
בתקופה בה השינויים התכופים בשוק מתגברים וקשה לצפות פני עתיד, עולה היקף הסיכונים ומחייב יכולת והבנה טובה 
של ההיבטים הכלכליים והפיננסים של תאגידים וגופים אחרים. דירקטורים ונושאי משרה זקוקים להבנה מעמיקה של 
היבטים חשבונאיים ופיננסיים של הגופים בהם הם משמשים דירקטורים או נושאי משרה ובמיוחד יכולות בקריאה, ניתוח 

וזיהוי אורות אדומים בדוחות הכספיים של חברות ומפעלי תעשייה.

מטרות הקורס | מתן כלים בסיסיים וחיוניים לניתוח ולהבנת מצבן של חברות, תוך התבססות על נתוני רקע כלכליים וענפיים, 
דוחות כספיים, מאזנים, דוחות רווח והפסד ותזרימי המזומנים, הקניית ידע לשילוב ניתוחים אלו בבניית אסטרטגיית החברה.

אוכלוסיית היעד | מנכ"לים, סמנכ"לים, סמנכ"לי ומנהלי כספים ודירקטורים בחברות ומפעלי תעשייה.   

היקף הקורס | 18 שעות אקדמיות

דוחות  לקריאת   SRI קבוצת  של  מרצים  הצוות  על  במתנה  פרטי  שיעור  יקבל  משתתף  כל   | למשתתפים  מיוחדת  הטבה 
כספיים.

בין נושאי הקורס | הכרת מבנה דוחות כספיים של תאגידים בחברות פרטיות וציבוריות בעידן עקרונות חשבונאיים מקובלים, 
דרישות תקנות ניירות ערך לסוגיהן הרלוונטיות לתאגידים, פרקטיקה מקובלת וכיוצ"ב, סקירה כללית של תהליך ניתוח הדוחות 

הכספיים, ניתוח דוחות כספיים ואורות אדומים. 
ינותח מצבו הפיננסי של התאגיד על בסיס  Case Study של תאגיד פרטי וחברה ציבורית במסגרתו  יוצג  במסגרת הקורס 

היחסים הפיננסים שנלמדו.

SRI GLOBAL GROUP, לשעבר מ. למנכ"ל אריסון השקעות  מנכ"ל  ניר זיכלינסקי,  רו“ח   | ניהול אקדמי ומרצה הקורס 
ושותף בכיר בזיו האפט. ממייסדי איגוד הדירקטורים.

זכאות לתעודה | לעומדים בדרישות הקורס (חובת נוכחות ב-80% מהמפגשים) תוענק תעודת השתתפות מטעם התאחדות 
התעשיינים בישראל- מרחב צפון ואיגוד הדירקטורים.

עלות הקורס | לחברי התאחדות התעשיינים או חבר רשום באיגוד הדירקטורים- 1,500 ₪ + מע"מ | לחברים בלשכת סוכני 
הביטוח ולשכת השמאים 1,900 ₪ + מע"מ | לאחרים 2,100 ₪ + מע"מ

לפרטים נוספים: 
alaa@industry.org.il | 054-2295169 | עלאא עאלם, ראש תחום החברה הערבית, התאחדות התעשיינים

hadar@idu.org.il | 03-7363146 | הדר צופיוף הכהן, איגוד הדירקטורים

*התוכנית ושמות המרצים כפופים לשינויים
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