
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן
 

 2018 בספטמבר 30ליום  דוחות כספיים
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
  
  

 2 דוח רואה החשבון המבקר
  

  הדוחות הכספיים
  

 3 דוחות על המצב הכספי
  

 4 דוחות על הפעילות 
  

 5-6 בנכסים נטו דוחות על השינויים
  

 7-8 דוחות על תזרימי מזומנים
  

 9-37 באורים לדוחות הכספיים
  

 38 צאות לפעולות שוטפותוהונסות כה -לדוח על הפעילות הרשימ
  

 
 
 

 
 

- - - - - - - - - - - 



 

2 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 דוח רואה החשבון המבקר
 

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן שלר הנאמנים לחב
 
 
 

ה( טיסוניבראה -לןהל) גוריון בנגב -בן תטיברסינואשל  פיםהמצור הדוחות על המצב הכספי תרנו אקיב
על  ותחת הדואו 2017 -ו 2018, בספטמבר 30 לימים( 1958 -)תאגיד לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח

 םבאות ושהסתיימ לכל אחת מהשנים על תזרימי המזומנים ותבנכסים, נטו והדוח הדוחות על השינויים ,הפעילות
וההנהלה של האוניברסיטה. אחריותנו היא לחוות דעה  הועד המנהל. דוחות כספיים אלה הינם באחריות כיםתארי

 ות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.חודעל 
 
 

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון בישראל יקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובליםב תכנו ארע
ם אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה יקנפי ת -ל. ע1973 -)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של  תובדוח ןיאלהשיג מידה סבירה של ביטחון ש
של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ו

האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הנהלת האוניברסיטה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים 
 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.ו ותה. אנללבכ
 
 

את מצבה הכספי של  מכל הבחינות המהותיות,לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות,  
השינויים בנכסים, נטו ואת תזרימי  ,, את תוצאות הפעילות2017 -ו 2018בספטמבר,  30 םלימיהאוניברסיטה 

, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל כיםתארי תםבאו ושהסתיימ לכל אחת מהשניםהמזומנים שלה 
(Israeli GAAP). 
 
 
 
 
 
 
 

 קסירראת גבאי קוסט פורר    ,באר שבע
 רואי חשבון  2019במרס,  19
 
 

 + 972-8-6261300   .טל
 972-3-5633428+  פקס

ey.com 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
77רחוב האנרגיה   

  1פארק הייטק, בניין גב ים 
8470912באר שבע   
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 על הפעילות  ותדוח

 
 30לשנה שהסתיימה ביום     

 בספטמבר
    2018  2017  
 אלפי ש"ח  באור  

       מחזור הפעילות
 916,948  932,552  13  הקצבות מהועדה לתכנון ותקצוב 

 *( 227,503  229,301  23  הכנסות מסטודנטים
 16,969  29,759  24  הכנסות מתרומות ומענקים

 *( 130,098  130,192    הכנסות משירותים
 285,661  291,721  25  סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילויות

 14,930  17,138    חלוקת פירות -סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו
 51,364  53,030    לפעילות בגין תקורהסכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו 

       
    1,683,693  1,643,473 

       עלות הפעילויות
 1,101,701  1,134,105  26  הוראה, מחקר ושירותי עזר 

 177,362  189,900  27  מלגות להוראה ומחקר וסיוע לסטודנטים
 110,280  115,273  28  אחזקה ותפעול

 80,081  87,048  15  זכויות עובדים בעת פרישה והפרשי פנסיההוצאות בגין 
 109,416  111,164  11  פחת

       
    1,637,490  1,578,840 
       

 64,633  46,203    הכנסות נטו מפעילויות
       

 54,755  54,432  29  הוצאות הנהלה וכלליות
 21,175  28,092    הוצאות גיוס תרומות

 7,956  8,629    הוצאות פרסום ושיווק
       

 (19,253)  (44,950)    לפני הכנסות מימון הוצאות נטו 
       

 61,545  70,011  30  הכנסות מימון, נטו
       

 42,292  25,061    הכנסות נטו אחרי מימון
       

 (12,382)  (17,226)    של חברות מוחזקות בהפסדים נטוחלק 
       

 29,910  7,835    לשנה, הכנסות נטו
 
 *(  סווג מחדש.   
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. והרשימהבאורים ה
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 השינויים בנכסים נטועל  ותדוח
 

 שקיימת לגביהם הגבלה נכסים נטו  נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה  

 

 

  לפעילות לשימוש נטו נכסים

בעלת אופי 
 -זמני

  מחקרים

בעלת אופי 
 -זמני

למטרות 
  אחרות

בעלת אופי 
 סה"כ  קבוע

 

 

שלא יועדו על 
ידי 

 האוניברסיטה

בגין גרעון  
 התחייבויות
לזכויות 

עובדים בעת 
 פרישה

 

שיועדו על ידי 
 האוניברסיטה

 

ששימשו 
         לרכוש קבוע

 אלפי ש"ח  
                 

 3,371,207  884,362  *( 333,535  213,105  1,972,600  *( 737,771  (771,274)  1,108   2017באוקטובר  1יתרות ליום 
                 

                 במהלך השנה:)גריעות( תוספות 
 161,214  10,203  112,591  38,420  -  -  -  -  תרומות

 272,132  -  18,585  253,547  -  -  -  -  הקצבות 
 13,134  -  12,094  1,040  -  -  -  -  (13)ראה באור  הקצבות ומענקים מממשלת ישראל

 62,323  58,350  2,787  2,106  (920)  -  -  -  מימון
 7,835  -  -  -  -  -  -  7,835  לשנה הכנסות נטו

 -  -  -  -  -  73,123  -  (123,73)  על ידי האוניברסיטהסכומים שיועדו 
 (291,721)  -  (65,851)  (225,870)  -  -  -  -  (25)ראה באור  לפעילות סכומים ששוחררו מהגבלות

 (17,138)  (34,936)  17,798  -  -  -  -  -  חלוקת פירות מנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה 
 (10,589)  (10,589)  -  -  -  -  -  -  ((')ג 20)ראה באור  השוחריםהשתתפות בהוצאות 

 -  (1,500)  (1,806)  -  -  3,306  -  -  מהגבלהששוחררו סכומים 
 (28,963)  -  (3,038)  (25,925)  -  -  -  -  סכומים ששוחררו לתקורות

 -  -  (973,3)  17,354  -  1,370  -  (14,751)  הקבלת סכומים בגין תרומות ומענקים שהתקבלו
 -  1,734  -  -  -  (1,734)  -  -  סכומים שהוגבלו

 -  -  -  -  5,218  -  -  (5,218)  העברת מקורות למימון גרעון בנכסים ששימשו לרכוש קבוע
 -  -  (41,331)  (31,135)  72,466  -  -  -   קבוע סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו זמנית ששימשו לרכוש

                 
                 העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה:

 -  -  -  -  (1,302)  -  -  1,302  גריעת רכוש קבוע
 18,051  -  -  -  -  -  18,051  -  נטו אקטוארי מעדכון התחייבות בשל זכויות עובדים, רווח

 -  -  -  -  (111,164)  -  -  111,164  פחתסכומים שהועברו לכיסוי הוצאות 
לזכויות עובדים בעת  עתודותסכומים שהועברו לכיסוי הוצאות  בגין עדכון 

 פרישה
 
(15,839)  15,839  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  16,508  (4,488)  -  (12,020)  ששימשו לרכישת רכוש קבוע
                 

 3,557,485  907,624  381,391  242,642  1,953,406  809,348  (737,384)  458  2018בספטמבר  30יתרות ליום 
 

 *(   התאמה לא מהותית של נתוני השוואה.    
 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. והרשימההבאורים     
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 )המשך( דוחות על השינויים בנכסים נטו
      

 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה  נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה  

 

 

  לפעילות לשימוש נטו נכסים

בעלת אופי 
 -זמני

  מחקרים

בעלת אופי 
 -זמני

למטרות 
  אחרות

בעלת אופי 
 סה"כ  קבוע

 

 

שלא יועדו על 
ידי 

 האוניברסיטה

בגין גרעון  
 התחייבויות
לזכויות 

עובדים בעת 
 פרישה

 

על ידי  שיועדו
 האוניברסיטה

 

ששימשו 
         לרכוש קבוע

 אלפי ש"ח  
                 

 3,236,228  885,693  *( 310,083  177,950  1,929,773  *( 710,012  (778,111)  828   2016באוקטובר  1יתרות ליום 
                 

                 במהלך השנה:)גריעות( תוספות 
 159,349  8,375  125,450  25,524  -  -  -  -  תרומות

 247,485  -  16,016  231,469  -  -  -  -  הקצבות 
 22,064  -  20,993  1,071  -  -  -  -  (13)ראה באור  הקצבות ומענקים מממשלת ישראל

 26,461  31,797  (2,791)  (3,606)  1,061  -  -  -  מימון
 29,910  -  -  -  -  -  -  29,910  לשנה הכנסות נטו

 -  -  -  -  -  74,345  -  (74,345)  סכומים שיועדו על ידי האוניברסיטה
 (285,661)  -  (69,758)  (215,903)  -  -  -  -  (25)ראה באור  לפעילות סכומים ששוחררו מהגבלות

 (14,930)  (30,868)  15,938  -  -  -  -  -  חלוקת פירות מנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה 
 (9,845)  (9,845)  -  -   -  -  -  -  ((')ג 20השתתפות בהוצאות השוחרים )ראה באור 

 -  (790)  790  -  -  -  -  -  מהגבלהששוחררו סכומים 
 (30,836)  -  (6,556)  (24,280)  -  -  -  -  סכומים ששוחררו לתקורות

 -  -  (16,346)  44,919  -  (5,342)  -  (23,231)  ומענקים שהתקבלוהקבלת סכומים בגין תרומות 
 -  -  4,418  -  -  (1,611)  -  (2,807)  סכומים שהוגבלו

 -  -  -  -  4,953  -  -  (4,953)  העברת מקורות למימון גרעון בנכסים ששימשו לרכוש קבוע
 -  -  (64,702)  (24,039)  88,741  -  -  -   קבוע לרכושסכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו זמנית ששימשו 

                 
                 העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה:

