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 לישראלמכון טכנולוגי  - הטכניון
  

 בספטמבר 30אזנים ליום מ
 
 

      
 הטכניון מאוחד  
  2017 2016  2017 2016  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח לפי ש"חא אור ב 

 

      נכסים
      

      כוש שוטף:ר
      

 228,423  417,263  339,139  563,300   מזומנים ושווי מזומנים
 3,988  6,945  1,131  738  4 חברות ומוסדות קשורים

 32,003  28,596  103,116  101,771  5 חייבים ויתרות חובה
 787  730  4,490  4,262   מלאי

      
   670,071  447,876  453,534  265,201 
      

      השקעות לזמן ארוך:
      

 *-  -  29,653  43,995  6 ותמוחזקהשקעות בחברות 
 31,416  23,562  -  -  א'4 חייבים לזמן ארוך  -חברה מאוחדת 

 6,062,997  6,096,234  6,133,729  6,200,625  7 השקעות בניירות ערך ובפיקדונות
      
   6,244,620  6,163,382  6,119,796  6,094,413 
      

 *  2,717,374  2,763,810  *  2,766,205  2,816,564  8 רכוש קבוע, נטו
      

 9,076,988  9,337,140  9,377,463  9,731,255   סה"כ נכסים

      
 
 

 טו'.2*   הוצג מחדש בגין יישום למפרע, ראה באור 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 באורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
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  מכון טכנולוגי לישראל - הטכניון
 

 בספטמבר  30דוח על הפעילויות לשנה שהסתיימה ביום 
 

 
      
 הטכניון מאוחד  
  2017 2016  2017 2016  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח לפי ש"חא אור ב 

 
      מחזור הפעילויות:

 979,574  1,017,048  979,574  1,017,048  14 הקצבות מהוועדה לתכנון ולתקצוב
 -  -  *  356,417  341,977   הכנסות ממחקרים

 79,708  94,645  79,708  94,645  15 תרומות באמצעות אגודות דורשי הטכניון
 179,792  189,655  221,828  230,446  16 הכנסות מסטודנטים

 -  -  33,566  32,944   תמלוגים ופטנטים
      סכומים ששוחררו מנכסים נטו שקיימת

 * 110,779  130,823  *  110,779  130,823   לגביהם הגבלה לפעילויות 
 *  50,910  37,775  *  137,494  74,292   א)7(ראה באור  הכנסות אחרות

      
   1,922,175  1,919,366  1,469,946  1,400,763 
      

      עלות הפעילויות:
 * 886,844  905,310  * 1,214,044  1,227,942  17 מחקר ושירותי עזר ,הוראה

 133,898  141,325  133,898  141,325  18 בקשר עם סטודנטים
 * 280,677  291,263  *    311,324  323,025  10 ת, פיצויים, חופשה ופדיון מחלהגמלאו

 *   56,510  67,161  *      56,510  67,161   בינוי ואחזקה
 38,373  39,887        59,140  56,140   הוצאות ישירות אחרות

      
   1,815,593  1,774,916  1,444,946  1,396,302 
      

 4,461  25,000  144,450  106,582   לפני הנהלה וכלליותנטו מפעולות  הכנסות
      

 41,524  43,027  63,235  67,195  19 הוצאות הנהלה וכלליות
 17,525  17,765  17,525  17,765   הוצאות גיוס תרומות וקשרי ציבור

      
      לפני פחת, מפעולות נטו )הוצאותהכנסות (

 )54,588( )35,792( 63,690  21,622   סיה ומימוןפנ 
      

 *  )105,058( )106,996( *   )124,361( )126,269(  הוצאות פחת
      הכנסות (הוצאות) בגין שינויים בהתחייבות

      אקטוארית לפנסיה ומחלה בגין עובדים, 
 *  )25,787( 104,538  *    )17,107( 113,568  10 בניכוי תשלומים 

 207,503  306,303  209,239  359,131  20 הכנסות מימון, נטו
      

      נטו, לפני חלק הטכניון ברווחי הכנסות
 22,070  268,053  131,461  368,052   (הפסדי) חברות כלולות 

      ) תאגידיםהפסדי(ב הטכניון ברווחיחלק 
 * 104,931  100,401  )4,460( 402   המוצגים על בסיס שווי מאזני 
      

 127,001  368,454  127,001  368,454    לשנהנטו הכנסות 
 

 
 '.טו2*   הוצג מחדש, בגין יישום למפרע, ראה באור 

 
 
 
 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



 

 

6 
 

 מכון טכנולוגי לישראל - הטכניון
 2017בספטמבר  30סתיימה ביום וח על השינויים בנכסים נטו לשנה שנד

 
 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה 
   לשימוש לפעילויות 
       ששימשו שיועדו שלא יועדו  
  סה"כ נכסים   בעל אופי זמני  סה"כ נכסים לרכוש על ידי על ידי   
 סה"כ בעלי הגבלה בעל אופי קבוע מחקר וקתדראות ניבעל אופי זמ ללא הגבלה קבוע הטכניון הטכניון  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 4,629,141  1,674,196   586,257  205,095   882,844  2,954,945  2,653,860  301,085  -   *  2015באוקטובר  1ליום  ותיתר

           
 127,001  -  -  -  -  127,001  -  -  127,001   נטו לשנה הכנסות

 -  -  -  -  -  -  -  244,690  )244,690(  סכומים שיועדו על ידי הטכניון, נטו
           רווח אקטוארי ממדידות מחדש של תוכנית

 51,437  -  -  -  -  51,437  -  51,437  -   להטבה מוגדרת 
 311,858  311,858  18,641  48,951  244,266  -  -  -  -   תרומות
 3,276  3,276  -  394  2,882  -  -  -  -   הקצבות

 13,896  13,896  -  1,443  12,453  -  -  -  -   אחרות
 )13,483( )13,483( ) 24,221( 1,457   9,281  -  -  -  -   , לרבות הפרשי שערמימון

 -  )1,637( )163( )7,350(  5,876  1,637  -  1,637  -   העברות
 -  6,672  -  -  6,672  )6,672( -  -  )6,672(  סכומים שהוקבלו ושוחררו

 -  )175,562( -  )2,010( )173,552( 175,562  236,706  )61,144( -   ששימשו לרכוש קבוע
 -  -  -  -  -  -  )124,361( -  124,361   פחת

 )110,779( )110,779( -  )43,308( )67,471( -  -  -  -   שימושים
           

 5,012,347  1,708,437  580,514  204,672  923,251  3,303,910  2,766,205  537,705  -   * 2016בספטמבר  30יתרות ליום 
           

 368,454  -  -  -  -  368,454  -  -  368,454   הכנסות נטו לשנה
 -  -  -  -  -  -  -  481,031  )481,031(  סכומים שיועדו על ידי הטכניון, נטו

           רווח אקטוארי ממדידות מחדש של תוכנית
 )149,473( -  -  -  -  )149,473( -  )149,473( -   להטבה מוגדרת 

 283,884  283,884  4,067  49,633  230,184  -  -  -  -   תרומות
 14,727  14,727  -  381  14,346  -  -  -  -   הקצבות

 16,788  16,788  -  3,133  13,655  -  -  -  -   אחרות
 )16,334( )16,334( )23,371( )1,514( 8,551  -  -  -  -   , לרבות הפרשי שערמימון

 -  )56,412( )2,220( )14,954( )39,238( 56,412  -  56,412  -   העברות
 -  13,692  -  13,692  -  )13,692( -  -  )13,692(  שוחררוושהוקבלו סכומים 

 -  )129,433( -  )2,091( )127,342( 129,433  176,628  )47,195( -   ששימשו לרכוש קבוע
 -  -  -  -  -  -  )126,269( -  126,269   פחת

 )130,823( )130,823( -  )53,288( )77,535( -  -  -  -   שימושים
           

 5,399,570  1,704,526  558,990  199,664  945,872  3,695,044  2,816,564  878,480  -   2017בספטמבר  30יתרות ליום 
 

 טו'. 2*   הוצג מחדש בגין יישום למפרע, ראה באור 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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  ראלמכון טכנולוגי ליש - הטכניון

 
 בספטמבר  30דוח על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 

 
 

 הטכניון מאוחד 
  2017 2016 * 2017 2016 * 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

 127,001  368,454  127,001  368,454  נטו לשנה(גרעון) הכנסות 
     להצגת המזומנים מפעילות התאמות הדרושות

 )285,827( )586,736( )254,949( )551,054( שוטפת (נספח א') 
     

 )158,826( )218,282( )127,948( )182,600( מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
     

     תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
 )224,029( 245,155  )220,464( 282,516  מימושים (השקעות) בניירות ערך, נטו

 )213,697( )153,432( )236,706( )176,628( רכישת רכוש קבוע 
 -  -  )3,899( )14,152( השקעות בחברות כלולות, נטו

     
     מזומנים נטו שנבעו מפעילות 

 )437,726( 91,723  )461,069( 91,736  (ששימשו לפעילות) השקעה 
     

     ילות מימון:תזרימי מזומנים מפע
 -  -  )467( )374( פרעון אשראי לזמן קצר, נטו

     תרומות שנזקפו לנכסים נטו שקיימת
 244,266  230,184  244,266  230,184  אופי זמני תלגביהם הגבלה בעל 

     תרומות שנזקפו לנכסים נטו שקיימת לגביהם
 48,951  49,633  48,951  49,633  מחקרים -הגבלה בעלת אופי זמני  

     הקצבות ואחרות שנזקפו לנכסים נטו שקיימת
 17,172  31,515  17,172  31,515  לגביהם הגבלה 

     תרומות שנזקפו לנכסים נטו שקיימת לגביהם
 18,641  4,067  18,641  4,067  הגבלה בעלת אופי קבוע 
     

 329,030  315,399  328,563  315,025  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
     

 )267,522( 188,840  )260,454( 224,161  גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים
     

 495,945  228,423  599,593  339,139  יתרות מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
     

 228,423  417,263  339,139  563,300  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
339139 

 
 

 טו'. 2*   הוצג מחדש בגין יישום למפרע, ראה באור 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 מכון טכנולוגי לישראל - הטכניון
 

 בספטמבר  30דוח על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 
 
 

      
 הטכניון מאוחד 
  2017 2016 * 2017 2016 * 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
     התאמות הדרושות להצגת המזומנים -נספח א' 

     מפעילות שוטפת 
     

     הוצאות (הכנסות) שאינן כרוכות בתזרימי
     מזומנים: 
     

 )104,933( )100,401( 4,460  )402( , נטואקוויטי )רווחיהפסדי (
 105,058  106,996  124,361  126,269  הוצאות פחת

 -  -  )73,462( )14,680( מהשקעות, נטורווח הון 
     ניירותשל  וריבית שנצברה ערך נטו(ירידת) עליית 

 )207,503( )306,303( )210,505( )359,131( ערך ופקדונות 
 )110,779( )130,823( )110,779( )130,823( הכנסות מסכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו

     
     שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
     , חברות קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה

 7,155  14,658  )4,195( 4,792  קשורות וחייבים לזמן ארוך 
 )34( 57  2  228  קיטון (גידול) במלאי

 29,423  )102,990( 18,366  )112,600( עתודות בגין הטבות לעובדיםב(קיטון) גידול 
     

 7,147  )18,532( 8,106  )15,544( בספקים ובזכאים ויתרות זכות (קיטון) גידול 
 )11,361( )49,398( )11,303( )49,163(  לזמן ארוך בהתחייבויות אחרות )קיטוןגידול (

     
 )551,054( )254,949( )586,736( )285,827( 
 
     
     
     
 
 
 
 טו'. 2הוצג מחדש בגין יישום למפרע, ראה באור    *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 



 
 

 מכון טכנולוגי לישראל - הטכניון
 

 2017בספטמבר  30אורים לדוחות הכספיים ליום ב
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 כללי - 1אור ב
 

מכון טכנולוגי לישראל (להלן "הטכניון") הינו מוסד להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה,  -הטכניון 
 .1958 -תשי"ח 

ומדע.  פקודת מס הכנסה שמטרתו הציבורית היא חינוך ענייןמע"מ וכמוסד ציבורי ל כירשום כמלכ"ר לצרהטכניון 
לטכניון חברת בת בבעלות מלאה, מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ (להלן "מוסד הטכניון") שאותה הטכניון מאחד 

 בדוח המאוחד שלו. עיסוקיו של מוסד הטכניון הינם:
 

 .בדיקות ונסיונות מדעיים, טכניים, מסחור פטנטים ואחרים ביצוע מחקרים, .1
 

 ניהול מעבדות ומבדקות למטרות עסקיות. .2
 

 מתן קורסים והשתלמויות במסגרת היחידה ללימודי חוץ. .3
 

 
 כללי דיווח ומדיניות חשבונאית - 2באור 

 

 הגדרות א.
 -בדוחות כספיים אלה 

 ישראל.הטכניון, מכון טכנולוגי ל - הטכניון )1(
 חברות או גופים שלטכניון יש זכות ניהול בהם או גופים בעלי זיקה לטכניון - חברות ומוסדות קשורים )2(

 .29בהתאם לגילוי דעת 
 דולר ארצות הברית. -דולר  )3(
 מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ.  -מוסד הטכניון  )4(
 הועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. - ות"ת  )5(
 מוסד הטכניון שדוחותיו מאוחדים עם דוחות הטכניון. -ת חברה מאוחד )6(
בדוחות הכספיים על  ,במישרין או בעקיפין ,חברות שהשקעת מוסד הטכניון בהן כלולה -ות כלולחברות  )7(

 בסיס השווי המאזני.
 חברות מאוחדות או חברות כלולות. -חברות מוחזקות  )8(
ינויים בנכסים נטו, דוח על תזרימי המזומנים מאזן, דוח על הפעילויות, דוח על הש -דוחות כספיים  )9(

 ובאורים לדוחות הכספיים.
אותו חלק של הנכסים נטו של הטכניון שלא מוטלת על השימוש בו  -נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה  )10(

 כל הגבלה, קבועה או זמנית, שנקבעה על ידי תורמים.
נטו של הטכניון הנובע מתרומות שנתקבלו או מזרימה  אותו חלק של הנכסים -נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה  )11(

 .פנימה אחרת של נכסים, אשר השימוש בו על ידי הטכניון הוגבל על ידי התניות של תורמים או המממנים
התניות של תורמים שפוקעות עם קרות אירוע מסוים או עם חלוף הזמן, או שניתן  -הגבלה בעלת אופי זמני  )12(

 ות נקיטת פעולות כלשהן בהתאם לאותן התניות.לקיימן או להסירן באמצע
התניות של תורמים שאינן פוקעות עם חלוף הזמן, ושלא ניתן לקיימן או להסירן  -הגבלה בעלת אופי קבוע  )13(

 באמצעות נקיטת פעולות כלשהן בהתאם לאותן התניות. הגבלה מסוג זה מאפשרת שימוש בפירות התרומה בלבד.
מות והעברות חד צדדיות אחרות שנתקבלו לרכישת רכוש קבוע או נכס תרו - נכסים שתמורתם הוגבלה )14(

אחר וכן נכסים שנתקבלו במתנה, ונקבע על ידי התורם כי התמורה ממימושם של אותם נכסים, אם 
   ימומשו, תשמש למטרה מסוימת.

