספיים כבסיס  השימוש בדו"חות  וב  צעדיהם העסקיים
בכל מפגש תוקדש כחצי  לשם ניתוחם.    ן שלהםארגוהמחברות פרטיות מוזמנים להביא למפגשים דו"חות של  

 תרגול המושגים והפרקטיקות שנלמדו באותו מפגש. שעה ל

 בין הנושאים בקורס: 
החשבונאית, חשיבות החשבונאות והצגת הדוחות העיקריים, הכרת הדו"חות הכספיים: מאזן, רווח  הסביבה  

והפסד, עודפים והצגת כללי חשבונאות עיקריים, ניתוח פעילות כלכלית: ניתוח רווחיות ויעילות תפעולית, דו"ח 
 .עת מחירי הוןתזרים המזומנים, הערכת שווי: הערכת כדאיות פרויקטים, הערכת שווי כוללת וקבי

 למי מיועד הקורס? 

 ללא רקע חשבונאי או פיננסי.   .ותהחלטות בכירים .ותמקבליל ו .ותלמנהלים

 
   :ניהול אקדמי 

בי"ס אריסון למנהל עסקים, אוניברסיטת רייכמן. מומחה לחשבונאות פיננסית תוך התמקדות    פרופ' דן סגל,
בעל דוקטורט    בהשפעה הכלכלית של המידע החשבונאי, ניהול רווחים, עיקרון השמרנות והערכות שווי חברות.
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 תעודה מטעם המרכז להכשרת מנהלים באוניברסיטת רייכמן בעבור למסיימי הקורס תוענק  
 לפחות.   80%שעות אקדמיות. קבלת התעודה מותנית בנוכחות של    37

 

 : הלמידה שלנו לפרטים נוספים  ץ מוזמנים לפנות ליוע 
 shahar.smuliansky@runi.ac.il|  5870073-405שחר סמוליאנסקי | 

 

* FORE בתכנית.  קלים שינויים לערוך הזכות את לעצמו שומר רייכמן באוניברסיטת וץח  ולימודי מנהלים הכשרת 
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