 -  -  -  -  (214)  -  -  214  גריעת רכוש קבוע
 (9,018)  -  -  -  -  -  (9,018)  -  נטו הפסד אקטוארי מעדכון התחייבות בשל זכויות עובדים,

 -  -  -  -  (109,416)  -  -  109,416  סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
לזכויות עובדים בעת  עתודותסכומים שהועברו לכיסוי הוצאות  בגין עדכון 

 פרישה
 
(15,855)  15,855  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  57,702  (39,633)  -  (18,069)  ששימשו לרכישת רכוש קבוע
                 

 3,371,207  884,362  333,535  213,105  1,972,600  737,771  (771,274)  1,108  2017בספטמבר  30יתרות ליום 
 
 

 *(   התאמה לא מהותית של נתוני השוואה.     
 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. והרשימההבאורים      
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 על תזרימי המזומנים  ותדוח
 
 

 30ביום לשנה שהסתיימה   
 בספטמבר

  2018  2017  
 אלפי ש"ח  
     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  

 912,007  989,907   הועדה לתכנון ותקצוב -מממשלת ישראלהקצבות 
 252,920  285,131  תרומות והקצבות למחקרים

 16,969  29,759  תרומות לפעילות
 234,857  225,204  תקבולים מסטודנטים

 131,339  131,734  תקבולים עבור שירותים
 (955,461)  (976,078)  תשלומי שכר והוצאות נלוות

 (326,606)  (,520315)  תשלומים לספקים
 (169,064)  (181,400)  וסיוע לסטודנטים מלגות

 (16,080)  (28,092)  תשלומים בגין גיוס תרומות
 (94,413)  (95,988)  והפרשי פנסיה תשלומים בגין זכויות עובדים בעת פרישה

 28,988  ,67026  הכנסות מימון
     

 15,456  91,327  שוטפתנטו שנבעו מפעילות מזומנים 
     

     מזומנים מפעילות השקעהתזרימי 
 -  1,390  תמורה ממימוש רכוש קבוע
 (12,000)  (12,000)  השקעה בחברות מוחזקות

 (1,868)  (3,726)  והלוואות לחברות מוחזקות חברה מוחזקתשהונפקו על ידי הון  ישטר
 4,380  -  פרעון שטרי הון והלוואות של חברות מוחזקות

 (135,350)  (,793100)  השקעות ברכוש קבוע
 (32,097)  (78,782)  השקעות בפקדונות, ניירות ערך ואחרות, נטו

     
 (176,935)  (,911193)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

     
     תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 -  115,000  קבלת הלוואה
 34,647  34,909  הגבלה בעלת אופי זמני שנזקפו לנכסים נטו שקיימת לגביהםוהקצבות תרומות 

הועדה לתכנון ותקצוב שנזקפו לנכסים נטו שקיימת  -הקצבות מממשלת ישראל
 לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני

 
12,094  20,993 

 45,316  84,639  תרומות לרכישת רכוש קבוע
 8,375  10,203  תרומות שנזקפו לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע

 (9,845)  (10,589)  השתתפות בהוצאות השוחרים
הכנסות מריבית ומדיבידנד שנזקפו לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת 

 אופי קבוע
 

17,915  25,160 
 (4,953)  (5,218)  פרעון קרן הלוואה לזמן ארוך

     
 119,693  258,953  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

     
 (41,786)  ,369156  במזומנים ושווי מזומניםעלייה )ירידה( 

     
 254,809  213,023  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת שנה

     
 213,023  392,369  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. והרשימההבאורים 
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 על תזרימי המזומנים )המשך( ותדוח
 

 התאמה בין התוצאות לפי דוח על הפעילות לתזרים המזומנים מפעילות שוטפת
 

 30לשנה שהסתיימה ביום   
 בספטמבר

  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

     
 29,910  7,835  הכנסות נטו לשנה

     
     הוצאות )הכנסות( שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

     
 109,416  111,164  פחת

 (27,601)  1,315  סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות
 (14,930)  (17,138)  חלוקת פירות -סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו

 (30,836)  (28,963)  סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות בגין תקורה
 12,382  17,226  נטו של חברות מוחזקות בהפסדיםחלק 

 (26,156)  (48,176)  מימון מהשקעות הכנסות
 (6,397)  4,893  בגין שימור ערך הנכסים נטו מימוןהוצאות 

 (5,362)  1,982  בהתחייבויות לזכויות עובדים)קיטון( גידול 
 214  (88)  עלות(על על תמורה )עודף תמורה עודף עלות 

     
     שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות

     
 (14,982)  45,393  עלייה )ירידה( במקדמות בגין הקצבות מממשלת ישראל

 5,974  1,351  ירידה בחייבים ויתרות חובה
 (4,073)  (6,836)  בחייבים בגין מחקרים עלייה
 (12)  120  במלאי (עלייה)ירידה 

 (12,664)  15,023  שירותיםבספקים ונותני עלייה )ירידה( 
 573  (13,774)  בזכאים ויתרות זכות)ירידה( עלייה 

     
  83,492  (14,454) 
     

 15,456  91,327  שוטפתשנבעו מפעילות מזומנים נטו 
     

     במזומן שאינה מהותית פעילות
     

 20,147  8,328  י רכוש קבועקספ
     

 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. והרשימההבאורים 
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 כללי -: 1באור 

 
 -האוניברסיטה( הינה תאגיד לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח -להלן)גוריון בנגב  -אוניברסיטת בן

האוניברסיטה העיקריים הינם: לקיים, לפתח ולקדם את החינוך, ההוראה והמחקר בכל תחומי . יעדי 1958
 הידע האנושי.

 
 חשבונאיתהמדיניות העיקרי  - :2באור 

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א
 

תקן  -דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה )להלן 9בהתאם להנחיה של תקן חשבונאות מספר 
כללי חשבונאות ודיווח  69נערכו בהתאם לגילוי דעת מספר הדוחות הכספיים של האוניברסיטה  (.9

  .36 -ו 5 חשבונאות מספר ניותק יווהבהרות על תיקוניוכספי על ידי מלכ"רים, 
 

 מתכונת הצגת הדוחות הכספיים
 

הדוחות הכספיים ערוכים לפי השיטה הכוללנית. לפי שיטה זו כל הנכסים, ההתחייבויות והנכסים נטו, 
ה בין נכסים או דעל פי סדר הנזילות שלהם ללא הפר ומוצגיםעל פי אופיים  מסווגים ומקובצים

 התחייבויות המתייחסים לקבוצה זו או אחרת של נכסים נטו. ההבדלים בשימוש במקורות השונים
, בהתאם לאופי ההגבלות המוטלות על אותם מקבלים את ביטויים במסגרת קבוצת הנכסים נטו

 . מקורות
 

 דוח על הפעילות
 

את כל ההכנסות ואת כל ההוצאות בכל קבוצות הנכסים בתקופת הדיווח,  כוללהדוח על הפעילות 
קבוצת הנכסים נטו לרבות סכומים ששוחררו מקבוצות של נכסים נטו שהוגבלו לפעילות והועברו ל

שלא קיימת לגביהם הגבלה בעקבות קיום, או ביטול של התנאים שהוטלו על השימוש באותם נכסים 
 תרומות שנתקבלו ושהוגבלו כל עוד לא שוחררו. כולל אינוהדוח על הפעילויות  נטו.

 
 דוח על השינויים בנכסים נטו

   
ל השינויים בתקופת החשבון בכל קבוצות דוח על השינויים בנכסים נטו נערך באופן המשקף את כה

גרעון( בתקופת החשבון, כפי שהוא מוצג בדוח על )לרבות עודף הכנסות על הוצאות  ,הנכסים נטו
 קבוצות כדלהלן: לארבעתוך הפרדה הפעילויות, 

 
 לארבע קבוצות כדלהלן:בחלוקת משנה  ,הפרדהבחיצונית נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה  (1

 .האוניברסיטהלשימוש לפעילויות שלא יועדו על ידי  (א)
 בגין עתודות לזכויות עובדים בעת פרישה.גרעון מצטבר  (ב)
 .האוניברסיטהלשימוש לפעילויות שיועדו על ידי  (ג)
 ששימשו לרכוש קבוע. (ד)

 
 מחקרים -נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני (2

 
 .למטרות אחרות -הגבלה בעלת אופי זמני נכסים נטו שקיימת לגביהם (3

 
 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע. (4

 
 של הדוחות הכספיים בסיס הדיווח .ב
 

האוניברסיטה ערכה את דוחותיה הכספיים בעבר על בסיס העלות ההיסטורית המותאמת למדד  .1
 2003, בספטמבר 30המחירים לצרכן. הסכומים המותאמים, כאמור, שנכללו בדוחות הכספיים ליום 

. תוספות שבוצעו לאחר 2003, באוקטובר 1שימשו נקודת מוצא לדיווח הכספי הנומינלי החל מיום 
 סכומים מדווחים(. -)להלן ר נכללו בערכים נומינלייםמועד המעב

 
סכומי הנכסים הלא כספיים אינם מייצגים בהכרח שווי מימוש או שווי כלכלי עדכני, אלא רק את  .2

 הסכומים המדווחים של אותם נכסים.
 
 בדוחות הכספיים "עלות" משמעותה עלות בסכום מדווח. .3
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 המשך() חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - :2באור 

 
 והנחות ניםומדאבימוש ש ג.

 
והנחות הערכות  ,םינדבאומ להפעיל שיקול דעת ולהסתייענדרשת ההנהלה  ,חות הכספייםודה בעת הכנת 

הכנסות  ,התחייבויות ,נכסים שלהמדווחים  הסכומיםעל יישום המדיניות החשבונאית ו לע םיעיהמשפ
החשבונאיים נזקפים אומדנים ב נסקרים באופן שוטף. השינוייםהאומדנים וההנחות שבבסיסם  .והוצאות

 .בתקופה בה נעשה השינוי באומדן
 

להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים 
עשוי לשנות את ערכם של נכסים  בהםואשר שינוי מהותי  האוניברסיטהקריטיים שחושבו על ידי 

 והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת: 
 

 התחייבויות בשל זכויות עובדים, נטו -
 

חלק מההתחייבויות בשל זכויות עובדים, נטו נמדדות תוך שימוש בטכניקות הערכה אקטוארית. 
שיעור עליית שכר , ההתחייבויות כרוך בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעור ההיוון חישוב

ושיעור תחלופת עובדים. ההתחייבויות עשויות להשתנות בצורה משמעותית בגין שינויים 
 באומדנים אלו.