 חשבונאות למוסד ללא כוונת רוח .ב
"דוחות כספיים של מוסדות להשכלה  9ת מספר הטכניון מיישם את תקן חשבונאו 2016באוקטובר  1-החל מ 

גבוהה"  של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. להשפעת היישום לראשונה על הדוחות הכספיים של הטכניון 
 .טו' להלן 2ראה ביאור 

  

 שימוש באומדנים  .ג
ערכות הכנת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים וה 

המשפיעים על הסכומים המדווחים של נכסים והתחייבויות, על הגילוי המתייחס לנכסים והתחייבויות תלויות 
 וכן על סכומי הכנסות והוצאות בתקופת הדיווח. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

  

 מלאי  .ד
 המלאי מוצג לפי עלות או שווי שוק כנמוך שבהם. 
וטרם נופקו לפקולטות. המלאי אינו כולל מלאי  ניםשנמצאים במחס חומריםחלפים, כלי אחזקה ו מלאי כוללה 

המלאי מוצג בהתאם לכמויות המבוססות על ספירה מתמדת מוצג כהוצאה.  אשרחומרים שנמצא בפקולטות 
 בכרטיסי המלאי ולפי עלות המחושבת לפי שיטת ממוצע משוקלל נע.

 

 ובפיקדונותערך  השקעות ניירות .ה
 ההשקעות בבטוחות מוצגות כדלקמן:

 לפי שווי שוק.   -אגרות חוב ומניות, אופציות סחירות  א.
ההתחייבותי. הטכניון בוחן מעת לעת, בהתאם לסממנים המצביעים על לפי ערכן  -בטוחות לא סחירות  ב.

 קביעת ערך בר השבה חדש בהשקעותיו ומפחיתן בהתאם לשווין הנאות.
   



 
 

 מכון טכנולוגי לישראל - הטכניון
 

 2017בספטמבר  30אורים לדוחות הכספיים ליום ב
 

 
10 

 המשך - כללי דיווח ומדיניות חשבונאית - 2באור 
 

  רכוש קבוע ו.
 הכרה ומדידה .1
בדבר רכוש קבוע אשר קובע כללים להכרה, למדידה של פריטי רכוש קבוע ואת  27הטכניון מיישם את תקן  

ידת הגילוי הנדרש בגינם. פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מצטברים מיר
 ב'). 8(ראה באור  2016בספטמבר  30ערך, למעט מבנים, שעלותם נקבעה לפי שווי הוגן ליום 

 
 פחת . 2
פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי  פחת נזקף לדוח על הפעילויות לפי שיטת הקו הישר על 

הכלכליות העתידיות הרכוש הקבוע, מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות 
 הגלומות בנכס בצורה הטובה ביותר.

 
 אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואה הינו כדלקמן: 

 
 שיעור פחת שנתי (%) סוג הנכס

  
 2-7 מבנים

 10-15 ציוד מחקר
   33.3 מחשבים

נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת האומדנים בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושיים וערך השייר 
 דיווח ומותאמים בעת הצורך.

 
  התאמת ערך התרומות וההקצבות שהוגבלו    .ז
מעבר להפרשי ההצמדה, יתרת התרומות וההקצבות שהוגבלו מזוכות בריבית בשיעור שנקבע על ידי ההנהלה  

 הארוך.לכל סוג הצמדה, כששיעור ריבית זה נקבע בהתאם לתשואות ההשקעות בטווח 
 

 השקעות בחברות בנות ואחרות .ח
מוסד הטכניון מוצגת על בסיס השווי המאזני. השקעות בחברות בנות אחרות,  -השקעה בחברת הבת  -בטכניון  

 שאינן מהותיות, מוצגת לפי עלות. 
 הטכניון בוחן מעת לעת את ערכי ההשקעות, בהתאם לנדרש ומבצע הפחתות בהתאם לשווין הנאות. 
ות מוצגות על בסיס השווי המאזני, למעט השקעות מוחזקהשקעות חברת הבת המאוחדת בחברות  - במאוחד 

 שאינן מהותיות שמוצגות לפי עלות.
  . 5א'6 -ו 4א'6, ראה באור 50%לעניין תאגידים מוחזקים בחו"ל בשיעור  

 
 דוחות מאוחדים .ט
ד הטכניון, שהינה חברת בת עם פעילות הדוחות המאוחדים כוללים דוחות של חברת בת של הטכניון, מוס 

 י מהותית. פעילות חברות בנות אחרות שאיננה מהותית לא נכללה בדוחות המאוחדים.
 הטבות לעובדים  י.

 
  הטבות לאחר סיום העסקה )1(
, והן מסווגות כתכניות הפקדה מוגדרת וכן כתכניות מות מספר תכניות הטבה לאחר העסקהקיי טכניוןב 

 .הטבה מוגדרת
 

 תכניות להפקדה מוגדרת (א)
תשלומים קבועים  םמשל הטכניוןתכנית להפקדה מוגדרת הינה תוכנית לאחר סיום העסקה שלפיה  

ת או משתמעת לשלם תשלומים נוספים, אם מחויבות משפטי ומבלי שתהיה ל(קרן) לישות נפרדת 
ירות העובד בתקופה לקרן לא יהיו מספיק נכסים כדי לשלם את כל הטבות העובד המתייחסות לש

הפקדה מוגדרת, נזקפות כהוצאה  להפקיד בתכנית הטכניוןמחויבויות  השוטפת ובתקופות קודמות.
  בתקופות שבמהלכן סיפקו העובדים שירותים קשורים.  לדוח על הפעילויות

 תכניות להטבה מוגדרת  (ב)

 להפקדה מוגדרת. תכנית להטבה מוגדרת הינה תכנית הטבה לאחר סיום העסקה שאינה תכנית 
, המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה, הטכניוןמחויבות נטו של 

מחושבת לגבי כל תכנית בנפרד על ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה שתגיע לעובד בתמורה 
י ההוגן של לשירותיו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. הטבה זו מוצגת לפי ערך נוכחי בניכוי השוו

מוגדרת על ידי הכפלת  , נטו בגין הטבההטכניון קובע את הריבית נטו על ההתחייבותנכסי התכנית. 
, נטו בגין הטבה מוגדרת בשיעור ההיוון ששימש למדידת המחויבות בגין הטבה מוגדרת, ההתחייבות

 כפי ששניהם נקבעו בתחילת תקופת הדיווח השנתית. 
 
לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב קונצרניות צמודות באיכות גבוהה  שיעור ההיוון נקבע בהתאם 

. החישובים נערכים הטכניוןשהמטבע שלהן הינו שקל, ושמועד פירעונן דומה לתנאי המחויבות של 
  מידי שנה על ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה. 

כוללת רווחים והפסדים אקטואריים. מדידות  מדידה מחדש של ההתחייבות, נטו בגין הטבה מוגדרת 
 מחדש נזקפות מיידית, ישירות לנכסים נטו.

 
  עלויות ריבית בגין מחויבות להטבה מוגדרת וכן הכנסות ריבית בגין נכסי התוכנית נזקפות לדוח על הפעילות.  
ותי עבר של כאשר חל תיקון בהטבות שמעניק הטכניון לעובדים, אותו חלק מההטבות המתייחס לשיר 

 העובדים מוכר מיידית בדוח על הפעילות כאשר מתרחש התיקון של התכנית.
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 המשך- כללי דיווח ומדיניות חשבונאית - 2באור 

 
 המשך -הטבות לעובדים  י.

 
 הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך )2(

 
לתכניות הטבה לאחר סיום בגין הטבות לעובדים לטווח ארוך, שאינן מתייחסות  הטכניוןהמחויבות נטו של  

העסקה, היא בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין שירותים שהוענקו בתקופה השוטפת 
ובתקופות קודמות. סכום הטבות אלו מהוון לערכו הנוכחי. שיעור ההיוון של המחויבות נקבע בהתאם 

הה שהמטבע שלהן הינו שקל, ושמועד לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב קונצרניות צמודות באיכות גבו
פירעונן דומה לתנאי המחויבויות של הטכניון. החישוב נעשה לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה. רווחים 

  בה הם נוצרו. והפסדים אקטואריים נזקפים ישירות לדוח על הפעילות בתקופה
 

 פיצויי פרישההטבות בגין  )3(
פיצויים או להסכם פיצויים הנוצרות במהלך תקופת השירות, הטבות לאחר סיום העסקה בהתאם לחוק ה 

 .של העובד, ומבוססות על המשכורת של העובד או על סכום מוגדר
 פיצויי פרישה מטופלים לפי מודל הסגירה. 

 
 הטבות עובד לטווח קצר )4(
שניתן השירות  מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה נזקפת בעת 

 המתייחס.

 הפרשה בגין הטבות לעובדים לזמן קצר, מוכרת בסכום הצפוי להיות משולם, בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר. 
 

 השתתפות ות"ת -נכסי תוכנית  )5(
מעלויות הפנסיה התקציבית ששולמו על ידי הטכניון מידי שנה. השתתפות זו  50% -הות"ת משתתף בכ 

, נוהג זה 3.1.2018שנה, ובהתאם למכתב יו"ר הות"ת וסמנכ"ל התקצוב בות"ת מיום  14 -כנהוגה כבר 
ימשיך גם בתוכנית הרב שנתית הנוכחית, ומדיניות זו צפויה להמשך באופן דומה גם בעתיד הנראה לעין. 

הדעת  בנפרד ובנוסף, היועצים המשפטיים של הטכניון חיוו את דעתם בנושא מחויבות זו של ות"ת. חוות
; 20.8.2001על המסמכים הבאים: הודעת המל"ג לטכניון מיום  היתר ביןשל היועצים המשפטיים מבוססת 

לא מועסקים בטכניון עובדים חדשים  1.1.2004על כך שהחל מיום  17.5.2007אישור המל"ג מיום 
שת הצעת המבוטחים בפנסיה תקציבית; הנחיות הות"ת למוסדות להשכלה גבוהה בנוגע ל"מתכונת הג

). בהתאם 3.1.2018; טיוטת מכתב יו"ר הות"ת (שהופץ במתכונת סופית ביום  16.8.2017תקציב" מיום 
מתשלומי הטכניון בגין פנסיה תקציבית,  50%-לחוות הדעת המשפטית השתתפותה של הות"ת בשיעור של כ

ההסכמית החוזית בין עד להשלמת מלוא התשלומים בהם חב הטכניון בגין כך, מעוגנת היטב הן במערכת 
הצדדים והן על פי חובותיה של הות"ת כרשות מנהלית. עמדה זו מבוססת על מספר ראשים, שיש בכל אחד 

 מהם, כשלעצמו לבסס את מחויבות הות"ת:
 

 בין הצדדים הסכם תקף ומחייב בדבר השתתפותה של ות"ת בתשלומי הטכניון בגין פנסיה תקציבית; .1
לעיל, הרי שהות"ת לא רשאית להתנער ממחויבותה לשאת  1סעיף אף אם לא היה הסכם כאמור ב .2

 מתשלומי הטכניון בגין פנסיה תקציבית בשל הבטחה מנהלית שניתנה על ידיה; 50%-בשיעור של כ
הות"ת מחויבת לעיקרון השוויון, תוך שהשתתפותה בתשלומי האוניברסיטה העברית בגין פנסיה  .3

 ן להשתתפותה בתשלומיו בגין כך;תקציבית יוצרת זכות עצמאית של הטכניו
חובת תום הלב המוגברת החלה על הות"ת, בהיותה רשות מנהלית, מחייבת אותה לנהוג בהגינות כלפי  .4

 הטכניון, ובשל כך מנועה היא מלהתנער ממחויבותה כלפי הטכניון;
נוי מצבו הסתמכותו של הטכניון על מחויבותה של הות"ת להשתתף בתשלומיו בגין פנסיה תקציבית, ושי .5

  לרעה בגין כך, מונעים מהות"ת מלהתנער ממחויבותה כלפי הטכניון.
בהתאם לחוות הדעת, אף בנסיבות קיצוניות שבהן תבקש הות"ת להתנער ממחויבותה להשתתף בתשלומי 
הטכניון בגין פנסיה תקציבית, הרי שהיתה קמה לטכניון עילת תביעה מוצקה לקבלת סכום ההשתתפות של 

. בשל כך, בהתאם לתקנים החשבונאיים 70%ומיו וסיכוייה של תביעה כזו להתקבל עולים על הות"ת בתשל
ניתן להכיר בחיובה של הות"ת להשתתף בתשלומי הטכניון בגין פנסיה תקציבית כנכס בדוחותיו הכספיים 

 של הטכניון.
 

 2017בספטמבר  26הסוגיה הובאה לדיון במוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, ובהתאם לפרטיכל מיום  
החליט המוסד לתקינה שבנסיבות האמורות יש להביא בחשבון את השתתפות המדינה בתשלומי הפנסיה 
במסגרת מדידת ההתחייבות (כהקטנת המחויבות), ובהתאם לכך להציג את ההתחייבות בנטו. לאור 

 .האמור, התחייבות הטכניון לגמלאות מוצגת בנטו
 

 זכויות שבתון )6(
לתשלום דמי שבתון לחברי הסגל האקדמי היא התחייבות מותנית והתחייבות המוקנית לעובד, התחייבות  

הואיל והיא מתבטלת בעת פרישה מהעבודה בטכניון או בפטירת העובד. מאחר ומטרתה העיקרית של 
חופשת השבתון היא ביצוע פעולות המשמשות לקידום שמו של הטכניון או המביאות לו תועלת אחרת, אין 

 בור את ההוצאות בגין חופשה זו ויש לרושמן כהוצאות בתקופת חופשת השבתון.לצ
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  המשך - כללי דיווח ומדיניות חשבונאית - 2באור 
 הכרה בהכנסות .יא

 
הכנסות מכל סוגי ההעברות (כגון הקצבות מגופים ממשלתיים או גופים הקשורים להם במסגרת תקציבים לתקופה  .1

 :הטכניון), שהובטחו אך טרם נתקבלו, מוכרות כהכנסות בהתקיים כל התנאים להלןהחופפת את שנת הדוח של 
 

חוזרת של הנותן,  המידע הקיים, למועד פרסום הדוחות הכספיים, מראה שנוצרה התחייבות בלתי א.
 המתייחסת לתקופת הדוח.

 מימושה של ההתחייבות שנתקבלה אינו מותנה בקרות אירוע עתידי מסויים. ב.
 

