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  לניהול הפקולטה –אוניברסיטת חיפה 

  בניהול ספנות ונמליםעם התמחות   MBAתכנית

  3תקופה מס'  –כיתת ברקנית 

20/7/2016 - 19/9/2016  

  

  שם הקורס: ניתוח דוחות כספיים

  209.7830 מספר הקורס:           
  

  אבי מזרחירו"ח   הקורס: מרצה

      נוי מוסאירו"ח הוראה:    תעוזר

  
  ראש.בתיאום מ :שעות קבלה    

    gmail.comvi3883A@         דואר אלקטרוני:    

Nmusay@kpmg.com   

    

  מטרות הקורס:

   .וסעיפי דוח כספי תקופתי של חברות מבנההבנת  . 1

 הבחנה בין דוח כספי רבעוני לבין דוח כספי שנתי של חברות. . 2

   בדיקת איתנות כלכלית של חברות. . 3

 לצורכי קבלת החלטות. ניתוח דוחות כספיים בכללותם והפקת משמעויות . 4

 של חברה והשוואה לחברות דומות.ומגמות  ךחת יניתוח . 5

 הצגת מגבלות שימוש בנתונים חשבונאיים בניתוח דוחות כספיים של חברות. . 6

  הכרות עם מקורות מידע נוספים לצורך ניתוח חברה. . 7

  
  

 האופי המתודולוגי של הקורס:

  ותרגול מעשי תוך מתן דוגמאות תאורטי  חומרהקורס מורכב מהרצאות במסגרתן יילמד

  .טכניקות לניתוח דוחות כספיים של חברהאקטואליות של שימוש ב

  באתר הקורס יופיעוותכני עזר נוספים מוד ליהמצגות. 
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   :קורסקדם לת דריש

 סיום בהצלחה של קורס חשבונאות פיננסית. 

 

   :דרישות הקורס

 בקבוצותה גשת עבודה ,ביחידים יםתרגיל 2הגשת  – הגשת עבודות.  

 ויתקיים רישום נוכחות בכל  התאם לתקנון ביה"ס הנוכחות בכיתה הינה חובהב – נוכחות

אישור היעדרות חריג  מבחן המסכם.ב מהשתתפות עשויה למנועבקורס . היעדרות שיעור

 . מחייב פנייה לוועדת חריגים של בית הספר לניהול דרך המזכירות

 למרכזת התכנית  בכתבלהודיע  סטודנטש על העל היעדרויות או איחורים צפויים מרא

 ומרצה הקורס. 

 והרחבת /  עלאת שאלותבהרס מעודד השתתפות פעילה הקו – השתתפות פעילה

 ם.סטודנטיהעמקת החומר הנלמד בתרומת ה

 בחומר סגור – עמידה במבחן מסכם. 

 

  מבנה הציון:

   הרכב הציון הסופי בקורס:

  10%                 –נוכחות והשתתפות בכיתה 

 10%                              –ביחידים  יםתרגיל 

  0%3  – )רביעיותאו  שלשות( בקבוצותעבודה  

  50%                                    –מבחן מסכם 

  

  : הלימוד מקורות

  .מודל של הקורסהבאתר  יופצו

  

  :ביבליוגרפיה

 מאגנס.: ירושלים. ויישומים תיאוריה: פיננסית חשבונאות). 1998( צ"ב, ברלב ) 1

  .עבודה לפריון המכון: אביב-תל. כספיים דוחות ניתוח). 1994' (י, אינגבר ) 2

 .לטכנולוגיה הגבוה ס"ביה: ירושלים. למצוינות החתירה: חברות ושווי פיננסי ניתוח). 2007' (מ, פרפרי ) 3
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 :*הקורספגישות כן תו

 נושא
חדר 
  מצגת  שבוע  יום  תאריך  שעות  לימוד

רקע ומושגים בסיסיים,  –כספיים  דוחות
  סוגי דוחות

בנין  466
  חינוך

11:00-
14:00  

  1מס'   1  שישי  יול-21

  ניתוח אנכי ואופקי ,ניתוח תזרים מזומנים 
בנין  466

  חינוך
11:00-
14:00  

  1+2מס'   2  שישי  יול-28

  נכי אופקי ותזרים א -תרגול חלק א' 
  לק א'ח -ניתוח יחסים פיננסיים 

בנין  466
  וךחינ

11:00-
14:00  

  3  שישי  אוג-04
  3מס' 

  תרגול

  לק ב'ח -ניתוח יחסים פיננסיים 
בנין  466

  חינוך
11:00-
14:00  

  3מס'   4  שישי  אוג-11

  ניתוח יחסים פיננסיים -תרגול חלק ב' 
בנין  466

  חינוך
18:00-
21:00  

  תרגול  5  חמישי  אוג-17

מידע נוסף בדוחות הכספיים, מגבלות 
ם, מקורות מידע בניתוח דוחות כספיי

  נוספים

בנין  466
  חינוך

11:00-
14:00  

  4מס'   6  שישי  אוג-18

  עבודה בקבוצות ודיון
בנין  466

  חינוך
18:00-
21:00  

  דף הנחייה  7  חמישי  אוג-24

  תרון מבחן לדוגמא פ -תרגול חלק ג' 
  חזרה למבחן

בנין  466
  חינוך

18:00-
  מבחן לדוגמא  8  חמישי  ספט-07  21:00

  

  ויים* ייתכנו שינ

  

  בהצלחה,

 אבי מזרחי