לפיה ות"ת צפויה  ,מסגרת התקציב של ות"ת פיהשתתפות המדינה בהפרשי הפנסיה נקבעה על 
של ות"ת וזאת במסגרת ההסכמים הרב שנתיים בתשלומי הפנסיה  50% -בשיעור של כלהשתתף 

זו צפויה להימשך באופן דומה בעתיד הנראה לעין, ראה באור ות"ת  מדיניותעם משרד האוצר. 
 להלן. 15

 
 תביעות משפטיות -

 
 הסתמכה, האוניברסיטהסיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד בהערכות 

, משפטיים. הערכות של היועצים המשפטיים מתבססות של יועציםעל חוות דעת  האוניברסיטה
על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הניסיון  בין היתר,

המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות 
 .להלן 16, ראה באור להיות שונות מהערכות אלה בפועלתוצאות ה

  
 נסותכה ד.

 
אם התקבלו בפועל עד למועד  ותריבצלות על בסיס הלכנצבות, קהוות תרומות, מתנות ברלנסות, כה 

 אישור הדוחות הכספיים ואלו שהובטחו וטרם התקבלו עד לתאריך אישור הדוחות הכספיים מוכרות
, על בסיס ניסיון העבר או בהתחשב במחויבות המשפטית של מקור ןם בטחון סביר בקבלתאם קיי

נכללות בהתאם לסכומים שאושרו(. מתנות המתקבלות בנכסים שאינם  מות"תהקצבות )ההכנסה 
 הנאמד בעת קבלתן.  הנאות יןשווילפי  ותם נכללייכספ

  
יברסיטה שירותים אלו לא ניתן בדוחות הכספיים ביטוי לשירותים שהתקבלו ללא תמורה, להערכת האונ 

 אינם מהותיים לכלל פעילותה של האוניברסיטה.
 

 תואוצה .ה
 

  .ל בסיס הצבירותפיים עסהכ תוחללות בדוכנ וצאותהה 
 

 מזומנים ושווי מזומנים .ו 
 

מזומנים ושווי מזומנים כוללים השקעות שנזילותן גבוהה, לרבות פקדונות בבנקים שהתקופה עד   
 ההשקעה בהם לא עלתה על שלושה חודשים ואשר אינם מוגבלים בשעבוד.למועד פדיונם בעת 

שהתקבלו עם התניה יתרות מזומנים ושווי מזומנים  סווגו 36בהתאם להוראות תקן חשבונאות מספר 
של תורמים הקובעים כי השימוש בהם הוא להשקעה ברכוש קבוע )פיתוח קרקע ומבנים(, לסעיף נפרד 

 רכוש קבוע".ל המיועדותשקעות ברכוש הקבוע אשר יקרא "ה
 

 ניירות ערך סחירים לזמן קצר .ז 
 

המושקעים לזמן קצר מוצגים לפי  , קרנות פרטיות וקרנות הון סיכוןקרנות גידור ,ניירות ערך סחירים  
 . שינויים בערכם נזקפים להכנסות מימון, נטו.הדוח על המצב הכספילתאריך  ההוגןשווים 
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 המשך() חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - :2באור 

 
 ות מסופקיםבוחרשה לפה .ח

 
ות מסופקים מחושבת בחלקה באופן ספציפי בגין חובות שלדעת ההנהלה קיים ספק בוחרשה לפה 

 ור מסוים מיתרת החוב.יעלפי ש)חובות סטודנטים(  חלקה בבגבייתם ו
 

 אילמ .ט
 

 ם.השב ךומ, כננטו מימוששווי או  תולעלפי ה ךרעולאי ממה 
כוללת את ההוצאות לרכישת המלאי ולהבאתו נקבעת לפי שיטת ממוצע משוקלל ועלות המלאי  

 למקומו ולמצבו הנוכחיים.
  

 קעותשה י.
 

ת יביור דהחירים, חלקן נכללות לפי העלות בתוספת הפרשי הצמס רות ערך לאיינעות בקשה (1)
 , שאינה עולה על השווי הצפוי במימוש.ותלעה וחלקן לפי ורבשנצ

 
מאגרים: מאגר השקעות של נכסים נטו שלגביהם מנוהל בשני ההשקעות של האוניברסיטה  תיק (2)

המאגר הכללי(. תיק  -להלן)קיימת הגבלה בעלת אופי קבוע ומאגר ההשקעות של יתר הנכסים 
ההשקעות של הנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע מוצג במסגרת השקעות 

עקב ההגבלות שנקבעו בשימוש בנכסים אלה, בעת יצירתם. המדיניות לזמן ארוך וזאת 
 'ז -ו 'פים ובסעיהחשבונאית בנוגע לרכיבי תיק ההשקעות הנ"ל הינה לפי סוג ההשקעה כמפורט 

 לעיל.
 

 רכוש קבוע ופחת .אי
 

עלות. שיפורים ושכלולים נזקפים לעלות הנכסים ואילו הוצאות אחזקה ההרכוש הקבוע מוצג לפי  .1
ם התהוותן. הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה עותיקונים נזקפים לדוח על הפעילויות 

בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת 
 בהם.

. האוניברסיטה בוחנת את הצורך במועד קבלתו נאותרכוש קבוע שהתקבל כתרומה מוצג לפי שווי  
את מטרות  יםמשמשאינם שימוש או  יברונכסים מסוימים אינם במידה נכסים בירידת ערך 

 האוניברסיטה.
 

לפי שיטת הפחת השווה בשיעורים שנתיים הנחשבים כמספיקים להפחתת הנכסים הפחת מחושב  .2
 , כדלקמן:הנכסתחזית ההטבות הכלכליות העתידיות של לפי 

  % 
  

 2 בניניםפיתוח קרקע ו
 ריהוטציוד ו

 מחשבים
15 
33 

 15 כלי רכב
 

רכוש קבוע הנרכש במסגרת מחקרים או פעולות מיוחדות מופחת על פני תקופת המחקר או  .3
 הפרויקט במידה ואין לו שימוש נוסף.

 
 מוצגיםשטרם בוצעו למימון פרויקטי בינוי המתקבלים  ,תרומות והקצבותמשמקורם  כספים .4

 בסעיף נפרד במסגרת הרכוש הקבוע.
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 המשך() חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - :2באור 

 
 לעובדים זכויותהתחייבויות בשל  .בי

 
 באוניברסיטה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים: 

 
  הטבות עובד לזמן קצר .1

   
חודש  12תום הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני הטבות לעובדים לזמן קצר 

 ותכוללתקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים. הטבות אלו מ
והפקדות לקופות פנסיה  ביטוח לאומילמעסיק  הפקדות ,, הבראהמחלהימי  ,חופשה , ימימשכורות

 .מתן השירותים כהוצאה עם מוכרותווביטוחי מנהלים 
 

 העסקהסיום הטבות לאחר  .2
 

באוניברסיטה, מועברים  המועסקיםעובדים לפנסיה פיצויים ולכיסוי ההתחייבויות לתשלום  א(
 לקופות. התשלומים (פרטפוליסות  -להלן)ביטוח ולפוליסות  הפנסיה לקופותתשלומים שוטפים 

האוניברסיטה להשלמת פיצויים של ת יוהתחייבוה מלואאת אינם מכסים ולפוליסות פרט הפנסיה 
, פיצוי עבור ימי מחלה שלא נוצלו, והסתגלות מענקי פרישהתשלום במקרה של פיטורי עובדים, 

תשלומי השלמה בגין פנסיה לסגל האקדמי הבכיר ותשלום פיצויי פרישה לעובדים ומרצים שאינם 
 כלולים בתוכנית הפרישה.

 על בסיס הערכהת מענקי פרישה והסתגלות( מוצגת לרבו) פיטוריםההתחייבות בשל פיצויי  
 ,שכר עתידיות עליותהחישוב האקטוארי מביא בחשבון  .של יחידת הזכאות החזויה תאקטוארי

ון תזרימי המזומנים ושל עיתוי התשלום. הסכומים מוצגים על בסיס הי וצפישיעור עזיבת עובדים 
לתשואה במועד הדיווח של אגרות חוב קונצרניות בהתאם העתידיים הצפויים, לפי שיעור הריבית 

, אשר מועדי פרעונן קרוב לתקופת ההתחייבות המתייחסת לפיצויי צמודות מדד באיכות גבוהה
 רשותשאר ההנחות האקטואריות הינן על בסיס הנחות אקטואריות כפי שנקבעו על ידי  הפרישה.

המוצגת וזכויות עובדים בעת פרישה  םפיטוריההתחייבות בשל פיצויי שוק ההון ביטוח וחסכון. 
מייצגת את הערך הנוכחי של ההתחייבות, כאמור, בניכוי השווי ההוגן של  בדוח על המצב הכספי

וזכויות עובדים בעת  פיטוריםהכספים שהופקדו בקופת הפנסיה לכיסוי ההתחייבות בשל פיצויי 
 ורווחים או הפסדים אקטואריים שטרם הוכרו.פרישה 

 
יתרת ההתחייבות בגין ימי חופשה שנצברו לזכות העובד, כשהיא  -ימי חופשה שלא נוצלו ב(

 השוטפות.תחייבויות הבמסגרת ה בדוח על המצב הכספימחושבת לפי העלות למעביד, מוצגת 
   

יתרת ההתחייבות בגין פדיון ימי מחלה, כשהיא מחושבת לפי העלות למעביד  -פדיון ימי מחלה ג(
ימי צבירה, בהתאם להסכמי עבודה הנהוגים במוסד  30ימים לכל  8או  6ובהתאם למפתח של 

בדוח על ניצול ימי מחלה במהלך תקופת העבודה, מחושבת על בסיס אקטוארי ומוצגת ושיעור 
  רת התחייבויות לזמן ארוך.במסגהמצב הכספי 

  
זכויות הסגל האקדמי בקרן קשרי מדע, הינן זכויות מוקנות, הניתנות  -זכויות בקרן קשרי מדע ד(

לפדיון לאחר פרישת העובד או להעברה לשאיריו. יתרת ההתחייבות בגין זכויות הסגל האקדמי 
במסגרת  הכספי בדוח על המצבבקרן קשרי מדע צמודה לשער הדולר של ארה"ב ומוצגת 

 התחייבויות לזמן ארוך. 
 