חות לתרומות שטרם נתקבלו יוכרו כהכנסה, רק אם נתקבלו בפועל על ידי הטכניון או על ידי נאמן הבט .2
בעבורה, עד למועד עריכת הדוחות הכספיים. במקרים חריגים בהם הבטחות לתרומות שטרם נתקבלו ניתנות 

 לאכיפות משפטיות ולמימוש, הן יוכרו כאמור, במועד קבלת ההבטחות.
 

  התאם לשנת הלימודים.ב -שכר לימוד  .3
 על בסיס מזומן. -שכר דירה  .4

 
 הכנסות ממחקרים נזקפות לפי שיטת "העבודות הגמורות", עם סיום ביצוע המחקר. . 5

 
 יתרות צמודות .בי
 

 יתרות הצמודות למטבע חוץ או הנקובות בו הוצגו לפי שערי החליפין היציגים ליום המאזן. .1
 לצרכן הוצגו בהתאם לתנאי הצמדת היתרה. יתרות הצמודות למדד המחירים 

 
 ושיעורי השינוי בהם:(מדד ידוע) להלן שערי הדולר ומדד המחירים לצרכן  .2

 השינוי %    
 2016באוקטובר  1 -מ בספטמבר 30 בספטמבר  30  
 2017בספטמבר  30עד  2016 2017  

 )0.15( 118.58 100.30  בנקודות * -מדד המחירים לצרכן 
 )0.06( 3.758 3.529  החליפין של הדולר של ארה"בשער 

 

 .2006*  לפי ממוצע  
 

 תקציב .גי
 

          של הטכניון, בישיבה מיום הועד המנהל  ל ידיהינו בהתאם לתקציב שאושר ע לשנת תשע"ז התקציב המקורי 
 בון.התקציב הינו בבחינת "מידע נלווה" ואינו מבוקר על ידי רואי החש 2016בספטמבר  6

 
 

 מזומנים ושווי מזומנים .די
 
 .מזומנים ופקדונות לזמן קצר בבנקים, שהתקופה עד למועד פדיונם, בעת ההשקעה בהם, לא עלתה על שלושה חודשים 
 

 

 יישום לראשונה של תקני חשבונאות טו.
 

  , דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה9תקן חשבונאות מספר  .1
, "דוחות כספיים של מוסדות להשכלה 9הטכניון מיישם את תקן חשבונאות  2016באוקטובר  1החל מיום  

גבוהה" (להלן: "התקן"). התקן קובע כי הדוחות הכספיים של מוסדות להשכלה גבוהה יערכו בהתאם לגילוי 
, תיקונים והבהרות 5, כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 69דעת מספר 

  בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. התקן יושם בדרך של יישום למפרע.  69לוי דעת מספר לגי
  להלן ההשפעות העיקריות של יישום התקן: 

בהתאם לתקן, הטכניון הכיר במלוא ההתחייבות בגין פנסיה תקציבית, נטו.  -זכויות עובדים בעת פרישה  א.
 י'קון למפרע כנגד הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה. ראה גם סעיף ההתחייבות הוכרה בדרך של תי

  לעיל. 
עד ליישום התקן עלות רכישת רכוש  -רכוש קבוע המשמש להוראה, מחקר, מינהל ושירות לסטודנטים  ב.

קבוע כאמור הוכרה כהוצאה בדוח על הפעילויות בעוד שלפי התקן יש לרשום את הרכוש הקבוע כנכס. 
. עלויות ציוד 2016בספטמבר  30אמור בתקן, הטכניון בחר להכיר במבנים לפי שווים ההוגן ליום בהתאם ל

  נרשמו בהתאם לעלותם ההיסטורית והופחתו על פני משך השנים המשוער שלהם. ראה גם סעיף ו' לעיל.
  , הטבות עובד39תקן חשבונאות מספר  .2
, "הטבות עובד" 39בחשבונאות את תקן חשבונאות  פרסם המוסד הישראלי לתקינה 2017בחודש אוגוסט  

הטבות עובד ומחליף את גילויי הדעת  19(להלן: "התקן"). תקן זה מבוסס בעיקרו על תקן חשבונאות בינלאומי 
של לשכת רואי החשבון. התקן קובע את הטיפול החשבונאי לגבי ארבעה סוגים של הטבות עובד:  20 -ו 19

ות לאחר סיום העסקה כולל הטבות בגין פיצוי פרישה, הטבות עובד לזמן ארוך הטבות עובד לזמן קצר, הטב
והטבות עודפות בגין הפסקת העסקה בנסיבות מיוחדות. התקן יושם בדרך של יישום למפרע בהתאם לתקן 

, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות. הטכניון בחר ליישם את 35חשבונאות מספר 
ביישום מוקדם. ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה הוכרה כתיאום ליתרת הפתיחה של הנכסים התקן 

 נטו. 
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 המשך - כללי דיווח ומדיניות חשבונאית - 2באור 
 

 המשך - יישום לראשונה של תקני חשבונאות טו.
  

  הצגה מחדש בגין יישום למפרע .3
  2016בספטמבר  30השפעה על המאזן המאוחד ליום  א.

 כמדווח בדוחות השפעות   
 כספיים אלה ההצגה מחדש כפי שדווח בעבר  
       אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 2,766,205  2,765,186  1,019   רכוש קבוע
     

 )95,387( )3,030( )92,357(  מחקרים בביצוע, נטו
     

 )3,746,429( )3,480,764( )265,665(  עתודות לזכויות עובדים בעת פרישה
     

 )3,303,910( 718,608  )4,022,518(  נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה
     

 
  2016בספטמבר  30ההשפעה על הדוח על הפעילות המאוחד לשנה שנסתיימה ביום  ב.
 כמדווח בדוחות השפעות   
 כספיים אלה ההצגה מחדש כפי שדווח בעבר  
       לפי ש"חא אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 1,919,366  )145,550( 2,064,916   מחזור הפעילות
     

 )1,774,916( 233,567  )2,008,483(  עלות הפעילות
     

 )124,361( )124,361( -   הוצאות פחת
     

     הוצאות בגין שינויים בהתחייבויות
     אקטואריות לפנסיה ומחלה בגין עובדים, 
 )17,107( )17,107( -   ומיםבניכוי תשל 

     
  )53,451(   סך הכל השפעה על ההכנסות, נטו

          
 
 

  הועדה לתכנון ולתקצוב - 3באור 
 מאוחד והטכניון 
 בספטמבר  30 בספטמבר  30   
   2017 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 )11,101( )28,441( זכות לתחילת השנהיתרת 

 990,439  1,038,832  )14(ראה באור  הקצבות השנה
   וסכומים שהועברו ישירות  תשלומים שנתקבלו במהלך השנה -בניכוי 

 )1,007,779( )1,017,005( לצד ג', נטו 
   

 )28,441( )6,614( לסוף השנהזכות יתרת 
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 חברות ומוסדות קשורים - 4באור 
 

      
 הטכניון מאוחד 
 ברבספטמ 30 בספטמבר 30  
  2017 2016 2017 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 2,857  6,207  -  -  (ראה א' להלן) מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ

 404  -  404  -  המוזיאון הלאומי למדע טכנולוגיה וחלל -מדעטק 
 30  5  30  5  המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ

 421  365  421  365  בטכניון בע"ממרכז הספורט 
     מוסד שמואל נאמן למחקר מתקדם במדע

 122  -  122  -  וטכנולוגיה בע"מ 
 154  368  154  368  קרן ליידי דיוויס

     
  738  1,131  6,945  3,988 
 

רוע את חובו לטכניון בשישה , התחייב מוסד הטכניון לפ2016על פי הסכם בין מוסד הטכניון לבין הטכניון משנת  א.
אלפי ש"ח, מוצג  31,416 -אלפי ש"ח ו 23,562. בהתאם לכך סך של 2016בספטמבר  1תשלומים שנתיים החל מיום 

 , בהתאמה.2016 -ו 2017בספטמבר  30 -בחייבים לזמן ארוך, ב
 
 

 חייבים ויתרות חובה - 5באור 
 

 הטכניון מאוחד 
 בספטמבר 30 בספטמבר 30  
  2017 2016 2017 2016 
 ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 13,637  13,024  13,637  13,024  בגין הלוואות -סטודנטים 

 6,118  4,653  6,118  4,653  ת דורשי הטכניוןואגוד
 -  -  70,297  71,395  בגין מחקריםוהכנסות לקבל חייבים 

 2,990  4,533  2,990  5,658  מוסדות ציבוריים וממשלתיים
 82  -  241  119  עובדים

 7,805  3,734  8,155  3,969  הוצאות מראש
 1,371  2,652  1,678  2,953  חייבים אחרים

  101,771  103,116  28,596  32,003 

 
 

 ותמוחזקבחברות השקעה בחברה מאוחדת ו - 6באור 
 

 הטכניון מאוחד 
 בספטמבר 30 בספטמבר 30  
  2017 2016 2017 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
     להלן) 1(ראה א השקעה בחברה מאוחדת:

 80,098  80,098  -  -  עלות
 76,481  76,481  -  -  שטרי הון

 *)637,413( )553,172( -  -  הפסדים שנצברו
     התחייבות לכיסוי גרעון בחברה מאוחדת 

 )480,834( )396,593( -  -  לזמן ארוך) בהתחייבות תמוצג(ה
     להלן) ב-ו (ראה א ות:מוחזקהשקעות בחברות 

 1  1  29,653  43,995  ותהשקעות בחברות מוחזק
 

 טו.2הוצג מחדש בגין יישום למפרע, ראה באור  *
 

 :הטכניון פרוט השקעות א.
 

מהון המניות  100% -הטכניון מחזיק ב - (להלן: "מוסד הטכניון") מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ .1
  ומזכויות ההצבעה של מוסד הטכניון. השקעה זו מוצגת על בסיס השווי המאזני. 

אלפי  32,944הינו  2017בספטמבר  30סכום ההכנסות מתמלוגים ופטנטים של מוסד הטכניון לשנה שהסתיימה ביום  .2
  אלפי ש"ח אשתקד). 33,566ש"ח (
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 המשך - ותמוחזקבחברות בחברה מאוחדת ו השקעה - 6באור 
 

 המשך - הטכניון פרוט השקעות א.
 

, מוסד שמואל  בטכניון (חל"צ) כגון: המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ, מרכז הספורט תאגידים כלוליםלטכניון  .3
וההשקעה מוצגת בשווי סמלי אינה מהותית ביחס לפעילות הטכניון  ואל תאגידים. פעילות תאגידיםנאמן וכן עוד מספר 

  אלפי ש"ח. 1של 
  - קורנל ע"ש ג'ואן ואירווין ג'ייקובס-מכון טכניון  .4
 )JTCI-Cornell Institute, Inc. –Joan and Irvin Jacobs Technion (   
כז יורק להקמת מכון טכנולוגי ומר-הטכניון ואוניברסיטת קורנל (להלן: "קורנל") זכו במכרז של עיריית ניו 

על הסכם להקמת תאגיד אמריקאי ללא כוונת רווח,   2013יורק, וחתמו בפברואר -חדשנות באי רוזוולט שבניו
").התאגיד הוכר ע"י רשויות המס בארה"ב ועל ידי מדינת ניו JTCI) (להלן: "50:50בהחזקה זהה בין הצדדים (

), האחריות והסיכונים JTCIשכון יורק כמוסד ללא כוונת רווח. בהתאם להסכם להקמת הקמפוס (אשר בו י
נחתם הסכם בין  2015הפיננסים הנובעים מהקמת הקמפוס בכללותו ותפעולו, תהיה של קורנל בלבד. בדצמבר 

JTCI  לבין קורנל, המסדיר את השירותים המנהליים והתפעוליים שיקבל המכון מאוניברסיטת קורנל
יקרון שהמכון יתנהל באופן שהתקציב החמש שנתי והתשלום בגין שירותים אלו. במסגרת המסמך מודגש הע

, קורנל התחייבה לסבסד במידה יורדת JTCIשלו יהיה מאוזן. כחלק מהתחייבותה לגיוס תרומות עבור 
, מועד המעבר לאתר הקבוע ברוזוולט איילנד, ועד 2017החל משנת  JTCIבהדרגה את הוצאות השכירות של 

טקס חנוכת הקמפוס. הטכניון לא מאחד את הדוחות הכספיים של  נערך 2017. בחודש ספטמבר 2024ליוני 
JTCI  .באיחוד יחסי, בשל העובדה שמדובר במוסד בחו"ל ללא יכולת לחלוקת רווחים  

  (באלפי דולר):  2016 -ו 2017ביוני  30לימים  JTCIלהלן תמצית הנתונים הכספיים של  
 סה"כ לשנה שנסתיימה ביום      
 ביוני 30      
 2016 2017 מוגבל קבוע מוגבל זמני לא מוגבל   
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר   

 
 8,905  5,611  -  )991( 6,602  הכנסות מפעילות שוטפת
 )7,412( )7,476( -  -  )7,476( הוצאות מפעילות שוטפת

 -  100,616  100,606  -  10  תרומות לקרנות צמיתות ואחרות
 -  5,526  -  5,133  393  רווחים מהשקעות

 -  -  -  )762( 762  שחרור מהגבלה
      

 1,493  104,277  100,606  3,380  291  נטו ,נכסיםשינויים ב
 

 
 ביוני 30ליום       
      2017 2016 
 אלפי דולר אלפי דולר      

 
 20,183  124,504     סה"כ נכסים

      
      סים נטו:נכ
 7,370  7,661     לא מוגבל   
 3,206  6,586     בעל אופי זמני -מוגבל    
 9,265  109,871     בעל אופי קבוע -מוגבל    

      
 19,841  124,118     סה"כ נכסים נטו

  
 

 -הסכם עם אוניברסיטת שנטאו בסין להקמת מכון טכנולוגי  .5
)GTIIT –rael Institute of Technology Guangdong Technion Is(    

) בין הטכניון לבין אוניברסיטת שנטאו להקמת מכון טכנולוגי MOUנחתם מזכר הבנות ( 2013בחודש ספטמבר 
משותף, שיהווה למעשה שלוחה אקדמית, של הטכניון בשנטאו, אשר תעניק תארים של הטכניון ותהיה בפיקוח 

 ").GTIITאקדמי של הטכניון (להלן: "
, נחתם "הסכם מסגרת" בין אוניברסיטת שנטאו, הטכניון ועיריית שנטאו, לפיו העיריה 2013בחודש נובמבר 

מיליון דולר, לצרכי  150 -שייועד להקמת המכון, והממשל הסיני יעמיד תקציב בגובה של כ  תקצה שטח אדמה
 הקמה ותחילת פעילות של המכון. 