 לסגל האקדמי הבכיר תשלומי השלמה בגין הפרשי פנסיהה(   
 

 כללים לחישוב נקבעו 1995 -ו 1994 םבשני הבכיר האקדמי הסגל ועד עם שנחתמו השכר בהסכמי
 על סכומי הפנסיה המשולמים ובין האמורים הכללים בין . ההפרשהפנסי לצרכי הקובעת המשכורת

 לגימלאי פנסיה ידי האוניברסיטה כתוספת על משולםהממוצעים(  שיטת פי על) הפנסיה קרן ידי
 פנסיההבגין תשלומי השלמה בגין הפרשי  ההתחייבות. הזכאים על פי ההסכם הבכיר האקדמי הסגל

של המוסד לתקינה בחשבונאות הכירה  . הועדה המקצועיתמחושבת על בסיס אקטוארי "להנ
ינה בתשלומי הפנסיה בחישוב ההתחייבות החשבונאית, כקיטון מהתחייבויות בהשתתפות המד

 .15באור ראה  ,לפנסיה
 

נזקפים לדוח על השינויים  בגין פיצויים, מחלה והפרשי פנסיה רווחים או הפסדים אקטואריים
 בתקופת התהוותם. נטו בנכסים

 
  זכויות שבתון .גי 

  
התחייבות לתשלום דמי שבתון לחברי הסגל האקדמי היא התחייבות מותנית ולא התחייבות המוקנית 
לעובד, הואיל והיא מתבטלת בעת פרישה מהעבודה במוסד או בפטירת העובד. מאחר ומטרתה 

המוסד או המביאות לו  מטרותהעיקרית של חופשת השבתון היא ביצוע פעולות המשמשות לקידום 
  . אינן נצברות ונרשמות כהוצאה בעת תשלומןזו  תקופהבגין  הזכויות, בעתיד תועלת אחרת
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 המשך() חשבונאיתהמדיניות עיקרי ה - :2באור 

 
 וץת ויתרות במטבע חדוומות צתרי .יד

 
לות בדוחות הכספיים על בסיס שערי החליפין היציגים לתאריך לו נכל ותדומצה וא ע חוץבטמרות בתי 

 הדוח. 
נכס  דות למדד המחירים לצרכן נכללות בדוחות הכספיים על פי המדד המתאים לגבי כלומצרות התי 

 והתחייבות צמודים.
 :והאירו החליפין של הדולר ילהלן מידע לגבי מדד המחירים לצרכן ושער 

 

  
 מדד המחירים 

  לצרכן
 שער החליפין 

 $ ארה"ב 1של 
שער החליפין  

 אירו 1של 
 ש"ח  ש"ח  נקודות *(  

       ליום
       

 4.215  3.627  133.03  2018 ,בספטמבר 30
 4.157  3.529  131.45  2017 ,בספטמבר 30

       
   %  %  השינוי לשנה שהסתיימה ביום:עור יש

       
 1.4  2.8  1.2  2018 ,בספטמבר 30
 (1.1)  (6.1)  (0.1)  2017 ,בספטמבר 30

 
 .100= 2000לפי בסיס ממוצע  הידוע המדד *( 

 
 דיות במטבע חוץיתעקאות סע .וט

  
סקאות עתידיות לרכישה או למכירה של מטבע חוץ המשמשות להבטחת התחייבויות עמ וצאותתה 

קביל לרישום במחות על הפעילות ודלקפות זנ(, HEDGING -עסקאות גידור)כנגד שינויים בשערי מטבע 
 להבטיח. נועדו ןה ןתוא או הנכסים תויות הנובעות מההתחייבאוהתוצ

נזקפים לסעיף הכנסות  ההוגן. שינויים בשווי ההוגן ןמוצגות על פי שווי כאמורעסקאות עתידיות  
 מימון נטו בדוח על הפעילות.

 
 השקעות בחברות מוחזקות .טז

 
הלאומי  נגב טכנולוגיות ויישומים בע"מ והמכון ב.ג. :האוניברסיטה מחזיקה בשתי חברות בנות .1 

 לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ. האוניברסיטה אינה מאחדת את הדוחות הכספיים של החברות הבנות
 בדוחותיה הכספיים מחוסר מהותיות. ההשקעות בחברות הבנות מוצגות על פי שוויין המאזני.

 
 לפי השווי המאזני.  תמוצג כלולה הבחבר השקעה .2 

 
 מזומנים ושווי מזומנים -: 3באור 

 

שיעור ריבית  
 שנתית
 בספטמבר 30  ממוצע

  2018  2018  2017 
 ח "אלפי ש  %  

       
        בבנקיםמזומנים 

 40,925  83,339    בשקלים 
 103,888  113,510    במטבע חוץ 

    196,849  144,813 
       פקדונות בבנקים 

 67,186  143,504  0.02  בשקלים 
 1,024  29,039  1.52  במטבע חוץ 

    172,543  68,210 
       

    369,392  213,023 
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 השקעות לזמן קצר -: 4באור 

 
 ההרכב:א.     

 בספטמבר 30  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
     

 35,362  9,070  בתאגידים בנקאיים -פקדונות לזמן קצר
     
     רים:חיס ךרע ותריינ
     
 424,983  559,546   ילישרא עבטבמ בוחרות גא 
 189,340  145,266  במטבע חוץ  בורות חגא 
 7,437  7,486  תפות בקרנות נאמנות תשהודות עת 
 210,552  241,341  במטבע ישראלייות נמ 
 190,389  227,119  יות במטבע חוץ נמ 

     
  1,180,758  1,022,701 
     :תורחעות אקשה
     

 קרנות גידור
 8,872  8,406 

 (1) הון פרטיותקרנות 
 87,737  66,374 

     
 

 96,609  74,780 

 מן ארוך:זל דונותפקחלויות שוטפות של מלוות ו
    

 3,740  608   בתאגידים בנקאייםפקדונות 
 1,007  878  אגרות חוב לא סחירות

     
  1,486  4,747 
     

 401  203  אגרות חוב ופקדונותריבית לקבל בגין 
     

  1261,288,  1,137,991 
כספים במעבר, בין תיק ההשקעות של נכסים שקיימת לגביהם הגבלה בעלת 

 (2)אופי קבוע לבין תיק השקעות של המאגר הכללי 
 

48614,  17,921 
  6121,302,  1,155,912 

קבוע )ראה  סיווג ליתרת השקעות המיועדות להשקעה ברכושבניכוי 
 להלן( 'סעיף ג

 
(701,157)  (117,011) 

  9111,144,  1,038,901 
 

 (.'ד) 16ראה באור  (1)
 ההשקעות הכללי לתיק ושטרם הועבררווחים וחלוקת פירות מבעיקר  נובעיםהכספים במעבר  (2)

וטרם לתיק השקעות של נכסים שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע תרומות שהתקבלו  בניכוי
 .('ב) 20ראה באור כמו כן,  ,בתיק הקרנות הצמיתות הושקעו

 
באשר לפיצול תיק ההשקעות של האוניברסיטה למאגר השקעות של הנכסים נטו שקיימת לגביהם  ב.

 (.'ב) 20, ראה באור המאגר הכללי()הגבלה בעלת אופי קבוע ומאגר השקעות של יתר הנכסים נטו 
 
מוצגים בסעיף נפרד  ומבניםבפיתוח קרקע השקעה מטרת התניה ל כספים שהתקבלו מתורמים עם ג.

להלן. האוניברסיטה כוללת את הכספים במסגרת תיק ההשקעות  19במסגרת רכוש קבוע, ראה באור 
 לעיל. 'הכללי, כאמור בסעיף ב

 
 הקצבות לקבלתרומות ו -: 5באור 

 בספטמבר 30  
  2018  2017 
 ח "אלפי ש  

     
 55,886  82,578  כספים במעבר -שוחרים של האוניברסיטהאגודות 

 15,762  481  מענקים ותרומות מאחרים
     

  83,059  71,648 
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 ויתרות חובהאחרים  חייבים -: 6באור 

 
 ההרכב:

 בספטמבר 30  
  2018  2017 
 ח "אלפי ש  
     
 5,354  4,793  םודנטיטס

 7,977  8,194  מדענים עוליםבגין קליטת  -משרד הקליטה
 12,685  11,817   רותיםיד שעבבים ייח
 3,251  2,836  דים בוע
 9,477  12,271   שארמאות צוה

 718  3,206  מקדמות לספקים
     חברות בנות:

 5,281  1,232  המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ 
 11,073  8,993  ב.ג נגב טכנולוגיות ויישומים בע"מ 
 2,621  7,506  ע"ר(בנגב )אוניברסיטת בן גוריון ב והנופש ספורטה מרכז 

 1,123  1,138  יםשונ
  61,986  59,560 

     
 2,093  1,858  ופקים מסה לחובות שרפה -כוי ינב

     
  60,128  57,467 

 
 מענקי מחקרחייבים בגין  -: 7באור 

 בספטמבר 30  
  2018  2017 
 ח "אלפי ש  

     
 66,529  73,032  חייבים בגין מחקרים *(

 1,715  1,382  הפרשה לחובות מסופקים -בניכוי
     

  71,650  64,814 
 חובות שוטפים שאינם נושאים ריבית. (* 
  

 )ללא הגבלה( השקעות לזמן ארוך -: 8באור 
 

 ההרכב: א.