עליו חתמו ארבעה צדדים: הטכניון, אוניברסיטת שנטאו,  2016וגוסט הסכם זה הוחלף ע"י הסכם שנחתם בא
. בהסכם זה הוגדרו ההשקעות בבינוי ל"קמפוס הצפוני" והתאמתו לצרכי הקמפוס GTIIT -עיריית שנטאו ו

מיליון דולר בחמש  100מיליון דולר), השקעות בציוד  והוצאות תפעול אחרות  (מעל  100מעל  –(השקעה המוערכת 
מיליון דולר).  360ם הראשונות), ותוכניות להמשך הרחבת הבינוי ל"קמפוס הדרומי" (השקעה משוערת של  השני

בהסכם הובהר כי התוכנית המפורטת של ה"קמפוס הדרומי" תגובש  באישור הטכניון ובהתאם לצרכים 
ו לאוניברסיטת . עוד הובהר בהסכם כי הקרקעות בשני הקמפוסים יוקצו מעירית שנטאGTIITהאקדמיים של 

 –ללא תמורה לשימוש לצרכי הוראה ומחקר ושימושים נלווים וכי בסיום הפעילות  GTIITשנטאו עבור פעילות 
האדמות והמבנים יועברו לרשות אוניברסיטת שנטאו וכי לטכניון לא תהיה כל אחריות בפרוק והוא לא יידרש 

 לספק כספים, הלוואות או ערבויות.
 נציגים מסין.  4-נציגים מהטכניון ו 4בו  GTIITל הוקם ועד מנהל משותף 
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 המשך - ותמוחזקבחברות השקעה בחברה מאוחדת ו - 6באור 
 

 המשך - הטכניון פרוט השקעות א.
 

 -הסכם עם אוניברסיטת שנטאו בסין להקמת מכון טכנולוגי  .5
)GTIIT –Guangdong Technion Israel Institute of Technology ( - המשך  

הוצג הפרויקט בישיבת ות"ת ומל"ג והתקבל אישור לפעילות הטכניון בסין תחת תנאים שהטכניון  2015ובמבר בנ
  נדרש לעמוד בהם. הטכניון השלים את התנאים.

התקיים טקס הנחת אבן הפינה בנוכחות אישים בכירים מהארץ ומסין והחל בינוי הקמפוס. בניית  2015בדצמבר 
  נערך טקס חנוכת הקמפוס. 2017ובדצמבר  2017קטובר מבני הקמפוס הסתיימה באו

כמוסד מוכר להשכלה גבוהה בסין והחל   GTIIT  נתקבל אישור משרד החינוך הסיני להפעלת 2016בדצמבר 
סטודנטים  216. בזמן זה החלו ללמוד 2017רישום הסטודנטים לקראת פתיחת שנת הלימודים הראשונה באוגוסט 

 בשלוש מגמות הנדסיות.
 טכניון ממקד את פעילותו בגיוס חברי סגל אקדמי, וכן חלק מהסגל  המנהלי והטכני לקמפוס החדש. ה

חברי סגל בדרגות שונות. חברי הסגל האקדמי קיבלו מינויים אקדמיים  10 -גויסו כ 2017עד חודש אוגוסט 
ספר חברי סגל מנהלי וטכני ולא ע"י הטכניון. מ GTIITבטכניון, בהתבסס על נהלים טכניונים, אך מועסקים ע"י 

 ות"ת ומל"ג  עודכנו ע"י הטכניון בכל השלבים שתוארו לעיל. גויסו מהארץ.
GTIIT  בדצמבר). תקציב  31 -(שנת הכספים מסתיימת ב  2017טרם פירסמה את הדוחות הכספיים שלה לשנת

ה. הטכניון לא מאחד את מליון דולר, אולם נתוני הביצוע היו נמוכים בהרב 44עמד על  GTIITהפעילות של 
  , בשל העובדה שמדובר במוסד בחו"ל ללא יכולת לחלוקת רווחים.GTIITהדוחות הכספיים של 

 :מוחזקותפירוט החזקות מוסד הטכניון בחברות  ב.
 החזקה ע"י חברות מוחזקות החזקה ע"י מוסד הטכניון  שם החברה

 רווחים הצבעה רווחים הצבעה   
 

 - - 100% 100%  מ"בע דימוטק  .1
 - - 100% 100%  מ"בע בטכניון מאן אלפרד מכון אמית  .2
 20% 20% 15% 15%  מ"בע סילנטיס  .3
 6% 6% 5% 5%  מ"בע סנאוקוליס  .4
 22% 22% 25% 25%  מ"בע אקסלתא  .5
 - - 13% 13%  מ"בע וולטודו  .6
 - - 25% 25%  מ"בע אמ.בי.אס סנדבוקסמודל  .7
 - - 17% 17%  מ"בע  פ"למו הטכניון מוסד של מייסודו הטכנולוגית החממה  .8
 - - 17% 17%  מ"בע טכנולוגיות אגילאיי  .9

 - - 15% 15%  מ"בע קום דוט קודוטה  .10
 - - 4% 4%  מ"בע פארמסוטיקלס אלוקס  .11
 - - 10% 10%  מ"בע מדיקל סלנדר  .12
 - - 2% 2%  מ"בע מטאבומד  .13
 - - 8% 8%  מ"בע אורגניזיישן טרנספר טכנולוגי ישראל  .14
 כנגד 2016 בשנת שהוחלפו מניות( מ"בע ישראל ביו דיסטא  .15

 )מ"בע טכנולוגיות אימיון אפלייד מניות
 

2% 2% - - 
 - - 9% 9%  מ"בע פניאומדיקר  .16
 - - 7% 7%  מ"בע ינגרפטס'ג  .17
 - - 3% 3%  טכנולוגיות ננו אינטגרייטד  .18
 - - 4% 4%  מ"בע סיסטמס מוניטורינג ננו אלברטה  .19
 - - 3% 3%  מ"בע יותטכנולוג תודוס  .20
 - - 2% 2%  מ"בע ביומטריאלס ריגנטיס  .21
 - - 1% 1%  מ"בע קורטיקה  .22
 - - 3% 3%   מ"בע ביט ליקווידקומפ  .23
 - - 2% 2%  מ"בע פארמסוטיקלס אברהם  .24
 - - 2% 2%  מ"בע חלקיקים לניטור טכנולוגיות אל.אמ.פי  .25
 0.11% 0.11% - -  מ"בע נטוורקס טהוטי  .26
 - - 2% 2%  מ"בע ריקהסי. סי.די  .27
 - - 1% 1%   מ"בע טכנולוגיות ננוספאן  .28
 - - 1% 1%  מ"בע נוטריניה  .29
 99% 99% 1% 1%  מ"בע ליזמות הטכניון חממת  .30
 - - 1% 1%  מ"בע סולושנס ינג'אימאג - ן'וויז מדיק  .31
 - - 1% 1%  מ"בע סלריס  .32
 - - 1% 1%  מ"בע אלמינדה  .33
 - - 1% 1%  מ"בע בי.סי.פי טקיו'ג  .34
 - - 10% 10%  מ"בע תרפויטיקה ויאקווה  .35
 - - 6% 6%  מ"בע. ש.ג ווישן ננו  .36
 - - 5% 5%  מ"בע רובוטיקס לרנינג דיפ  .37
 - - 1% 1%  מ"בע יפלקס'דיג  .38
 50% 50% - -  מ"בע סביבתיות מערכות  .39
 0.07% 0.07% - -  מ"בע קורלסנס  .40
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 המשך - ותמוחזקבחברות השקעה בחברה מאוחדת ו - 6באור 
 

 המשך - :מוחזקותפירוט החזקות מוסד הטכניון בחברות  ב.
 

 החזקה ע"י חברות מוחזקות החזקה ע"י מוסד הטכניון  שם החברה
  רווחים הצבעה רווחים הצבעה   

 59% 59% - -  מ.ר.ש. המרכז לרפואת שינה בע"מ  .41
 - - 1% 1%   מ"בע 21 ספיין  .42
 14% 14% - -   מ"בע אולטראספקט  .43
 17% 17% - -   מ"בע סקייראד  .44
 - - 10% 10%   מ"בע 360 ארטסיס  .45
 4% 4% -  -    מ"בע מדיקל אקסימו  .46
 2% 2% - -   מ"בע מדיקל פרפלאו  .47
 5% 5% - -   לשעבר) מ"בע קולוגארדקולוספאן בע"מ (  .48
49.  MEmic   - - 2% 2% 
 3% 3% - -   רינאלסנס  .50
 - - 35% 35%     מ"בע יס'טכנולוג אינפלנט  .51
 15% 15% - -  מ"בע אינטרנשיונל) מעולה תחליב ציוד( בי  .52
 - - 2% 2%   מ"בע קרטיקיור  .53
 - - 2% 2%  דלתא  .54
 - - 17% 17%   קאפיטל קול  .55
 - - 3% 3%   מ"בע ליברדי  .56
 - - 12% 12%   מ"בע מדיקל מיקרובוט  .57
 - - 21% 21%   מ"בע ניורוקט  .58
 - - 6% 6%  מ"בע אולפהגארד  .59
 17% 17% - -   מ"בע פוריוזסיי  .60
 - - 2% 2%    מ"בע הוליסי דה  .61
 - - 1% 1%   אינק  אודיסנס -מ"בע ישראל נניט  .62
 - - 8% 8%   מ"בע וריפאיו  .63
 - - 4% 4%  מ"בע ויגור  .64
 - - 12% 12%  רובוטיקס בע"מ  אקזקט  .65
 - - - - (ב) בריסטק ביומדיקל  .66
 - - 35% 35%  סייטו ריסון  .67
 - - - - (ב) וטקפרולור בי  .68
 - - 26% 26%  ברקוד דיאגנוסטיקס  .69
 - - 6% 6%  בריין וי.יו  .70
 - - 10% 10%  דיאגנוסטיק רובוטיקס  .71
 - - 15% 15%  פילאיט  .72
 - - 10% 10%  באקטוסנס   .73
 - - 15% 15%  אינאנסטו  .74
 - - 28% 28%  מיט דה פיוצ'ר  .75
 - - 4% 4%  מואביוס  .76
 16% 16% - -  נורמי מדיקל  .77
 4% 4% - -  נוטריסיל  .78
 - - 3% 3%  אונקוהוסט  .79
 - - 29% 29%  וואנסל מדיקל  .80
 5% 5% - -  טקסומד  .81
 - - 2% 2%  טסאליה  .82
 - - 6% 6%  וירטואל פאיישנט פרוג'קט  .83
 - - 20% 20%  ג'יאומקור  .84
 - - - - (ג) קרן טכניון הזדמנויות השקעה שותפות מוגבלת  .85
 - - 100% 100%  טכניון פקטור ניהול בע"מ  .86
   1% 1% 99% 99%  שותפות מוגבלת  -טכניון דרייב אקסלרטור   .87

  קיימות השקעות נוספות בחברות שאינן פעילות שלא נכללו בטבלה לעיל. (א)
  .אין בידי מוסד הטכניון נתונים מדויקים אודות חלקו במוחזקת. שיעור ההחזקה, בכל מקרה, אינו שיעור החזקה מהותי (ב)
שותפות מוגבלת  2011באוגוסט  15ההסכם) הוקמה ביום  -בהתאם להסכם בין הטכניון ומוסד הטכניון (להלן  (ג)

ותפעל ללא הגבלת זמן. על פי ההסכם, מוסד הטכניון משמש כשותף כללי  2012אשר החלה בפעילותה בשנת 
עה בחברות טכנולוגיה עילית בשותפות ואילו הטכניון הינו שותף מוגבל בשותפות. השותפות הוקמה לצורך השק

באמצעות כספים אשר יועברו אליה על ידי הטכניון ואילו ניהול השותפות ייעשה על ידי מוסד הטכניון. הטכניון 
דולר ארה"ב במועדים המפורטים בהסכם והוא לא יהיה אחראי לחיוביה של  ןמיליו 10התחייב להשקיע 

 השותפות מעבר לסכומים אותם ישקיע. 
 ש"ח. ןמיליו 25 -חברות טכנולוגיה בעלות השקעה של כ 13 -בהדוחות הכספיים השותפות השקיעה לתאריך  
 השקעת הטכניון מוצגת בדוחות הכספיים בסעיף השקעות בניירות ערך ובפיקדונות. 
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 השקעות בניירות ערך ובפיקדונות - 7אור ב
 

 הטכניון מאוחד 
 בספטמבר  30 בספטמבר 30 בספטמבר 30 בספטמבר  30   
   2017 2016 2017 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 

     קדונותפ
 2,278,807  2,048,943  2,278,807  2,048,943  בהצמדה למדד המחירים לצרכן 

 34,096  49,271  34,096  49,271  צמוד מט"חבמטבע חוץ או 
 189,641  326,408  189,641  326,408  לא צמודים

  2,424,622  2,502,544  2,424,622  2,502,544 
     

     טוחות סחירותב
 1,919,537  2,019,209  1,919,537  2,019,209  אגרות חוב

 1,566,998  1,748,697  1,605,469  1,853,088   מניות ואופציות
  3,872,297  3,525,006  3,767,906  3,486,535 

     

     סחירותטוחות לא ב
 -  -  32,261  -  לא סחירות (א) אופציות

 174,007  154,704  174,007  154,704  אגרות חוב קונצרניות
 9  9  9  9  מלוות עצמאות ופיתוח של מדינת ישראל ("בונדס")

 99,736  101,051  99,736  101,051  קרנות הון שאינן סחירות
  255,764  306,013  255,764  273,752 
     

  6,552,683  6,333,563  6,448,292  6,262,831 
     מזומנים ושווי מזומנים (הכלולים -בניכוי 

 199,834  352,058  199,834  352,058  בסעיף מזומנים ושווי מזומנים במאזן) 
  6,200,625  6,133,729  6,096,234  6,062,997 

 
בגין  מוסד הטכניוןהסכם פשרה עם נובוקיור במסגרתו הוסכם כי נובוקיור תפצה את  על מוסד הטכניון םחת 2015בשנת  א.

סך  2015בשנת  למוסד הטכניוןידע שהועבר לנובוקיור על ידי פרופסור אמריטוס בטכניון. בהתאם להסכם, שילמה נובוקיור 
. כן נקבע שנובוקיור 2016ניון בשנת שולם למוסד הטכמליון דולר  1מליון דולר ארה"ב וסכום נוסף בסך של  1-השווה ל 

רכישה או מכירת רוב הנכסים של , וגמיז מליון דולר ארה"ב נוספים בקרות המוקדם מבין 5.5סך של  למוסד הטכניוןתשלם 
  .מליון דולר 250מצטבר מאז הקמתה של  הרבעון בו תעבור נובוקיור מחזור מכירותלבין  חברה בקבוצת חברות נובוקיור

 ניירות הערך). –מוסד הטכניון מניות לא סחירות ואופציות למניות של נובוקיור (להלן  קיבל ור לעיל נוסף לאמ 
הכיר מוסד הטכניון ברווח בגין הסכם הפשרה וזאת בעקבות הנפקה לציבור של מניות נובוקיור בבורסה  2016בשנת  

 שווי שוק מצוטט לניירות הערך והאופציות. , מועד ממנו למעשה קיים 2015האמריקאית אשר התרחשה בחודש אוקטובר 
  מימש מוסד הטכניון את האופציות למניות, ובמקביל מימש חלק מהמניות שהוחזקו על ידו.  2017בשנת  
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 , נטורכוש קבוע - 8באור 
 

  א.
 

 טכניון ה 
    מבנים   
 סה"כ מחשבים ציוד מחקר )1ומקרקעין (  
 לפי ש"חא אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
      עלות

 *3,155,275  93,055  514,280  2,547,940    2016באוקטובר  1יתרה ליום 
 153,432  4,987  49,445  99,000   תוספות

      
 3,308,707  98,042  563,725  2,646,940   2017בספטמבר  30יתרה ליום 

      
      פחת שנצבר
 *437,901  76,659  310,649  50,593    2016באוקטובר  1יתרה ליום 

 106,996  9,515  45,252  52,229   תוספות 
      

 544,897  86,174  355,901  102,822   2017בספטמבר  30יתרה ליום 
      

 2,763,810  11,868  207,824  2,544,118   2017בספטמבר  30יתרה מופחתת ליום 
      

 *2,717,374  16,396  203,631  2,497,347   2016בספטמבר  30יתרה מופחתת ליום 
 

 ראה סעיף ב' להלן. )1(
 

 טו.2הוצג מחדש בגין יישום למפרע, ראה באור  *
 

  מאוחד 
    מבנים   
 סה"כ מחשבים ציוד מחקר )1ומקרקעין (  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
      עלות

 *3,253,281  106,910  574,145  2,572,226    2016באוקטובר  1יתרה ליום 
 176,628  5,429  71,554  99,645   תוספות

      
 3,429,909  112,339  645,699  2,671,871   2017בספטמבר  30יתרה ליום 

      
      פחת שנצבר
 *487,076  89,258  337,891  59,927    2016באוקטובר  1יתרה ליום 

 126,269  10,083  62,036  54,150   ות תוספ
      

 613,345  99,341  399,927  114,077   2017בספטמבר  30יתרה ליום 
      

 2,816,564  12,998  245,772  2,557,794   2017בספטמבר  30יתרה מופחתת ליום 
      

 *2,766,205  17,652  236,254  2,512,299   2016בספטמבר  30יתרה מופחתת ליום 
 

 ראה סעיף ב' להלן. )1(
 

 טו.2הוצג מחדש בגין יישום למפרע, ראה באור  *
 

 :הערכה מחדש של קבוצת המבנים ב. 
 

, קיבל הטכניון חוות דעת משמאי מקרקעין  2016בספטמבר  30לצורך הערכת השווי ההוגן של מבני הטכניון ליום  
ון ויתרת אורך חייהם הכלכלי הצפוי. השמאי הינו שמאי מוסמך ובלתי אשר העריך את השווי הפיזי של נכסי הטכני

 תלוי, בעל נסיון בעבודות מסוג זה, והוא נעזר במהנדס בנין בעל נסיון ספציפי בהקמת מבנים דומים.
 

השווי הפיזי חושב בהתאם לעלות הכינון של המבנים (כנמוכה מבין עלות תעתיק ועלות תחליף), כשהמבנים  
לשימוש אלטרנטיבי, בהתעלם מהשקעות יחודיות במבנה וכוללת את כל המערכות המחוברות למבנה, אך מיועדים 

 30למעט ציוד. עלות הכינון האמורה הופחתה באופן יחסי בהתאם למשך הזמן ממועד הקמת המבנה ועד ליום 
ים של המבנים ביחס לכלל יתרת החיים הכלכליים של המבנה. הערכת יתרת החיים הכלכלי 2016בספטמבר 

 התבצעה בהתחשב במצב הפיזי הקיים של המבנים.
 

ואינה כוללת את  של קמפוס הטכניון בנווה שאנן והפקולטה לרפואה שטחים בנויים בלבדשווי חוות הדעת מתייחסת ל 
 מרכיב הקרקע וזכויות בנייה קיימות ועתידיות.

אלפי ש"ח נכון ליום        2,370,761ופחתת בסך של בהתאם לחוות הדעת הנ"ל הוערכו מבני הטכניון הללו בעלות מ 
 .2016בספטמבר  30

 
כוללים בעיקר מבנה שבנייתו הסתיימה בשנת  2016באוקטובר  1יתר המבנים והמקרקעין הכלולים ביתרת העלות ליום  

   ., וכן מבנים ומקרקעין מחוץ לקמפוס2017
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 המשך -, נטו רכוש קבוע - 8באור 
 

 בקשר לזכויות במקרקעין: פרטים נוספים ג.
 

 רשותשהוקצתה לטכניון על ידי  בנין מדעי הרפואה בנויים על קרקעוינים בקרית הטכניון ינהב )1( א)(
לדעת  . חוזה החכירה טרם נחתם והחכירה טרם נרשמה בספרי המקרקעין.(רמ"י) מקרקעי ישראל

ן אלה אינה שנוייה במחלוקת. זכות החכירה של הטכניון במקרקעייועציו המשפטיים של הטכניון, 
מקרקעי ישראל הנוגע לתנאי החכירה. הטכניון משלם  רשותמתקיים משא ומתן בין הטכניון לבין 
 דמי חכירה שוטפים בגין נכסים אלה. 

לגבי חלק מהקמפוס המיועד למעונות סטודנטים (הסמכה) נחתם על ידי הטכניון הסכם חכירה  )2( 
יון כדי למנוע ממנו לטעון לתנאי חכירה שונים ומיטיבים במסגרת תוך הדגשה שאין בחתימת הטכנ

 המו"מ בין הצדדים לגיבוש חוזה חכירה שיחול על כל קמפוס נווה שאנן. 
-בקרקע שעליה נמצא בית הספר להנדסאים יש לטכניון זכות חכירה לדורות. תקופת החכירה, הינה ל )3( 
 . 2020באפריל  13שנה ותסתיים ביום  49  
הסכם מרובע בין משרד התחבורה, יפה נוף, עיריית חיפה והטכניון להקמת והפעלת  נחתם  2017ביולי  )4( 

רכבל, ולפיו, הטכניון מעניק למדינה ללא תמורה זכות שימוש בשטחי התחנות ובעתיד (לכשהזכויות 
יריית בקמפוס יירשמו על שם הטכניון) חכירת משנה בשטחי התחנות. בהסכם משלים שנחתם בין ע

חיפה, יפה נוף והטכניון, העירייה התחייבה להקצות לטכניון ללא תמורה קרקע חלופית להקמת 
  מעונות לסגל הצעיר של הטכניון. 

להקצות לשימוש הטכניון שטחים המצויים  90 -קיימת התחייבות עקרונית של עיריית חיפה מסוף שנות ה  (ב)
בין הטכניון לבין אוניברסיטת חיפה. בעבר גובשה תוכנית דונם) בשטח הנמצא  170 -בבעלות העיריה (כ 

משולשת בין הטכניון, העיריה ואוניברסיטת חיפה אולם בשל שינוים שונים עד היום התוכנית לא יצאה אל 
נערך משא ומתן בין הטכניון ובין עיריית חיפה ביחס לחכירת הקרקע אשר מטרתה  2011הפועל. בשנת 

  הטכניון, אך המשא ומתן לא הושלם.בהתרחבות ובפיתוח קמפוס 
הקרקע עליה נבנו מעונות קסל הוקצתה לטכניון על ידי עיריית חיפה לשם הקמת מעונות. המעונות מצויים  )ג( 

נחתם הסכם  2017אישרה מועצת העיר חיפה את הליך ההקצאה, בתחילת  2016באפריל  בחזקת הטכניון.
 .ןחכירת משנה בין עיריית חיפה לבין הטכניו

 
על ידי תורם  1908קרקע עליה נבנה המבנה בשכונת הדר בחיפה נרכשה בשנת  -הקמפוס ההסטורי בהדר הכרמל  )ד( 

במחיר סמלי לקק"ל.  1927גרמני אשר הועיד אותה להקמת בית ספר גבוה ללימודים טכניים והעבירה בשנת 
רם נרשמה בספרי מנהל מקרקעי ישראל. . לא נערך חוזה חכירה עם הטכניון והחכירה ט1912המבנה נבנה בשנת 

המתחם עובר הסדר מקרקעין  כאשר קק"ל וקרן היסוד חלוקות באשר לזכויות קרן היסוד בקרקע, והעניין נמסר 
הטכניון הגיש תזכיר תביעה לפקיד ההסדר לשם הגנה על  להכרעה משפטית בפני בית המשפט המחוזי בחיפה.

בה טוען הטכניון לזכות בעלות במתחם ולמצער חכירה לדירות בתנאים  זכויותיו בנכס והצטרף לתביעה הקיימת
תביעת הטכניון לבעלות נדחתה ותביעת קק"ל כנגד קרן היסוד נתקבלה. קרן היסוד הגישה ערעור  מיטיבים.

   התקיים דיון בערעור והוסכם על הפניית התיק לגישור.  2017באוקטובר והטכניון הגיש ערעור שכנגד. 
) אשר נרכשה על ידי הטכניון בשנת 2-5חלקות  10797דונם בחיפה (גוש  4.8 -קרקע בשטח של כ -ון חורב שיכ )ה( 

כשטח ציבורי פתוח. הקרקע נרשמה על שם עיריית חיפה, והטכניון הורשה להקים עליה מספר צריפים  1951
השטח ולהסרת המבנים, נתקבלה דרישה מעיריית חיפה לפינוי  2006למגורים של חברי סגל. בחודש ינואר 

 דרישה אשר סורבה על ידי הטכניון. 
 

נחתם הסכם בין עירית חיפה לטכניון, במסגרתו נקבע כי עד לפינויים של כלל המבנים הארעיים  2014בשנת   
שבמתחם, יוותר הטכניון האחראי הבלעדי לכלל המתחם ולכל הבנוי עליו. בסמוך לאחר פינוי אחרון 

לים את הריסת כלל הצריפים על חשבונו, וימסור לעירייה את המתחם כולו כשהוא הצריפים, הטכניון יש
 פנוי. בהתאם להערכת ההנהלה, עלות ההריסה והפינוי אינה מהותית.

 
 ).9חלקה  11696במגרש הסמוך לבית הספר לרפואה (גוש  2023זכות חכירה עד שנת  )(ו 

 
ין רפפורט הוקצה לטכניון אשר הקים עליו את הפקולטה המתחם של בנ -בנין רפפורט והמגרש הסמוך לו  (ז) 

, הקרקע 2017בספטמבר  30לרפואה ע"ש רפפורט והוא משמש רק את הטכניון ומכון רפפורט. נכון ליום 
בהסכם בין הטכניון לקרן רפפורט יש התחייבות להעביר לרשות מכון רפפורט עדיין אינה רשומה ע"ש הטכניון. 

 מות של בנין רפפורט וזאת לכשיתאפשר הדבר.קו 7 -(חל"צ) זכויות ב
 

שנים  49 -. לטכניון זכות חכירה ל10חלק מחלקה  11696ובגוש  4חלק מחלקה  10820הפקולטה לרפואה גוש   
 2017שנים נוספות. בחודש יוני  49) עם אופציה להארכה לתקופת חכירה נוספת בת 2025(המסתיימות בשנת 

ירות לחתימה, על מנת להשלים את רישום החכירה בטאבו. בשלב זה רמ"י, העביר הטכניון לרמ"י שטרי שכ
מעכבת את חתימתה על שטרי השכירות עד להשלמת הליך הפרצלציה וזאת בהתאם לנהלי הרשות וכמפורט 

 בתנאים המיוחדים לחוזה החכירה. הכנת התוכנית בטיפול הטכניון. 
 

 ).1/2( 310 -) ו1/2( 64חלקות  11200בחיפה (גוש  6דירת מגורים ברחוב רות הכהן  (ח)
 

 ).89/1חלקה  6108בתל אביב (גוש  22דירת משרדים ברחוב הלסינקי  (ט)
 

בתל אביב, ניתן במתנה לטכניון בכפוף לזכות איגוד יוצאי ליטא לחכירה  1אולם משרדים בשדרות דוד המלך  (י)
 תמורת סכום מינימלי. 

 נמכר הנכס.  2017ינוי תמורת פיצוי שהטכניון יעביר לארגון. בחודש דצמבר חתמו הצדדים על הסכם פ 2017באוגוסט  
 השווי המופיע בדוחות הכספיים, הינו סכום המכירה בניכוי סכום הפיצוי ומסים החלים על הטכניון. 
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 המשך -, נטו רכוש קבוע - 8באור 
 

 פרטים נוספים בקשר לזכויות במקרקעין: ג.
 

 .51חלקה  ,7728פרדס חדרה גוש  (יא)
. נחתם "הסכם אחזקה" עם חברת פרי אור בע"מ, לפיו 2051בספטמבר  30לטכניון זכות חכירה לדורות עד ליום  

 היא מעבדת את הפרדס תמורת קבלת כל ההכנסות מעיבוד הפרדס. 
 

 .60מחצית מחלקה  7754גוש  -לב השרון  -פרדס  (יב)
הבעלים הרשום. המחצית השניה רשומה על שם האוניברסיטה  לטכניון זכות חכירה לדורות. רשות הפיתוח הינה 

 העברית.
 נשלחו המסמכים לחידוש רישום החכירה.  2017במהלך שנת  

 
, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, חלקות מספר: 7676מגוש  91/738 -מ 20%פרדסים צפונית לשדה ורבורג המהווים  (יג)

   ת בבעלות רשומה. זכו - 41, 43, 50, 8, 13, 25, 27, 29
 זכאים ויתרות זכות - 9באור 

 הטכניון מאוחד 
 בספטמבר  30 בספטמבר 30 בספטמבר 30 בספטמבר  30   
   2017 2016 2017 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 95,075  95,267  115,142  114,740  עובדים ומוסדות בגין שכר

 -  -  219  7,525  מקדמות מלקוחות
 10,126  10,247  10,126  10,247  סטודנטים בגין מלגות 

 3,680  11,896  32,890  40,767  הוצאות לשלם
 968  1,078  1,624  1,078  מוסדות ציבוריים וממשלתיים

 3,283  11,672  8,908  13,898  אחרים
     

  188,255  168,909  130,160  113,132 
 

 הטבות לעובדים - 10באור 
  תאור ההטבות: )1

, זכאים בעת פרישתם 2003בדצמבר  31עובדי הטכניון הקבועים, אשר התקבלו לעבודה בטכניון עד ליום  •
  לפנסיה תקציבית במסגרת חוקת הגמלאות של הטכניון. 