 

שיעור  
ריבית 
 שנתית
 ממוצע

 

 בספטמבר 30
  2018  2018  2017 
 אלפי ש"ח  %  
       
       

 8,385  4,357  6.1  מן ארוך בתאגידים בנקאייםזל דונותפק
 6,183  ,3844  6.7  לא סחירות  בורות חגא
    8,741  14,568 
       

 4,747  1,486    חלויות שוטפות -בניכוי
       

    7,255  9,821 
 

באשר לפיצול תיק ההשקעות של האוניברסיטה למאגר השקעות של הנכסים נטו שקיימת לגביהם  ב.
 (.'ב) 20הגבלה בעלת אופי קבוע ומאגר השקעות הכללי, ראה באור 
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 שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוענטו תיק השקעות נכסים   -: 9באור 

 

 

שיעור  
ריבית 
 שנתית
 ממוצע

 

 בספטמבר 30ליום 
  2018  2018  2017 
 אלפי ש"ח  %  

       :מזומנים ושווי מזומנים
       :מזומנים בבנקים

 30,799  3,284    בשקלים  
 46,629  45,764    במטבע חוץ  

 16,221  10,214  0.01  בשקלים )עד שלושה חודשים( פקדונות בבנקים
       

 93,649  59,262    סה"כ מזומנים ושווי מזומנים
       

 33,720  70,165  1.8  במטבע חוץ –פקדון לזמן קצר בתאגידים בנקאיים 
       

       :סחירים ערך ניירות
 128,501  28,425     ילישרא עבטבמ בורות חגא 
 140,464  220,681    במטבע חוץ  בורות חגא 
 30,326  6,765    תפות בקרנות נאמנות תשהודות עת 
 117,379  108,306    ילישרא עבטיות במנמ 
 250,516  259,771    יות במטבע חוץ נמ 

    623,948  667,186 
       

       :תורחעות אקשה
 37,592  59,789    קרנות גידור וקרנות הון סיכון 
 -  34,701    מן ארוך זל דונותפק 
בע חוץ, טמב ונדס"(ב") נת ישראלדיח של מתוות ופיאמצוות עלמ 

 ירותחס לא
 

 
 

1,140  1,445 
 7,154  4,742  5.8  לא סחירות  בורות חגא 
 61,536  68,362    (1נות הון פרטיות )רקבקעות שה 
 1  1    אחר 

       
    168,735  107,728 
       

 (17,921)  (14,486)    (2) לתיק ההשקעות הכללי כספים במעבר
       
    907,624  884,362 
 (.'ד) 16ראה באור   (1) 
 .4ראה באור   (2) 
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  מוחזקות ותהשקעה בחבר -: 10באור 

 
 :ההרכב א.

 בספטמבר 30  
  2018  2017 
 ח "אלפי ש  

     
 5,475  1,404  (1בע"מ )ב.ג. נגב טכנולוגיות ויישומים 

 60,421  62,218  (2)המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב בע"מ 
 40,384  41,158  (3)טק בע"מ יבאר שבע( הי)חברת נגב 

     
  104,780  106,280 

 
 )חברה בת( נגב טכנולוגיות ויישומים בע"מ ב.ג. (1) 

  
 ב.ג. נגב טכנולוגיות ויישומים בע"מחברת האוניברסיטה מחזיקה בכל מניות הבעלות והשליטה ב  

החברה משמשת כזרוע של האוניברסיטה למסחור הקניין הרוחני הנוצר , (ב.ג. נגב -להלן)
במעבדותיה. מסחור הקניין הרוחני נעשה באמצעות שיתופי פעולה עם חברות מהתעשייה 

בהסכמי מחקר ורישוי וכן על ידי גיוס  ןשעיקרהמקומית והבינלאומית, הן על ידי התקשרויות 
יב טכנולוגיות שפותחו באוניברסיטה וחתימה עם אפ( סב-סטארט)משקיעים והקמת חברות הזנק 

 כל זאת בתמורה לתמלוגים, דמי רישיון ומניות. -החברות שהוקמו על הסכמי רישוי ומחקר
 

הסכם עם ב.ג. נגב שמטרתו להסדיר את תפקידה של ב.ג. נגב במסחור הידע של אוניברסיטה ל  
בין  ושירותים אחרים תמלוגים ,ופיתוחהאוניברסיטה ואת חלוקת ההכנסות בגין שירותי מחקר 

מדי שנה כל עוד לא הודיע מי מהצדדים על סיומו בכתב שלושה  מתחדשהסכם זה הצדדים. 
  חודשים לפני סוף התקופה.

 
 בספטמבר 30  הרכב ההשקעה:

  2018  2017 
 ח "אלפי ש  

     
 6,970  6,970  השקעה בהון המניות

 3,000  3,000  שטרי הון )א(
 (4,495)  (8,566)  ()בחלק בהפסדים שנצברו 

     
  1,404  5,475 

 
סי.די.איי( המאוגדת  -מהון המניות של סי.די.איי נגב בע"מ )חל"צ( )להלן 47%ב.ג. נגב מחזיקה  ()א

לרבות בתחומי הציבורי כחברה לתועלת הציבור ועוסקת בפיתוח חדשנות דיגיטלית בשירות 
הנפיקה ב.ג.  2015בחודש יוני, הבריאות, החינוך והרווחה במסגרת המוניציפלית והלאומית. 

שטר ההון הינו שקלי ואינו נושא ריבית  ש"ח. מיליון 3בסך לאוניברסיטה נגב שטר הון 
לא לפני חמש שנים ממועד העמדתו. כספי שטר ההון הועמדו הינו והצמדה. מועד פרעונו 

 תנאיםבשטר הון לב.ג. נגב  הנפיקהסי.די.איי  .חברת סי.די.אייב לטובת השקעה במלואם
 לשטר הון שהנפיקה ב.ג. נגב לאוניברסיטה.  מסחריים דומים

  
 31הכספיים המבוקרים ליום  יהעל בסיס דוחותנכלל ב.ג. נגב חלק האוניברסיטה ברווחי  ()ב

 30לתקופה של תשעה חודשים שהסתיימה ביום ב.ג. נגב תוצאות הפעילות של ו ,2017בדצמבר, 
 .יםמשמעותי םאינ 2018בספטמבר, 

  
 ("מ )חברה בתבע בנגב לביוטכנולוגיה הלאומי המכון (2)

 
, בהתאם להסכמי התקשרות שחתמה האוניברסיטה עם המדינה ועם 2009בנובמבר,  11ביום 

, המכון. מטרת המכון( -)להלן משקיע, נתאגדה ונרשמה חברת המכון הלאומי לביוטכנולוגיה בע"מ
ביוטכנולוגיה בנגב, שיהיה בה לתרום תרומה משמעותית למדע, הלקדם פעילות מחקרית בתחום 

לכלכלה ולתעשייה בישראל, תוך מתן דגש לפיתוח טכנולוגיות יישומיות וחדשניות במטרה להביא 
 לידי יישום הפיתוחים באופן מסחרי בשיתוף התעשייה הישראלית. 

 
בין האוניברסיטה לבין מדינת ישראל ובין  2009ן הוקם ומופעל מכח הסכמים שנחתמו בשנת המכו

מהבעלות והשליטה במכון והיתרה בידי  56%האוניברסיטה לבין המשקיע. האוניברסיטה מחזיקה 
 המשקיע )לאחר השינויים שחלו בשיעורי ההחזקה ראה להלן(.
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 המשך() השקעה בחברות מוחזקות -: 10באור 

 
 )המשך( :ההרכב א.

 
 )המשך( ("מ )חברה בתבע בנגב לביוטכנולוגיה הלאומי המכון (2)

 
 להלן עיקרי ההסכמים:

במימון הקמת והפעלת המכון באמצעות תקצוב  ישתתפו והמשקיעהאוניברסיטה  ,המדינה •
כולל של  בסך, 2019בדצמבר,  31וסיומה ביום  2007באוקטובר,  1 שתחילתה לתקופההמכון, 

. לא והמשקיעעל ידי האוניברסיטה  2/3-על ידי המדינה ו 1/3ביחס של  ח"שמיליון  378עד 
 .באופן יחסי יתר הצדדים השקעת תוקטן, כאמור במחויבותו זה להסכם אחד הצדדיםעמד 

כל שינוי בתקנון החברה יתקבל בהחלטה בישיבה כללית  .בישראל פרטית כחברה הוקםהמכון  •
 השוטף תפעולו לטובת ישמשו המכון רווחי כל מבעלי המניות. 75%של החברה ברוב של 

 .המניות בעלי של אחד פה החלטה פי על תבוצע דיבידנדים חלוקת. המכון של ופיתוחו

 המכון כל עוד הוא עסק חי.בהתאם להסכם עם המדינה, זכויות הקניין הרוחני יהיו רכוש  •
  

להשקעה האוניברסיטה  ההתקשרות שליתרת  ,2018בספטמבר,  30נכון ליום  במסגרת הסכם זה,
, יתרת ההתחייבות בכפוף לביצוע הוצאות על ידי המכון ח"שמיליון  14 -הינה כ במכון כאמור לעיל

  . של המדינה עומדת על סכום דומה
 

 החזר של מס תשומות בגין בניית מבנה.  המכון דרש 2014-2016במהלך השנים 
 -שירותי בנייה לאוניברסיטה בסך של כ ןשומת עסקאות כמי שנתלמכון שלטונות מע"מ הוציאו 

מיליון ש"ח )כולל ריבית והצמדה(. על פי פשרה שהושגה עם רשות המסים מוסה שליש  11
בגין מיליון ש"ח  3.7 -כ מעלויות הבנייה לצרכי מס ערך מוסף בלבד. לפיכך, נדרש המכון לשלם

אוניברסיטה וזאת בדרך של המע"מ עסקאות . סכום החבות כוסה במלואו על ידי העמדת מימון מ
 לאוניברסיטה. המכוןהנפקת שטר הון על ידי 

הינו בשקלים ואינו נושא ריבית או הצמדה ואינו מיליון ש"ח  3.7 -של כ בסךשטר ההון שהונפק 
 . הנפקתועומד לפרעון לפני חמש שנים ממועד 

  
 הרכב ההשקעה:

 בספטמבר 30  
  2018  2017 
  ש"חאלפי   

     
 103,793  115,793  השקעה בהון המניות

 -  3,726  שטר הון
 (43,372)  (57,301)  חלק בהפסדים שנצברו 

     
  62,218  60,421 

 
 )חברה כלולה( באר שבע( היי טק בע"מ)חברת נגב  (3)

 
באר שבע( היי טק בע"מ )הקימה האוניברסיטה יחד עם עיריית באר שבע את חברת נגב  2003בשנת 

חברת נגב(, במטרה להקים, לפתח ולנהל קריית מחקר ופיתוח לתעשייה מתקדמת בסמוך  -להלן)
באמצעות  לאוניברסיטה. האוניברסיטה והעירייה מימנו באופן שווה את עלויות הקמת חברת נגב

 ח"שמיליון  11 מתוכם ח"שמיליון  77 -כתקציב כולל של , בהמדינה לטובת המיזם מענקים שהעמידה
לטובת פיתוח הקרקע ועבודות שימשה  מקרקעי ישראל והיתרהמרשות הושקעו ברכישת הקרקע 