של מספר שנות שיעורי הפנסיה בעת פרישת גיל (חובה), פרישת פיטורין או פרישה מוקדמת נקבעים על פי תחשיב 
  משכרו הקובע של העובד לחישוב קצבה.  70%לשנת עבודה, ולא יעלו על  2% -העבודה בטכניון, מוכפל ב

ההתחייבות כאמור לעיל חושבה על בסיס הערכה אקטוארית. הדוחות האקטוארים נערכו לפי בסיסים 
יבית שבבסיס החישוב . שיעור הר2013אקטוארים שפירסם האוצר עבור קרנות הפנסיה במהלך ינואר 

האקטוארי הינו בהתאם לעקום הריבית המבוסס על נתוני שוק בגין אגרות חוב קונצרניות צמודות למדד 
באיכות גבוהה כפי שנקבע על ידי החברה המצטטת "מרווח הוגן בע"מ". כמו כן, לצורך החישוב נעשה 

 ) להלן.2סעיף א'(שימוש בלוחות תמותה על פי הוראות האוצר המעודכנות. ראה בנוסף 
המחויבות האקטוארית בגין עובדים, פנסיונרים ושאריהם, המבוטחים בהסדר הפנסיה התקציבית כוללת בנוסף 

  לפנסיה שתשולם לאחר סיום ההעסקה, רכיבים כגון מענק שנים עודפות ומענק בגין אי ניצול ימי מחלה.
ם בפנסיה צוברת ו/או בביטוחי מנהלים. הטכניון , מבוטחי2004בינואר  1עובדי הטכניון שהחלו עבודתם לאחר  •

מפקיד באופן שוטף את התחייבויותיו לעובדים אלה. הפקדותיו השוטפות של הטכניון בגין פיצויים פוטרות את 
  לחוק פיצויי פיטורין, מכל התחייבות נוספת לעובדים בגין שיעור הפיצויים שהופקד.  14הטכניון, בהתאם לסעיף 

 וציים והסכמות:הסכמים קיב )2
 

 סגל מינהלי 
אשר במסגרתו הוסכם, בין היתר, על תוספות  2013-2017נחתם הסכם שכר קיבוצי לשנים  2016באפריל  18ביום 

פעימות. יש לציין כי מחצית מהתוספת שלעיל תשלום כתוספת  5-, שישולמו ב7.5%שכר בשיעור מצטבר של 
 ים באותו דירוג.אחוזית ומחציתה תשולם בסכום אחיד לכל העובד

-נחתם הסכם קיבוצי נוסף בשיורת הציבורי, אשר מעדכן את סך שיעור התוספות (מ 2016באוגוסט  8בתאריך 
 ) ומשנה את מועד התשלומים.7.75% -ל 7.5%

 ש"ח. 2,000פעמי בסכום כולל של -ההסכם כולל גם תשלום מענק חד
  .2016בספטמבר  30ויבות האקטוארית ליום השפעות ההסכם האמור נכללו בדוחות הכספיים, לרבות במח

 סגל אקדמי 
אשר במסגרתו הוסכם, בין היתר, על תוספות  2013-2019נחתם הסכם שכר קיבוצי לשנים  2016דצמבר  4ביום 

) מהתוספת) תשולם כתוספת 0.9%( 10%פעימות. יש לציין כי  8 -, שישולמו ב9%שכר בשיעור מצטבר של 
 שולם בסכום אחיד לכל הסגל האקדמי.) ת8.1%אחוזית והיתרה (

הסכם השכר מסדיר, בפרק מיוחד, את הצמדת הגמלאות התקציביות למדד המחירים לצרכן במקום הצמדה 
 לשכר של חבר הסגל הפעיל.

עבור הסגל האקדמי בפנסיה  0.5%בהיקף של  2016בינואר  1ההסכם כולל גם הפקדות רטרואקטיביות מיום 
 ש"ח. 1,000פעמי בסכום כולל של -צוברת ותשלום מענק חד

 .2017בספטמבר  30השפעת ההסכם האמור נכללו בדוחות הכספיים, לרבות במחויבות האקטוארית ליום 
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 המשך -הטבות לעובדים  - 10באור 

 
 :הרכב ההטבות לעובדים )3

 
 הטכניון מאוחד 
 בספטמבר  30 בספטמבר 30 בספטמבר 30 בספטמבר  30   
   2017 2016 2017 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

     זכאים ויתרות זכות: -מוצג במסגרת התחייבויות שוטפות  
 88,063  90,260  108,130  109,733  )1הטבות עובדים לטווח קצר( 
 7,012  5,007  7,012  5,007  חלויות שוטפות של הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך 
 95,075  95,267  115,142  114,740  סה"כ 

      
     הטבות לעובדים: -מוצג במסגרת התחייבות שאינן שוטפות  
 התחייבויות שהוכרו בגין תוכנית הטבה מוגדרת, נטו 

 *2,912,956  2,924,841  *3,475,636  3,494,651  (ראה סעיף א' להלן)
     בגין פיצויי פרישה והטבות אחרותהתחייבויות  
 *241,059  263,007  *270,793  292,162  לטווח ארוך (ראה סעיף ב' להלן)  
 3,154,015  3,187,848  3,746,429  3,786,813  סה"כ 

        
 שכר. בגין עובדים ומוסדות  במסגרת הטבות עובדים לטווח קצר נכללות התחייבויות )1(

 
 טו.2הוצג מחדש בגין יישום למפרע, ראה באור  *

 
 תוכנית הטבה מוגדרת-תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה א.

לטכניון תוכנית הטבה מוגדרת לפנסיה עבור העובדים הזכאים לפנסיה תקציבית והינו זכאי להשתתפות ות"ת 
   (להלן: "נכסי התוכנית").  50% -הפנסיה התקציבית בשיעור של כ בתשלומי

  הבה מוגדרת ומרכיביהתנועה בהתחייבות, נטו בגין תוכנית הט )1(
 מאוחד 
 שהוכרה , נטוסך ההתחייבות   מחויבות בגין תוכנית הטבה 
 בגין תוכנית הטבה מוגדרת )2( שווי הוגן של נכסי תוכנית מוגדרת 
 בספטמבר 30 בספטמבר 30 בספטמבר 30 בספטמבר 30 בספטמבר 30 בספטמבר 30 
 2017 6201 )1( 2017 6201 )1( 2017 6201 )1( 
  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

        3,494,329  3,475,636  3,013,991  3,010,253  6,508,320  6,485,889  באוקטובר 1 ליום יתרה
       :נטו להכנסות, שנזקפה )הכנסה( הוצאה

 37,990  38,305  36,000  36,355  73,990  74,660  שוטף שירות עלות
 146,544  135,735  122,761  120,205  269,305  255,940  ריבית עלויות

 -  )147,765( -  )147,765( -  )295,530( לעיל) 2(ראה סעיף  הכנסות שירות עבר
  35,070  343,295  8,795  158,761  26,275  184,534 
       

       :אחר כולל ברווח הוכר
       עו משינוייםהפסדים אקטואריים שנב

 -  35,815  -  31,555  -  67,370  בהנחות הדמוגרפיות  
 משינויים שנבעו אקטוארייםהפסדים 
 33,600  117,020  33,600  98,620  67,200  215,640  הפיננסיות בהנחות

 )85,037( )3,362( )52,569( 35,752  )137,606( 32,390  אחרים אקטוארייםהפסדים  )רווחים(
  315,400 )70,406(  165,927 )18,969(  149,473 )51,437(        

       :נוספות תנועות
 )151,790( )156,733( )148,330( )152,727( )300,120( )309,460( ששולמו  הטבות

 -  -  4,800  4,320  4,800  4,320  העובדים ידי על שהופקדו סכומים
 )305,140( )295,320( )148,407( )143,530( )156,733( )151,790( 
       

 3,475,636  3,494,651  3,010,253  3,036,568  6,485,889  6,531,219  מבר ספטב 30ליום  יתרה
 
 .טו'2בגין יישום למפרע, ראה באור  הוצג מחדש    )1(

 
מליון ש"ח  48.6 -מליון ש"ח ו 55.86). כולל גם סך של 5(י)(2ראה באור  -של ות"ת השתתפות מורכב בעיקר מנכס  )2(

 , בהתאמה, בגין יתרת קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית. 2016 -ו 2017בספטמבר  30 -ל
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 המשך -הטבות לעובדים  - 10באור 
 

 המשך -: הרכב ההטבות לעובדים )3
 

  המשך - תוכנית הטבה מוגדרת-תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה א.
 המשך -ה בהתחייבות, נטו בגין תוכנית הטבה מוגדרת ומרכיביהתנועה   )1(
 הטכניון 
 השהוכר , נטוסך ההתחייבות   מחויבות בגין תוכנית הטבה 
 בגין תוכנית הטבה מוגדרת )2( שווי הוגן של נכסי תוכנית מוגדרת 
 בספטמבר 30 בספטמבר 30 בספטמבר 30 בספטמבר 30 בספטמבר 30 בספטמבר 30 
 2017 6012 )1( 2017 6201 )1( 2017 6201 )1(  

        2,922,969  2,912,956  3,013,991  3,010,253  5,936,960  5,923,209  באוקטובר 1 ליום יתרה
       :הכנסות,נטול שנזקפה )הכנסה( הוצאה

 36,000  36,355  36,000  36,355  72,000  72,710  שוטף שירות עלות
 124,104  114,415  122,761  120,205  246,865  234,620  ריבית עלויות

 -  )147,765( -  )147,765( -  )295,530( לעיל) 2(ראה סעיף  הכנסות שירות עבר
  11,800  318,865  8,795  158,761  3,005  160,104 
       

       :אחר כולל ברווח הוכר
       הפסדים אקטואריים שנבעו משינויים

 -  31,555  -  31,555  -  63,110  נחות הדמוגרפיות בה 
   משינויים שנבעו אקטוארייםהפסדים 

 33,600  98,620  33,600  98,620  67,200  197,240  הפיננסיות בהנחות 
 )85,037( 3,138  )52,569( 35,752  )137,606( 38,890  אחרים אקטוארייםהפסדים  )רווחים(
  299,240 )70,406(  165,927 )18,969(  133,313 )51,437( 
       :נוספות תנועות       

 )118,680( )124,433( )148,330( )152,727( )267,010( )277,160( ששולמו  הטבות
 -  -  4,800  4,320  4,800  4,320  העובדים ידי על שהופקדו סכומים

 )272,840( )262,210( )148,407( )143,530( )124,433( )118,680( 
       
 2,912,956  2,924,841  3,010,253  3,036,568  5,923,209  5,961,409  מבר בספט 30ליום  תרהי

 
 .טו'2בגין יישום למפרע, ראה באור  הוצג מחדש    )1(

 
 30 -ן ש"ח למליו 48.6 -מליון ש"ח ו 55.86). כולל גם סך של 5(י)(2ראה באור  -של ות"ת  השתתפותמורכב בעיקר  )2(

 , בהתאמה, בגין יתרת קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית. 2016 -ו 2017בספטמבר 
 

  נכללה בסעיפים הבאים בדוח על הפעילות: (הכנסה) ההוצאה
 טכניון מאוחד  
   2017 2016 2017 2016 
  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 )147,339( )152,727( )147,339( )152,727( הקצבות מהועדה לתכנון ותקצוב
 267,010  277,160  300,120  309,460  עלות הפעילות

 40,433  )121,428( 31,753  )130,458( ) בגין שינויים בהתחייבות לפנסיההכנסות( הוצאות
  26,275  184,534  3,005  160,104 

   
  הנחות אקטואריות וניתוח רגישות )2(

 ות האקטואריות העיקריות למועד הדיווח (לפי ממוצע משוקלל):ההנח א)
  בספטמבר 30 בספטמבר 30 

 2017 2016  

 % %  
    

    הריאלי המשוקלל הגלוםשיעור ההיוון 
      2.50 2.22 בערך הנוכחי של המחוייבות 

  4.23 4.03 שיעור התשואה הנומינלי המשמש לחישוב עלות הריבית
  1.52 1.50 (מדד) בקצבה לפנסיהנומינלי  ול שיעור גיד

    
  2.00 2.10 שיעור עלות השכר הריאלי הממוצע
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 המשך –הטבות לעובדים  - 10באור 
 

  המשך -: הרכב ההטבות לעובדים )3
 המשך - תוכנית הטבה מוגדרת-תוכניות הטבה לאחר סיום העסקה א.

 
 המשך - הנחות אקטואריות וניתוח רגישות )2( 
 

שינויים אפשריים באופן סביר בתאריך הדיווח לאחת מההנחות האקטואריות, בהנחה שייתר ההנחות  ב)
 :ןנותרות ללא שינוי, משפיעים על המחויבות להטבה מוגדרת כדלקמ

 
 בספטמבר 30  בספטמבר 30 

 2017 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
   פירוט השינוי בהנחות:

 )73,950( )72,730( 0.1% -לי בהגדלת שיעור ההיוון הריא
 75,470  74,190  0.1% -הקטנת שיעור ההיוון הריאלי ב

   -הגדלת שיעור הגידול הריאלי בשכר ב
 0.5%  81,360  83,950 

   -הקטנת שיעור הגידול הריאלי בשכר ב
 0.5% )77,540( )79,890(    

 

 ארוך הטבות אחרות לטווחפיצויי פרישה והתחייבות בגין  .ב
 

 טכניון מאוחד  
 בספטמבר 30 בספטמבר 30  
   2017 2016 2017 2016 
  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 *  13,087  16,605  *   21,766  24,228  התחייבות לפיצויי פרישה
 *120,418  139,313  * 124,304  143,429  התחייבות בגין פדיון ימי מחלה

 35,141  35,934  44,628  45,709  גין חופשההתחייבות ב
 72,413  71,155  80,095  78,796  התחייבות בגין זכויות בקרן קשרי מדע

  292,162  270,793  263,007  241,059 
 

 .טו'2בגין יישום למפרע, ראה באור  הוצג מחדש  *      
 
 

 התחייבות לאגודת הידידים האמריקאית - 11באור 
 

אלפי דולר,  63,000 -שהסתכמו בהאגודה) הודיעה לטכניון, שסכומי תרומות  -ורשי הטכניון בארה"ב (להלן אגודת ד
ושנבעו בעיקר מההכנסות שנתקבלו על פי  2008בספטמבר  30 -השנים האחרונות שקדמו ל 13 -שהועברו לטכניון ב

מהכנסותיו. הסכומים שהועברו בפועל לטכניון דיווחיה מחברת ברנרד מאדוף, אינן נכונות, ולכן על הטכניון להפחית 
 נרשמו כמקדמות על חשבון הכנסות עתידיות מהאגודה לטכניון.

), 2040בספטמבר  30שנה (ביום  30בין האגודה לטכניון, היתרה הנ"ל תפרע בתום  2011בהתאם לסיכום מעודכן מינואר 
 בניכוי סכומים שיופחתו ממנה במהלך השנים. 

אשר תזוכה מידי שנה על ידי הטכניון לזכות  4%בשיעור  2010באוקטובר  1ית שנתית החל מיום היתרה נושאת ריב
 האגודה. בתום התקופה יחליטו הצדדים באם להאריך את מועד פרעון היתרה לזמן נוסף.

תיה עוד סוכם כי היתרה לזכות האגודה תופחת כנגד תקבולים עתידיים, ככל שיתקבלו על ידי האגודה, בגין השקעו
בחברת ברנרד מאדוף ו/או מיתרות אחרות שיצטברו באגודה וכי במקביל לזיכוי הריבית השנתית על היתרה, תגדיל 

 האגודה את העברותיה לטכניון על בסיס שנתי. 
 

אלפי דולר,  2,882 -אלפי ש"ח (אשתקד  1,959אלפי דולר, שהינם  521העבירה האגודה לטכניון סך של  2017במהלך שנת 
 30אלפי ש"ח), בגין תקבולים שקיבלה מהנאמן האחראי על נכסי ברנרד מאדוף. יתרת ההתחייבות נכון ליום  11,104

 אלפי ש"ח). 169,273אלפי דולר שהינם  45,043 -אלפי ש"ח (אשתקד  157,120אלפי דולר שהינם  44,522הינה  2017בספטמבר 
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  התקשרויות והתחייבויות תלויות - 12אור ב
 

 ת תלויותתביעו א.
      מעביד וחלקן אזרחיות בסכום כולל של  -נגד הטכניון קיימות מספר תביעות, הנובעות חלקן מיחסי עובד כ   .1

. בספרי הטכניון 50% -מיליון ש"ח אשר לדעת יועציו המשפטיים סיכויי התביעות נגד הטכניון נמוכים מ 6.4-כ
  לא נכללה הפרשה בגין תביעות אלה.

נתבעים ביניהם גם הטכניון, בקשר  30תובעים כנגד כ  300 -למעלה מ שהוגשה על ידינזקי גוף  תתביע  א. .2
ל"אסון ורסאי". לתביעה זו צורפו תביעותיהם של נפגעים נוספים באירוע וכן תביעותיהם של קופות 

ור עיקר חולים, בנק לאומי והמוסד לביטוח לאומי כמיטיבים. לתביעה אוחדה גם תביעת נזקי רכוש. כאמ
התביעה הינו בגין נזקי גוף ולפיכך  לא כומתה בסכום.,  יחד עם זאת, בעקבות הליכים שהתנהלו בתביעה, 

  . ש"חמיליון  250לרבות החלטות של בית המשפט, סכומי התביעה הכוללים, כנגד כלל הנתבעים, נאמדו בכ 
לשפות את הטכניון בכל סכום בו יחויב בעקבות הסדר שגובש בין הטכניון לבין המדינה, התחייבה המדינה   

הטכניון, אם וככל שיחויב, ללא כל הגבלה, בכל התביעות הקשורות ל"אסון ורסאי". כמו כן קיימת 
התחייבות של המדינה לפעול לכך שכל הסדר אליו תגיע המדינה עם מי מן התובעים, ככל שתגיע, יכלול 

  חה. בהתאם נדחו חלק ניכר מהתביעות האמורות.סעיף לפיו תביעת אותם תובעים כנגד הטכניון תיד
התחייבות המדינה לשפות את הטכניון, באופן מלא וללא כל הגבלה בסכום, חלה גם על תביעה נפרדת,   

שאינה קשורה ל"אסון ורסאי" בגין נזקי רכוש שהוגשה על ידי עשרות בעלי יחידות בבניין המצוי ברחוב 
וש, אשר תובעים את עלויות חיזוק המבנה, ירידת ערך וכן נזקים נלווים. המלך דוד בירושלים, בגין נזקי רכ

היקפה הכספי הכולל, כנגד כלל הנתבעים והצדדים השלישיים, מסתכם לטענת התובעים בעשרות מיליוני 
  הטכניון הנו צד ג' בהליך זה. .ש"ח

קל" -לבניה בשיטת ה"פל בנוסף, המדינה גם התחייבה לשפות את הטכניון בתביעות עתידיות הקשורות  
  מליוני ש"ח. 15בסכום שלא יעלה על 

פועל יוצא מכך הוא כי הטכניון אינו חשוף לאפשרות שיאלץ לשלם מכיסו, סכומים כלשהם, בקשר עם   
  הליכים אלה (למעט הוצאותיו המשפטיות שלו).

מן הסכומים  35%שבה של מליוני ש"ח שהגישה חברת הביטוח, כנגד הטכניון, לה 13.7תביעה על סך  ב.  
ששילמה לטכניון במסגרת הסכם שנחתם בינה לבין הטכניון. עילת התביעה הינה, לטענת חברת הביטוח, 
סירובה של אחת מהמבטחות הנוספות להשבת חלקה של אותה מבטחת נוספת, בהסכם דלעיל, מטעמיה 

  .שלה, הגישה מגדל את תביעתה כנגד הטכניון ולא כנגד המבטחת המשתתפת
להערכת היועצים המשפטיים, הסיכוי שהטכניון יחויב לשלם, בפסק דין, את הסכומים נשוא התביעה,   

הינם נמוכים ביותר עד קלושים (למעט הוצאותיו המשפטיות שלו). בנוסף, תביעה זו נכללת במסגרת שיפוי 
  מליוני ש"ח, כאמור לעיל.  15המדינה לתביעות עתידיות עד לסך של 

מיליון ש"ח  6.2 -לתשלום סך של כ במכתב דרישה לטכניון פנה מינהל מקרקעי ישראל 2005באוקטובר  11ביום  .3
שנים שקדמו  7עבור דמי שימוש בגין "שימושים מסחריים" (לטענתם) במבנים בקרית הטכניון לתקופה של 

ניון סבורים שהחלק למועד הפנייה. דרישה זו נובעת מדוח מבקר המדינה בנדון. יועציו המשפטיים של הטכ
הארי של דרישה זו, מבוסס על תפיסה עובדתית, ערכית ומשפטית שגויה של מינהל מקרקעי ישראל . עמדת 

 היועצים הובאה גם בפני הועדה לביקורת המדינה של הכנסת.
אפ ולשם הענקת מילגות -עמדת היועצים המשפטיים הינה כי שימוש בנכסים לעידוד חברות סטארט 

ושימושים לרווחת הסטודנטים והקמפוס (כגון: סניף בנק, קפיטריות, מרכז ספורט וכיו"ב) הינם לסטודנטים 
  חלק ממטרות ועיסוקים מקובלים של מוסד להשכלה גבוהה מודרני, מתפתח וטכנולוגי.

בנוסף, אם וככל שיוטל חיוב נוסף, הרי שקיימת מחלוקת מהותית באשר לאופן חישוב הסכומים, והסכום  
 על ידי המינהל מהווה לדעת היועצים, עמדת פתיחה ראשונית ביותר למשא ומתן. הנדרש

הענין מצוי במחלוקת ובדיונים עם מינהל מקרקעי ישראל. להערכת היועצים המשפטיים, המו"מ עם המינהל  
 לא נכללה בספרים יימשך עוד זמן רב ומטרתו העיקרית, מבחינת המינהל, הוא הסדרת היחסים מכאן והלאה.

   הפרשה בגין תביעה זו.
 

המכון) וכן כנגד  -הוגשה כנגד חברת המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ (להלן  2002במאי  30ביום  . 4
. מיליון ש"ח 25התובעת), תביעה על סך של  -מוסד הטכניון, על ידי החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ (להלן 

מהמכון, ו ממוסד הטכניון גרמו לתובעת כתוצאה מייעוץ שקיבלהלטענת התובעת, התביעה הינה בגין נזקים שנ
פסק בית המשפט כי  2016במאי  15ביום הקמת הלגונה המזרחית בחוף הצפוני של אילת. והקשור בתכנון 

 2016מיליון ש"ח בתוספת הוצאות משפט. בחודש יוני  1.5המכון ומוסד הטכניון ישלמו לתובעת פיצוי בסך 
בספריו הפרשה בגין  2015דיים לבית המשפט העליון על פסק הדין. המכון כלל בשנת הוגשו ערעורים הד

  .2016התביעה הנ"ל ושילם את סכום התביעה בשנת 
הוגשה תביעה כנגד הטכניון ומוסד הטכניון, בגין נזקים שנגרמו לתובעים בשל השקעה  2016בחודש פברואר  .5

הדוח על המצב הכספי, הגיעו הטכניון ומוסד הטכניון,  . לאחר תאריךוהחזר תרומה כושלת בחברת הזנק
  לפשרה עם התובעים, כשקיימת בספרים הפרשה מלאה בהתאם להסכם הפשרה. 

דוף כתב תביעה נגד הטכניון, מוסד אהגיש הנאמן על נכסי הפירוק של חברת ברנרד מ 2015במהלך חודש דצמבר  .6
מיליון דולר, ביחד ולחוד.  4 -נגד הטכניון ומוסד הטכניון מסתכם בכנתבעים בישראל. סכום התביעה  4הטכניון ועוד 

דוף, הינם כספים אבמסגרת התביעה טוען הנאמן כי כספים שקיבל הטכניון כתרומה מעמותה שהיתה קשורה עם מ
עילת עשיית עושר ולא במשפט. לדעת יועציו  דוף, ולכן יש להשיבם לחברה, בגיןאשהוצאו במרמה מחברת ברנרד מ

  . לא נכללה הפרשה בספרים בגין תביעה זו. 50%-המשפטיים של הטכניון סיכויי התביעה נמוכים מ
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 המשך - התקשרויות והתחייבויות תלויות - 12אור ב

 
 המשך - תביעות תלויות א.

 
 חברת הביטוח הכירה בחבותהמיליון ש"ח.  9.5 -פר תביעות בסך כולל של ככנגד מוסד הטכניון עומדות מס .7

מיליון ש"ח. לדעת הנהלת מוסד הטכניון המתבססת על  9.3הביטוחית ביחס לשתי תביעות המוערכות בסך של 
חוות דעת של יועציה המשפטיים, לא יישא מוסד הטכניון בהוצאות מהותיות בגין תביעות אלה מעבר להפרשה 

 הכספיים. יוהכלולה בדוחות
 

הטכניון על ידי מבטחיו שהכירו בחבותם הביטוחית כלפיו בקשר עם כנגד הטכניון מתנהלות תביעות בהן מיוצג   .8
  האירועים נשוא התביעה. לאור קיום כיסוי ביטוחי בתביעות אלה, לא חשוף הטכניון לסיכון כספי ישיר.

 
 

 התקשרויות בגין הזמנות ב.
 

ואשר טרם סופקו או סך התחייבויות הטכניון לספקים וקבלנים בקשר עם הזמנות שנמסרו או חוזים שנחתמו  
 אלפי ש"ח אשתקד). 148,172אלפי ש"ח ( 142,196הינו  ,2017בספטמבר  30ליום , בוצעו

 
 
 
 
 
 נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה  -א' 13באור  
 

 מאוחד והטכניון 
 בספטמבר  30 בספטמבר  30   
   2017 2016 * 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  
 2,454,747  2,767,913  ובדיםהטבות לעקרנות מיועדות ל

 )3,746,429( )3,786,813( 10, ראה באור בגין עתודות לזכויות עובדים
 289,405  299,762  קרנות מיועדות למחקר
 84,739  89,482  קרנות מיועדות לפיתוח

 210,215  238,726  תקציבים סגורים
 1,245,028  1,269,410  קרנות למטרות מוגדרות אחרות

   
  878,480  537,705 

 2,766,205  2,816,564  8, ראה באור ששימשו לרכוש קבוע
   
  3,695,044  3,303,910 
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 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה  -ב' 13באור 
 
 מאוחד והטכניון 
 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה 
 בעלת אופי קבוע בעלת אופי זמני 
    מחקר    פרויקטים מחקר  
 סה"כ אחרות אחזקה וקתדראות מלגות סה"כ אחרים ואחזקה וקתדראות מלגות 
    אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  586,257  27,772   46,666  215,348  296,471  1,087,939  226,025   568,101  205,095  88,718   2015באוקטובר  1יתרות ליום 
           

 18,641  1  -  11,277  7,363  293,217  101,446  122,914  48,951  19,906  תרומות
 -  -  -  -  -  3,276  260  2,416  394  206  הקצבות

 -  -  -  -  -  13,896  7,359  3,790  1,443  1,304  אחרות
 )24,221( )1,091( )1,821( )9,741( )11,568( 10,738  )7,067( 8,818  1,457  7,530  מימון, לרבות הפרשי שער

 )163( )469( 2,842 194  )2,730( )1,474( )18,507( 24,164  )7,350( 219  העברות
 -  -  -  -  -  *    6,672  -  *6,672  -  -  סכומים שהוקבלו ושוחררו

      )175,562( )3,037( )170,410( )2,010( )105( *ששימשו לרכוש קבוע
 -  -  -  -  -   )110,779( )26,231( )13,494( )43,308( )27,746( *שימושים

           
 580,514  26,213  47,687  217,078  289,536  1,127,923  280,248  552,971 204,672  90,032   2016בספטמבר  30יתרות ליום 

           
 4,067  1  416  2,559  1,091  279,817  24,997  179,669  49,633  25,518  תרומות
 -  -  -  -  -  14,727  250  13,891  381  205  הקצבות

 -  -  -  -  -  16,788  8,454  3,586  3,133  1,615  אחרות
 )23,371( )1,400( )1,959( )9,738( )10,274( 7,037  )6,967( 7,802  )1,514( 7,716  מימון, לרבות הפרשי שער

 )2,220( -  -  )1,823( )397( )54,192( )5,467( )32,643( )14,954( )1,128( העברות 
 -  -  -  -  -  13,692  -  -  13,692  -  סכומים שהוקבלו ושוחררו

 -  -  -  -  -  )129,433( )6,473( )120,869( )2,091( -  ששימשו לרכוש קבוע
 -  -  -  -  -  )130,823( )31,802( )10,759( )53,288( )34,974( שימושים

                      
 558,990  24,814  46,144  208,076  279,956  1,145,536  263,240  593,648  199,664  88,984  2017בספטמבר  30יתרה ליום 

 
 
 טו'.2בגין יישום למפרע, ראה באור  מחדש הוצג *
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 הקצבות מהוועדה לתכנון ולתקצוב - 14באור 
 

 מאוחד והטכניון   
 בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום    
   2017 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 778,409  803,713    הקצבה רגילה

 2,705  3,200    מלגות אלון
 316  408    בתר דוקטורנטים

 19,835  19,835    הקצבות מקבילות 
 4,970  1,722    דם אקדמיותמכינות ק

 -  13,083    פיתוח
 1,438  556    מלגות מעוף

 1,419  1,413    בתר דוקטורנטים מסין והודו
 3,488  3,514    קליטת מדענים עולים-תכנית קמע

 202  185    ליקויי למידה
 496  435    מלגות לדוקטורנטים בני מיעוטים

 1,988  2,926    ים כלליהרחבת הנגישות לבני מיעוט
 226  161    מלגות ע"ש לב ציון

 1,720  616    ננוטכנולוגיה
 147,339  152,727    מענק הבראה והתייעלות

 596  517    מעורבות סטודנטים בקהילה
 616  876    תוספת סטודנטים לרפואה

 7,886  2,332    שדרוג תשתית הוראה ומחקר באוניברסיטאות 
 229  -    שנות בתעשייהחד

 2,559  3,173    הרחבת הנגישות לחרדים
 -  2,749    נגישות לאנשים עם מוגבלויות

 1,265  1,140    קורסי קיץ לסטודנטים מסין והודו
 130  25    לימודי העשרה

 500  -    תמיכה באזורי חיץ לבטיחות אש
 9,143  10,318    תוספת סטודנטים להנדסה באוניברסיטאות