בדרך של  בוצעות האוניברסיטה ועיריית באר שבע והשקעעל ידי עיריית באר שבע.  שבוצעותשתית 
 שנים.  5 -שטרי הון שקליים שאינם נושאים ריבית אשר ייפרעו בתקופה שלא תפחת מ

 
מניות לשותף זר, עם הנפקה זו דולל שיעור הבעלות והשליטה של האוניברסיטה הונפקו  2008בשנת 

 .33% -ל
 

, 2011באוגוסט,  10. על פי הסכם בעלי מניות שנחתם ביום 2009חברת נגב החלה לפעול בשנת  
ל זכויותיו לקבלת דיבידנד מהחברה. באופן בלתי חוזר ע ויתרהשותף הזר , בהמשך להסכמים קודמים

הוצאות( של חברת )חלקה האפקטיבי של האוניברסיטה בהכנסות  הסכמי ההשקעה בין הצדדיםלאור 
  .50%נגב הינו 

 

שטרי מ לאחר פרעון חלק הסתכמה השקעת האוניברסיטה בחברת נגב 2018בספטמבר,  30עד ליום 
רווחים , לא כולל המהווים מחצית מההשקעה הכוללת בחברת נגב() ח"שאלפי  37,087בסך של  הון

 .שנצברו בחברה
. חברת גב ים 22%( בשיעור של נגב גב ים -להלן)חברת נגב מחזיקה במניות חברת גב ים נגב בע"מ 

ן בשיעור של בין וכייתשלם לחברת נגב דמי זנגב גב ים . ההייטקעוסקת בייזום ופיתוח של פארק נגב 
 לשנה מהכנסותיה השוטפות מפארק התעשייה.  5% -ל 3%
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 המשך() השקעה בחברות מוחזקות - :10באור 

 
 )המשך( :ההרכב א.
 

 )המשך( )חברה כלולה( באר שבע( היי טק בע"מ)חברת נגב  (3)
 

 הרכב ההשקעה:
 בספטמבר 30  
  2018  2017 
  ש"חאלפי   

     
 51  51  השקעה בהון מניות 

 37,036  37,036   שטרי הון
 3,297  4,071  שנצברו ברווחים חלק 

     
  41,158  40,384 

 
 

 אחזקות אחרות (4)
 

, הקימה האוניברסיטה את עמותת מרכז הספורט והנופש באוניברסיטת 2011 ,נובמברחודש ב א.
העמותה(. מטרות העמותה הינן להפעיל את מתקני הספורט של  -להלן)ע"ר( )בן גוריון בנגב 
 נציגי האוניברסיטה.מרבית חברי הועד המנהל של העמותה הינם האוניברסיטה. 

 
אגודת הספורט( הוקמה על ידי  -)להלן אגודת ספורט אוניברסיטת בן גוריון בנגב ע"ר ב.

, במטרה לעזור לפתח 1980 -האוניברסיטה ומאוגדת כעמותה לפי חוק העמותות, התשמ"ו
את הספורט בקבוצות הספורט של אס"א באוניברסיטה. כל שבעת חברי אגודת הספורט 

 הם עובדי האוניברסיטה.הועד המנהל ם מטעם האוניברסיטה וכל חברי המייסדים ה
 

  :בתקופת הדוח תנועה ב.
 בספטמבר 30  
  2018  2017 
 ש"חאלפי   

     
 109,174  106,280  באוקטובר 1יתרה ליום 

     
 1,868  3,726  השקעה בשטרי הון והלוואות 

 12,000  12,000  השקעה במניות 
 (12,382)  (17,226)  נטו של חברות מוחזקות בהפסדיםחלק 

 (4,380)  -  פרעון שטרי הון והלוואות 
     

 106,280  104,780  בספטמבר 30יתרה ליום 
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  רכוש קבוע -: 11אור ב

 
  ההרכב: א.

2018 

 פיתוח
 קרקע
  (1)ובניינים 

 ציוד
  מחשבים  וריהוט

 כלי
 סה"כ  רכב

 אלפי ש"ח 
          עלות

          
 3,611,341  9,096  79,498  272,509  3,250,238 2017באוקטובר,  1יתרה ליום 

          
 88,974  687  15,303  31,236  41,748 תוספות 

 (2,275)  (1,025)  (148)  (58)  (1,044) גריעות
          

 3,698,040  8,758  94,653  303,687  3,290,942 2018בספטמבר,  30יתרה ליום 
          

          פחת שנצבר
          

 1,576,639  5,537  57,851  163,745  1,349,506 2017באוקטובר,  1יתרה ליום 
          

 111,164  1,044  13,721  33,776  62,623 תוספות 
 (973)  (732)  (89)  (10)  (142) גריעות

          
 1,686,830  5,849  71,483  197,511  1,411,987 2018בספטמבר,  30יתרה ליום 

          
 2,011,210  2,909  23,170  106,176  1,878,955 2018בספטמבר,  30עלות מופחתת ליום 

  

2017 

 פיתוח
 קרקע
  (1)ובניינים 

 ציוד
  מחשבים  וריהוט

 כלי
 סה"כ  רכב

 אלפי ש"ח 
          עלות

          
 3,465,177  8,149  64,888  244,211  3,147,929 2016באוקטובר,  1יתרה ליום 

          
 146,443  1,052  14,649  28,433  102,309 תוספות 

 (279)  (105)  (39)  (135)  - גריעות
          

 3,611,341  9,096  79,498  272,509  3,250,238 2017בספטמבר,  30יתרה ליום 
          

          פחת שנצבר
          

 1,467,288  4,507  44,015  130,156  1,288,610 2016באוקטובר,  1יתרה ליום 
          

 109,416  1,041  13,862  33,617  60,896 תוספות 
 (65)  (11)  (26)  (28)  - גריעות

          
 1,576,639  5,537  57,851  163,745  1,349,506 2017בספטמבר,  30יתרה ליום 

          
 2,034,702  3,559  21,647  108,764  1,900,732 2017בספטמבר,  30עלות מופחתת ליום 
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  המשך() רכוש קבוע -: 11באור 

 
 )המשך( ההרכב: א.
 

  :להלן פרטים לגבי מקרקעין (1)
     
   שטח  

 בעלות /חכירה תנאי  מ"ר *(  מקום
     

 2021ספטמבר   289,900  קמפוס משפחת מרקוס
 2023ודצמבר  2019מרס   55,047  מעונות הסטודנטים

 14,017  קמפוס הפקולטה למדעי הבריאות
 

רשות שימוש בשטח בית החולים סורוקה עפ"י הסכמים בין 
 הצדדים

 רשות שימוש בשטח מדרשת שדה בוקר עפ"י הסכמים בין הצדדים  275,989  ת שדה בוקריקרי
 ( להלן')וסעיף על פי הסכם, ראה   191,980  קמפוס צפוני

 13,641  ת דוד טוביהויקרי
 

וחלקה שנייה בבעלות עיריית חלקה אחת בבעלות האוניברסיטה 
 באר שבע

 2022מרס   69,280  ת דוד ברגמן ובית שרמןיקרי
 להלן ('ה) סעיף ראה על פי הסכם עם עיריית אילת   26,000  קמפוס אילת

 2023דצמבר   11,250  בית חולים וטרינרי בעומר ומרכז קשוון
 בבעלות האוניברסיטה     בניין עין גדי
 ראה סעיף ז' להלן  7,166  חוות עובדת
 ראה סעיף ח' להלן  5,440  חוות משאש

 להלן (ט'), ראה סעיף 2056מסתיים בשנת חכירה חוזה   11,000  פרדס
 (2101שנים )עד  98    דירות שירות

 
 *( השטחים המצוינים לעיל הינם בהתאם להסכמים התקפים מול רשות מקרקעי ישראל ובעלי המקרקעין.

 
האוניברסיטה  לרוב עם זכות להארכת תקופות החכירה. ,בנייני האוניברסיטה הוקמו על קרקעות בחכירה ב.

הודיעה לרשות מקרקעי ישראל בכתב על רצונה במימוש האופציה הקיימת לה להארכת הסכם החכירה 
עציה על פי חוות דעת יו שנים נוספות. 49 -קמפוס מרקוס, בקריית ברגמן ובמעונות הסטודנטים בב

תקופת החכירה הראשונה מסתיימת ביום הארכת הסכם החכירה הינה ברמת ודאות גבוהה.  ,המשפטיים
 . 2019במרס,  31

 
 םכים הסיק שנים. 49מקרקעי ישראל לתקופה של  רשותמאת  האוניברסיטה חוכרת את שטח המעונות ג.

לסוכנות היהודית  הטהאוניברסיישראל, לפיו תחכיר -דית לארץהונות היוכבין האוניברסיטה לבין הס
 .שנה את הקרקע המשמשת למעונות סטודנטים שנבנו על ידי הסוכנות 21שנה לתקופה של מ תבחכיר

שנים נוספות, וזאת בכפוף למימוש זכותה  21 -הזכות להאריך את תקופת החכירה ב הסוכנות ממשה את 
על  שנים נוספות. 49 -י ישראל במקרקע רשותשל האוניברסיטה להאריך את זכות החכירה שלה מאת 

כירה. המעונות תקופת החבמשך  סכנה תקולו כל התשלומים המתייחסים לאחזיח האוניברסיטה
 ברסיטה.נידי האוי מנוהלים ומופעלים על

 
על פי מספר הסכמים שנחתמו בעבר בין האוניברסיטה לעיריית באר שבע רכשה האוניברסיטה זכויות  ד.

לשעבר, בית הספר אילנות  'כמתחם השירות הפסיכולוגי לשעבר, בית הספר מקיף זבמתחמים הידועים 
מקרקעי ישראל,  רשות. זכויות הבעלות בנכסים האלה שייכות ללשעברלשעבר ובנין מט"מ 

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים העברתן הפורמאלית של בהם זכויות חכירה.  רכשהוהאוניברסיטה 
למעט חתימתו של הסכם חכירה בין רשות מקרקעי ישאל  טרם הושלמה.הזכויות לאוניברסיטה 

 לאוניברסיטה ביחס לשטח הידוע כמתחם השירות הפסיכולוגי לשעבר.
 

חתמה האוניברסיטה על הסכם עם עיריית אילת ומכללת אילת להקמת קמפוס של  2002באפריל,  10ביום  ה.
האוניברסיטה קיבלה לידיה את מלוא זכויות האוניברסיטה בשני מתחמים ששימשו את מכללת אילת. 

בספטמבר,  1דונם, לתקופה המתחילה ביום  6 -החזקה והשימוש ב"מתחם העירייה", מתחם בשטח של כ
, מועד סיום החכירה של העירייה. קבלת הזכויות כאמור מותנית עדיין 2026ביולי,  23והמסתיימת ביום  2002

 מקרקעי ישראל. רשותב תאליבקבלת אישור שר הפנים, ובהעברה פורמ
דונם, והמתחם הלא מבונה שמצפון למבנה זה, קיים  20 -לגבי "מתחם הסוכנות", מתחם בשטח של כ

 1שנה, שתסתיים ביום  49מקרקעי ישראל ובין הסוכנות היהודית לתקופה של  רשותהסכם חכירה בין 
חזקה ושימוש במתחם עד תום מועד  , זכויות"רשות -בר". הסוכנות הקנתה לאוניברסיטה, כ2044 ,ביוני

 החכירה.
האוניברסיטה ללא תמורה. האוניברסיטה חייבת בתחזוקת  לשימושהמתחמים על כל המבנים הועמדו 

 המבנים והתשתיות במתחם לשם שמירה על הקיים.
 

שטח בגודל של  לחכירתפיתוח  בחוזהמקרקעי ישראל  רשות עםהאוניברסיטה  התקשרה 2012 בשנת .ו
 לשמש. הקמפוס הצפוני מיועד (צפוני קמפוס -להלן)מ"ר, באזור הצפוני של האוניברסיטה  191,980
 את בנייתם של לסיים האוניברסיטה התחייבה החוזה. במסגרת אוניברסיטאי קמפוסכ ומחקר להוראה

עבודות הדיווח החלו  בתקופת. )לאחר קבלת הארכה( 2020במרס,  1ליום  עדחדרים למעונות  1,000
 . הפיתוח של השטח
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  המשך() רכוש קבוע -: 11באור 

 
חוות עובדת משמשת את האוניברסיטה לצרכי מחקרים משותפים של המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב  ז.

שנים, החוזה האחרון הסתיים בשנת  3בלאושטיין והאוניברסיטה העברית. חוזה החכירה מתחדש כל 
 למרות פניות חוזרות לרשות מקרקעי ישראל.וטרם חודש,  2008

 
חוות משאש משמשת את המכונים לחקר המדבר ע"ש יעקב בלאושטיין לצורכי מחקר. חוזה החכירה     ח.

וטרם נחתם חוזה חדש. עם זאת האוניברסיטה נמצאת  2008מאת רשות מקרקעי ישראל הסתיים בשנת 
 בזכותה כבת רשות בחוות משאש. במגעים מתמידים מול רשות מקרקעי ישראל, המכירה

 
הפרדס התקבל כתרומה לאוניברסיטה ובעבר שימש למחקר בתחום החקלאות. הסכם החכירה עם רשות     ט.

. פעילות המחקר הופסקה וכיום החלקה ריקה 2056שנים נוספות עד  49-מקרקעי ישראל חודש ל
 מגידולים.

 
להקמת בניינים  קיםלאוניברסיטה התקשרויות חוזיות עם קבלנים וספ 2018בספטמבר,  30ם ויל .י

 תומייק . להלן הפרויקטים העיקריים בגינם, מינהל ושירות לסטודנטיםהמשמשים להוראה ומחקר
או ונכללים במסגרת נכסים נטו שקיימת וצבות שנתקבלו בגינם וטרם הצקהמות וורת ויות וכןהתקשר

 :ילגביהם הגבלה בעלת אופי זמנ

  הפרויקט

הבטחות של 
תורמים 
והקצבות 
 (1)מתוכננות 

 

יתרת 
  ההתקשרות

תרומות 
 -והקצבות

החלק שטרם 
 (2) הוצא

  ש"חאלפי   
 11,709  -  -  פרויקט נגישות

 18,723  -  -  תשתיות קמפוס צפוני
 23,516  2,993  4,222  מרכז להדמיה רפואית ע"ש קרן משפחת פילד

 4,738  3,196  -  הבניין להנדסת ביוטכנולוגיה ע"ש משפחת גוזיק 
 113  67,376  29,376  בניין כימיה ע"ש לורי לוקיי
 5,409  2,615  37,536  גוריון-מכון בן -בניין סינדי ומקס מינצברג 

כפר הסטודנטים בשדה בוקר ע"ש שוחרי 
 -  -  2,104  האוניברסיטה בארה"ב

  535  4,289  -  קמפוס צפוני -מרכז אנרגיה
 -  5,711  -  ע"ש זלוטובסקי 'שיפוץ מעונות סטודנטים בשכונה ג

  75,289  6,232  19,083  (3) קמפוס צפוני -כפר הסטודנטים
 -  -  7,344  מעבדות

 -  -  13,219  מבנה הספרייה
 17,669  10,877  13,032  אחרים

       
  125,916  103,289  157,701 

 
לעיל, קיימת הבטחה של תורמים והקצבות מתוכננות למימונם אשר טרם  המפורטיםבגין פרויקטים  (1)

  נכללו בספרי האוניברסיטה.
 

מוצגות במסגרת סעיף נפרד ברכוש קבוע תרומות והקצבות שהתקבלו למימון השקעות ברכוש קבוע  (2)
 כהשקעות המיועדות להשקעה ברכוש קבוע.

 
 (.2)א'( ) 14קמפוס הצפוני, ראה באור כפר הסטודנטים בלגבי הלוואה שנלקחה למימון  (3)

 
 ויתרות זכות אחרים איםכז -: 12ר ואב

 בספטמבר 30  
  2018  2017 
 ח "אלפי ש  
     נלוות שנצברו: ותצאוהו ותורכשמ

     
 45,699  46,514  (* תרובדים בגין משכוע 

 12,759  13,539   רכש לעמשכר ומסים  סמכויי ינ
 24,226  24,023  מוסדות שכר 

  84,076  82,684 
     

 99,865  94,333  שכר לימוד מראש
 40,582  31,068  ברו צנשצאות וה
 2,511  2,401  וניםאים שכז

     
  211,878  225,652 

 
 ש"ח(.אלפי  7,043 -2017) ש"חאלפי  7,065 בסך כולל הפרשה בגין הסכמי שכר ( *
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 מקדמות על חשבון הקצבות מממשלת ישראל -: 13באור 

 בספטמבר 30  
  2018  2017 
 ח "אלפי ש  

     
 (19,872)  (4,890)  לתחילת השנה על חשבון הקצבות מממשלת ישראל מקדמות

     
     : הקצבות לשנת החשבון עבור -בתוספת

 916,948  932,552  (1פעילות שוטפת )
 15,460  7,313  תקציבי פיתוח

 6,604  5,821  אחרים תקציבים מיוחדים 
 8,970  10,922  (2השתתפות בתשלומי השלמה בגין הפרשי פנסיה )

     
  956,608  947,982 

     
 (933,000)  (1,002,001)  תקבלו במהלך השנההסכומים ש -ובניכוי

     
 (4,890)  (50,283)  הקצבות מממשלת ישראלמקדמות על חשבון יתרת  

 
 הרכב עיקרי:(  1) 

 853,623  873,373  השתתפות ישירה לא מיועדת
 12,891  12,891  הקצבה מקבילה

 50,434  46,288  תקציבים שוטפים אחרים
     

  932,552  916,948 
 ( להלן.5( )')א 15מוצג בהשתתפות בהוצאות, ראה באור  (2) 

 
 זמן ארוךלות הלווא -: 14ר ואב

 
 ההרכב והתנאים: א.

 בספטמבר 30  
  2018  2017 
 ח "אלפי ש  

     
 69,996  65,730  (1) הלוואה באירו

 -  115,000  (2הלוואה בשקלים )
  180,730  69,996 

 5,183  5,257  חלויות שוטפות -בניכוי
     

  175,473  64,813 
 

ת"ת והאוניברסיטה, חתמו על סדרת חוזים עם ממשלת ו תאמצעוב רמשרד האוצל, ארינת ישדמ (1)
 -להלן) KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU FRANKFURT AM MAIN גרמניה באמצעות בנק

KFW) ,מיליון מרקים גרמנים( נושאת  50)מיליון אירו,  25.6 -יהם ניתנה לאוניברסיטה הלוואה בסך כפל
לחקר  במכונים וית וביניונועדה לטובת רכישת ציוד, הרחבת תשת, אשר 2.0%של  יתנש רוריבית בשיע

ההלוואה עומדת  .ובתהליך המדבורבמדבר  ושיעסק םיימינלאוב למכונים םלהפכהמדבר, במטרה 
 שווים.תשלומים חצי שנתיים  41 -ב 2010ממקורות האוניברסיטה החל משנת  ןלפירעו

 
ריבית  בחלקה שאינה צמודה ונושאתמבנק נטלה האוניברסיטה הלוואה שקלית  2018, יוליבחודש  (2)

 2.5% הינו 2018לשנת של הריבית . השיעור השנתי הממוצע ובחלקה ריבית שקלית קבועה משתנה
. 2020תשלומים רבעונים שווים החל מחודש יולי,  52 -רבעון. קרן ההלוואה תפרע ב מדיאשר משולמת 
 .בניית כפר הסטודנטים בקמפוס הצפוניה למימון ההלוואה ניטל
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 )המשך( זמן ארוךלות הלווא -: 14ר ואב

 
 :תנאי פרעון .ב

 הלוואה  
ממשלת מ

  גרמניה
הלוואה 

 סה"כ  בנקיםמ
 אלפי ש"ח  

       
 5,257  -  5,257  חלויות שוטפות -שנה ראשונה

       
 5,257  -  5,257  שנה שנייה

 5,257  -  5,257  שנה שלישית
 12,868  7,611  5,257  שנה רביעית

 13,053  7,796  5,257  שנה חמישית
 139,038  99,593  39,445  2030עד שנת שנה שישית 

       
  60,473  115,000  175,473 

       
  65,730  115,000  180,730 

 
 בטחונות .ג

 
כלפי הבנק נותן ההלוואה כי בכל עת תחזיק נכסים פיננסיים בבנק בהתאם האוניברסיטה התחייבה   

לכתב ההתחייבות שלא יפחתו מיתרת קרן ההלוואה. כמו כן, הכנסות מדמי שכירות של מעונות 
האוניברסיטה עומדת  2018בספטמבר,  30הסטודנטים יועברו לכיסוי הפרעון השוטף של ההלוואה. ליום 

 עיל.בתנאים שנקבעו כאמור ל
 
 ם, נטוידבוע תבשל זכויו תויחייבותה - :15ור אב

 
 הרכב:ה .א

 בספטמבר 30  
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  

     
 360,017  349,147  (1)עתודה לפיצויים 
 24,898  26,057  ( 2)הפרשה לחופשה 
 146,160  ,605130  (3)פדיון ימי מחלה 

 122,154  132,026  ( 4) בינלאומיים קרן קשרי מדע
 410,700  409,350  (5הפרשי פנסיה )

     
  1,047,185  1,063,929 

 (205,350)  (204,675)  (5בניכוי השתתפות המדינה בתשלומי השלמה בגין הפרשי פנסיה )
 858,579  ,510842  סה"כ התחייבות

     
 824,89  26,057  מוצג במסגרת התחייבויות שוטפות 
 3,68183  816,453  מוצג במסגרת התחייבויות זמן ארוך 
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 )המשך( ם, נטוידבוע תבשל זכויו תויחייבותה - :15ור אב

 
 )המשך( :ההרכב א.