 -  1,035    הסדרת ההכשרה הקלינית בבתי הספר לרפואה
 306  296    בתר דוקטורנטים בני החברה הערבית

 393  501    מלגות תואר שני מחקרי לבני החברה הערבית
 2,002  2,424    סטודנטים מצטיינים מסין ללימודי תואר אקדמי קליטת

 263  1,987    הישגים להייטק
 -  1,350    ודת הוראה במסגרת התוארתע

 -  2,500    מענקי קליטה לסגל מצטיין
 -  74    תקווה ישראלית באקדמיה

 -  62    הוגנות מגדרית באקדמיה
 -  698    שיפוי בגין הסכם שכר לדירוגים בכ"מ עמ"מ

 -  280    למידה דיגיטלית -קורסים מקוונים 
 -  1,460    ובדים המנהלייםשיפוי בגין מענק חד פעמי לע

 -  541    קרן פזי למחקרים משותפים עם הועדה לאנרגיה אטומית
     

    1,038,832  990,439 
     

     בניכוי העברות:
 8,416  8,085    וליידי דיוויס ATS -הקצבות מקבילות דורשי הטכניון

 1,720  616    העברה לפרוייקט ננוטכנולוגיה
 229  -    ת בתעשייהחדשנו

 500  -    תמיכה באזורי חיץ לבטיחות אש
 -  13,083    העברה לפרוייקטי פיתוח

     
    21,784  10,865 
     
    1,017,048  979,574 
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 תרומות  - 15באור 
 מאוחד והטכניון 
 2017בספטמבר  30לשנה שנסתיימה ביום  
  תהעברו בנכסים נטו  בנכסים נטו   
  למוסדות  שקיימת לגביהם שקיימת לגביהם בדוח על 
 סה"כ קשורים הגבלה קבועה הגבלה זמנית הפעילויות 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 25,026  1,423  501  21,560  1,542  ישראל -דורשי הטכניון 
 ATS  69,711  110,014  251  14,622  194,598 -ארה"ב  -דורשי הטכניון 
 57,823  7  1,224  49,112  7,480  קנדה -דורשי הטכניון 
 6,032  -  22  5,897  113  אנגליה -דורשי הטכניון 
 15  -  -  11  4  דרום אמריקה -דורשי הטכניון 
 18  -  -  18  -  מקסיקו -דורשי הטכניון 
 120  -  -  101  19  גרמניה -דורשי הטכניון 

 363  -  -  363  -  שוויץ -רשי הטכניון דו
 4,053  25  -  3,129  899  צרפת -דורשי הטכניון 
 146  -  -  146  -  דרום אפריקה -דורשי הטכניון 
 3,304  -  -  206  3,098  אוסטרליה -דורשי הטכניון 
 16  15  -  1  -  איטליה -דורשי הטכניון 
 45,804  -  -  41,985  3,819  סין -דורשי הטכניון 
 1,418  -  -  1,403  15  יפן -דורשי הטכניון 

 57,342  1,457  2,069  45,871  7,945  עזבונות ואחרים
      
  94,645  279,817  4,067  17,549  396,078 

      - ארה"ב -הכנסות שנים קודמות 
 ATS   1,959  -  -  -  1,959  )11(ראה באור 
      
  96,604  279,817  4,067  17,549  398,037 

     
 מאוחד והטכניון 
 2016בספטמבר  30לשנה שנסתיימה ביום  
  העברות בנכסים נטו  בנכסים נטו   
  למוסדות  שקיימת לגביהם שקיימת לגביהם בדוח על 
 סה"כ קשורים הגבלה קבועה הגבלה זמנית הפעילויות 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"ח אלפי אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 22,323  1,325  1,880  16,109  3,009  ישראל -דורשי הטכניון 
 ATS  58,796  130,140  6,661  15,239  210,836 -ארה"ב  -דורשי הטכניון 
 22,977  2  1,122  14,835  7,018  קנדה -דורשי הטכניון 
 623  7  27  551  38  אנגליה -דורשי הטכניון 

 19  -  19  -  -  דרום אמריקה -ורשי הטכניון ד
 780  4  -  771  5  מקסיקו -דורשי הטכניון 
 10,067  -  8,780  804  483  גרמניה -דורשי הטכניון 
 7,761  27  -  5,693  2,041  שוויץ -דורשי הטכניון 
 139  -  -  139  -  צרפת -דורשי הטכניון 
 195  -  -  -  195  יקהדרום אפר -דורשי הטכניון 
 1,074  -  -  116  958  הולנד -דורשי הטכניון 
 462  -  -  462  -  אוסטרליה -דורשי הטכניון 
 62,296  -  -  62,296  -  איטליה -דורשי הטכניון 
 59  -  -  59  -  סין -דורשי הטכניון 

 68,805  246  152  61,242  7,165  עזבונות ואחרים
  79,708  293,217  18,641  16,850  408,416 

      - ארה"ב -הכנסות שנים קודמות 
 ATS   11,104  -  -  -  11,104  )11(ראה באור 
      
  90,812  293,217  18,641  16,850  419,520 
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 הכנסות מסטודנטים - 16באור 
 

  א.
 

 הטכניון מאוחד 
 בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום  מברבספט 30לשנה שהסתיימה ביום  
 2017 2016 2017 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 103,374  108,307  103,374  108,307  ראה ב' -שכר לימוד רגיל 

 2,859  2,738  2,859  2,738  דמי רישום
 32,039  31,616  32,039  31,616  מעונות

 4,063  8,398  4,063  8,398  מכינה אקדמית
 2,796  2,734  2,796  2,734  סימסטר קיץ
 3,303  3,335  3,303  3,335  אגרת שמירה

     הכנסות משכר לימוד, תוכניות 
 29,463  28,897  71,499  69,688  מיוחדות וקורסים שונים 

 1,895  3,630  1,895  3,630  אחרות
     

  230,446  221,828  189,655  179,792 
  

 הטכניון והמאוחד: ב.
 

 2016בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום  2017בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום  
  לתואר שני לתואר  לתואר שני לתואר  
 סה"כ ושלישי ראשון סה"כ ושלישי ראשון  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 117,452  25,714  91,738  121,474  27,932  93,542  ל ברוטושכר לימוד רגי

       
       בניכוי:

 12,357  12,357  -  12,047  12,047  -  מלגות שניתנו
 1,721  869  852  1,120  492  628  פטורים משכר לימוד

       
  628  12,539  13,167  852  13,226  14,078 

       
 103,374  12,488  90,886  108,307  15,393  92,914  כר לימוד רגילהכנסות מש

       
 

 הוראה ומחקר ושירותי עזר  - 17באור 
 

  מאוחד 
 הטכניון לשנה שהסתיימה 
 2017בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום  בספטמבר  30ביום  
 סה"כ הוצאות שוטפות שכר ונלוות 2017 
 אלפי ש"ח י ש"חאלפ אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 757,807  105,020  652,787  757,807  תקציב שוטףמ

 121,076  113,125  7,951  409,228  תקציבי מחקר
 26,427  26,427  -  60,907  תקציבים אחרים

     
  1,227,942  660,738  244,572  905,310 

     
 

  מאוחד 
 הטכניון לשנה שהסתיימה 
 2016בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום  ר בספטמב 30ביום  
 סה"כ הוצאות שוטפות שכר ונלוות 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 740,650  104,387  636,263  740,650  תקציב שוטףמ

 120,639  112,895  7,744  413,304  תקציבי מחקר
 25,555  25,555  -  60,090  תקציבים אחרים

     
  1,214,044  644,007  242,837  886,844 

     
 
 



 
 מכון טכנולוגי לישראל - הטכניון

 

 2017בספטמבר  30ספיים ליום אורים לדוחות הכב

 

 31 

 בקשר עם סטודנטים  - 18באור 
 

 מאוחד והטכניון מאוחד והטכניון  
 2016בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום  2017בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום   
  הוצאות   הוצאות   
 סה"כ שוטפות שכר ונלוות סה"כ שוטפות שכר ונלוות  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

  
 89,402  89,402  -  91,684  91,684  -  מלגות

 7,680  7,680  -  7,729  7,729  -  מענקים ופרסים
 20,435  14,393  6,042  22,102  16,068  6,034  מעונות סטודנטים

 5,922  779  5,143  6,087  752  5,335  לשכת דיקן הסטודנטים
 10,459  9,796  663  13,723  13,081  642  אחרות

       

  12,011  129,314  141,325  11,848  122,050  133,898 
       
  
 

 הוצאות הנהלה וכלליות - 19באור 
 

  מאוחד 
  לשנה שהסתיימה 
 טכניון בספטמבר  30ביום  
 2017טמבר בספ 30לשנה שנסתיימה ביום  2017 
 סה"כ הוצאות שוטפות שכר ונלוות סה"כ 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

  
 39,041  5,787  33,254  56,247  מינהל וכספים

 3,986  3,986  -  10,948  שירותים מקצועיים והוצאות אחרות
     

  67,195  33,254  9,773  43,027 
       

  מאוחד 
  תיימהלשנה שהס 
 טכניון בספטמבר  30ביום  
 2016בספטמבר  30לשנה שנסתיימה ביום  2016 
 סה"כ הוצאות שוטפות שכר ונלוות סה"כ 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  
 37,357  5,747  31,610  55,121  מינהל וכספים

 4,167  4,167  -  8,114  שירותים מקצועיים והוצאות אחרות
     

  63,235  31,610  9,914  41,524 
     

     
     
 
 

 הכנסות מימון, נטו - 20באור 
 

 הטכניון מאוחד 
 בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום  בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום  
 2017 2016 2017 2016 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

  
 195,431  291,429  197,812  344,902  הכנסות מבטוחות ומימון אחרות

 )1,411( )1,460( )2,056( )2,105( וריבית בנקאית דמי ניהולהוצאות 
     

  342,797  195,756  289,969  194,020 
     

     הכנסות (הוצאות) בגין התאמת קרנות
 13,483  16,334  13,483  16,334  שקיימת בגינן הגבלה 

     
  359,131  209,239  306,303  207,503 
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 על ההכנסה מיסים - 21באור 
 

 הטכניון
  ., ורשום כמלכ"ר לצורך מע"מ1958-הטכניון הינו מוסד להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח א.
, והוא 1961-) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א2( 9לטכניון מעמד של "מוסד ציבורי" כמשמעותו בסעיף  ב.

לפקודה. הטכניון הגיש דוחות למס  46פטור ממס הכנסה. הטכניון אושר כמוסד ציבורי מוכר לתרומות לפי סעיף 
  נחשבות סופיות . 2013. הדוחות/שומות עד וכולל שנת המס 2016הכנסה עד וכולל שנת המס 

 .2010וכולל שנת מס ביטוח לאומי עד ו 2014לטכניון שומות ניכויים סופיות של מס הכנסה עד וכולל שנת מס  ג.
 

את תאריכי הדוחות  לטכניון כמו לכל שאר המוסדות להשכלה גבוהה אושרה בחוק שנת מס מיוחדת שתואמת ד.
 בספטמבר בשנה שלאחריה. 30באוקטובר ותסתיים ביום  1 -הכספיים. כלומר, שנת המס תחל ב

 
 מוסד הטכניון למחקר ולפתוח בע"מ

 בספטמבר. 30 -באוקטובר ומסתיימת ב 1 -מתחילה ב מוסד הטכניוןשנת המס של  2011החל משנת  .א
 

לכדי סכום של  2017בספטמבר  30למוסד הטכניון הפסדים לצרכי מס המועברים לשנת המס הבאה ומגיעים ליום  .ב
באות, לא מיליוני ש"ח. מאחר ואין ודאות לגבי יכולת מוסד הטכניון להפיק רווחים לצרכי מס בשנים ה 7 -כ

נרשמה בדוחות הכספיים שלו הטבת מס לקבל בגין הפסדים המועברים ובגין הפרשי עיתוי אחרים. מאותה סיבה 
אלפי ש"ח ששולמו כמקדמות על חשבון הוצאות עודפות  683רשם מוסד הטכניון הפרשה לירידת ערך בסך של 

מוסד תחילת השנה כהפרשות לירידת ערך.  מליון ש"ח בערכים נומינליים שנרשמו עד 11.5 -לכ(סכום זה מצטרף 
   הכנסות חייבות לצרכי מס).ו המקדמות בעתיד, בערכם הריאלי, רק אם יהיו ל לנצל את הטכניון יוכל

  .2013שנת המס למוסד הטכניון שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל  .ג
 

 

 השוואה לתקציב (בלתי מבוקר) - 22באור 

 הטכניון 
 2017 2016 
 ביצוע כספי תקציב מאושר ביצוע כספי תקציב מאושר 
  בלתי מבוקר  בלתי מבוקר 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
     מחזור הפעילויות:

 979,574  981,390  1,017,048  1,007,235  הקצבות מהוועדה לתכנון ולתקצוב
 71,093  68,400  68,524  69,500  תרומות

 122,429  121,000  127,092  124,000  דנטיםהכנסות מסטו
 159,078  165,000  162,641  162,000  העברות חד צדדיות אחרות מקרנות

 65,799  63,000  66,681  61,765  הכנסות אחרות
     

  1,424,500  1,441,986  1,398,790  1,397,973 
     

     עלות הפעילויות:
 855,652  856,579  882,681  866,370  זררותי עיוש הוראה ומחקר

 133,055  138,393  139,660  140,684  בקשר עם סטודנטים
 284,969  279,563  291,849  291,802  גמלאות ופנסיה

 93,213  96,806  96,303  96,789  הוצאות ישירות אחרות
     

  1,395,645  1,410,493  1,371,341  1,366,889 
     

 31,084  27,449  31,493  28,855  הכנסות נטו מפעילויות
 42,177  41,036  43,649  41,477  הוצאות הנהלה וכלליות

 17,525  17,344  17,765  17,478  הוצאות גיוס תרומות וקשרי ציבור 
     

 )28,618( )30,931( )29,921( )30,100( גרעון נטו לשנה לפני מימון
     

     :וח על הפעילויות התאמה לד
     

 207,503   306,303   הכנסות מימון, נטו
 *104,931   100,401   חלק הטכניון ברווחי חברות מוחזקות

 *)105,058(  )106,996(  הוצאות פחת
     הכנסות (הוצאות)  בגין שינוי

 *)25,787(  104,538   התחייבות לפנסיה ומחלה 
 )*25,970(  )5,871(  התאמות אחרות, נטו

     
 127,001   368,454   תיונטו לשנה בדוח על הפעילו הכנסות

 
 טו'.2בגין יישום למפרע, ראה באור  מחדש הוצג *
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