 
 :תנועהה

2018: 

יתרת 
  הוצאות שנזקפו לדוח על הפעילות  פתיחה

הוצאות 
)הכנסות( 
שנזקפו 
לדוח על 
השינויים 

  בהון

תקבולים 
 יתרת סגירה  )תשלומים( 

 1 
באוקטובר, 

2017  

עלות 
שירות 
  סה"כ  עלות מימון  שוטף

הפסד 
)רווח( 

    אקטוארי

30 
בספטמבר, 

2018 

 אלפי ש"ח  
              

 349,147  (31,910)  (16,698)  37,738  12,803  24,935  360,017 (1עתודה לפיצויים )
 26,057  (3,329)  -  4,488  -   4,488  24,898 (2הפרשה לחופשה )
 ,605130  (11,749)  (4,452)  646  3,926  (3,280)  146,160 (3פדיון ימי מחלה )

 132,026  (24,960)  -  34,832  3,519  31,313  122,154 (4) מדע  בינלאומייםקרן קשרי 
 409,350  (24,040)  6,198  16,492  13,173  3,319  410,700 (5הפרשי פנסיה )

              
 1,047,185  (95,988)  (14,952)  94,196  33,421  60,775  1,063,929 סה"כ התחייבויות

              
השתתפות המדינה בתשלומי השלמה 

 (204,675)  10,922  (3,099)  (7,148)  (6,586)  (562)  (205,350) בגין הפרשי פנסיה
              

 842,510  (85,066)  (18,051)  87,048  26,835  60,213  858,579 התחייבויות בגין זכויות עובדים, נטו

 

2017: 

  הוצאות שנזקפו לדוח על הפעילות  יתרת פתיחה

הוצאות 
)הכנסות( 
שנזקפו 
לדוח על 
השינויים 

  בהון

תקבולים 
 יתרת סגירה  )תשלומים( 

 
באוקטובר,  1

2016  

עלות 
שירות 
  סה"כ  עלות מימון  שוטף

הפסד 
)רווח( 

    אקטוארי

30 
בספטמבר, 

2017 

 אלפי ש"ח  
              

 360,017  (26,687)  (5,176)  33,052  13,982  19,070  358,828 (1עתודה לפיצויים )
 24,898  (2,863)  -  3,082  -  3,082  24,679 (2הפרשה לחופשה )
 146,160  (12,899)  6,029  7,626  4,436  3,190  145,404 (3פדיון ימי מחלה )
 122,154  (28,776)  -  24,977  (8,471)  33,448  125,953 (4) בינלאומייםקרן קשרי מדע  
 410,700  (23,188)  16,330  17,440  14,514  2,926  400,118 (5הפרשי פנסיה )

              
 1,063,929  (94,413)  17,183  86,177  24,461  61,716  1,054,982 סה"כ התחייבויות

              
השתתפות המדינה בתשלומי השלמה 

 (205,350)  8,970  (8,165)  (6,096)  (7,257)  1,161  (200,059) בגין הפרשי פנסיה
              
 858,579  (85,443)  9,018  80,081  17,204  62,877  854,923 התחייבויות בגין זכויות עובדים, נטו

 
 ת פנסיהועובדים, מועברים תשלומים שוטפים לקופללכיסוי ההתחייבות לתשלום פנסיה  (1)

הסכומים שהופקדו, כאמור, . המתנהלות בחברות הביטוח (פרטפוליסות  -להלן)ביטוח ולפוליסות 
האוניברסיטה מאחר של  המצב הכספיבדוח על הם הופקדו, אינם כלולים  ןוההתחייבויות שבגינ

 ואינם בשליטתה או בניהולה של האוניברסיטה. 
אינם מכסים את התחייבות האוניברסיטה להשלמת ולפוליסות פרט ת הפנסיה והתשלומים לקופ 

 .להלן( 5ראה ) והסתגלות פיצויים במקרה של פיטורי עובדים, מענקי פרישה
  

 . על בסיס אקטוארי החושבוהסתגלות מענקי פרישה בגין לרבות  לפיצוייםההתחייבות   
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 )המשך( ם, נטוידבוע תבשל זכויו תויחייבותה - :15ור אב

 
 )המשך( :ההרכב א.

 
 ההנחות העיקריות בקביעת ההתחייבות להלן 

  2018  2017 
  % 

     
 1.95  0392.  *(שיעור ההיוון 

     
 2.0  2.0  שיעור עליית שכר צפויה ריאלית

     
 1.5  1.5  עזיבת העובדים שיעור 

 
 אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוההוקטור ריבית של  שיעור ההיוון מבוסס על    ( *

 .בהתאמה לתקופת ההתחייבות הממוצעת
 

לפי העלות  הדיווחלימי חופשה מחושבת בגין ימי חופשה שנצברו לזכות העובד לתאריך הפרשה  (2)
 למעביד, לרבות עלויות סוציאליות.

   
 העתודה בגין פדיון ימי מחלה שלא נוצלו מחושבת על בסיס אקטוארי. (3)

 
 להלן ההנחות העיקריות בקביעת ההתחייבות 

  2018  2017 
  % 

     
 1.54  1.93  *(שיעור ההיוון 

     
 2.0  2.0  שיעור עליית שכר צפויה ריאלית

     
 60עד גיל  1.5  עזיבת העובדים שיעור 

      
לתקופת שיעור ההיוון מבוסס על אגרות חוב קונצרניות צמודות מדד באיכות גבוהה בהתאמה    ( *

 .ההתחייבות הממוצעת
 

. תומלהאקדמי למענקי השת לגסברי הח משקפת את יתרת הזכות של -בינלאומיים קרן קשרי מדע (4)
 של ארה"ב.מודה לשער הדולר צ תחייבותהה

 
 תשלומי השלמה בגין הפרשי פנסיה לסגל האקדמי הבכיר (5)

 
 לחישוב כללים נקבעו 1994 -ו 1995ם בשני הבכיר האקדמי הסגל ועד עם שנחתמו השכר בהסכמי 

 ובין האמורים הכללים בין ההפרש. עבור רשימת עובדים מוגדרת הפנסי לצרכי הקובעת המשכורת
 האוניברסיטה ידי על ( משולםהממוצעים שיטת פי על)הפנסיה  קרן ידי על המשולמים הפנסיה סכומי

ההתחייבות לתשלומי השלמה בגין . שנכללו בהסכם הבכיר האקדמי הסגל לגמלאי פנסיה כתוספת
 הפרשי הפנסיה הנ"ל מחושבת על בסיס אקטוארי. 

 
 50% -כב המוערכת של המדינה הההשתתפות הצפוי בהתחייבות בניכויהאוניברסיטה מכירה  

 .( לעיל')ג 2, ראה גם באור מסכום ההתחייבות
 

 להלן ההנחות העיקריות בקביעת ההתחייבות 
  2018  2017 
  % 

     
 1.99  2.26  עבור עובדים פעילים -שיעור ההיוון 

     
 1.45  1.84  עבור עובדים בפנסיה -היוון שיעור 

 
 תוןבש .ב

 
 -להלן)מי העבודה, זכאים חברי הסגל האקדמי למשכורת והוצאות נסיעה בשנת שבתון כסהתאם להב

ים לעובדים אשר צפוי תון ניתנקי שבנעמ. ןויכות למענקי שבתון אינה ניתנת לפדהז מענקי שבתון(
, אם תנוצל במלואה, נאמד הדיווחריך לתאזכות י השימשיכו לעבוד בשירות האוניברסיטה בעתיד. שוו

 ש"ח(. מיליון 343 -2017)ח "ש מיליון 358 ךבס
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 תלויות תויייבוחתהשרויות והתק -: 16ור אב

 
, חברת בת של נתבעים, ביניהם האוניברסיטה )יחד עם ב.ג. נגב 30 כנגד, הוגשה 2015, דצמברבחודש  .א

 השקעות מיידוף .ל ברנרד חברת של המאוחדיםעל ידי הנאמן על נכסי הפירוק  תביעה(, האוניברסיטה
 דולרמיליון  18 -בסך של כ הינו כנגד האוניברסיטה וחברת הבת התביעה סכום ."מבע ערך ניירות
 ועד התביעה הגשת ממועד הצמדה והפרשי ריבית ובתוספת, קבלת התרומה ביום"ח בש כערכם

 בכתב הנטען פי על, שכן, במשפט ולא עושר עשיית הינה העיקרית התביעה עילת .בפועל לתשלום
 לעמותת שהיה בחשבוןשמקורם  ,יץוהורוישעיהו  מעמותת ומענקיםתרומות  הנתבעים קיבלו, התביעה
. להשיבם שעליהם, מיידוף מלקוחות שנגנבו כספים למעשה והינם, מיידוף של ההשקעות בבית ישעיהו

 אך, לב תום בחוסר האוניברסיטה ידי על ישעיהועמותת  כספי התקבלו התביעה בכתב הנטען פי על
 .לגביהם השבה חובת חלה, מקורם בדבר ידיעה ללא הכספים התקבלו אם גם, מקום מכל

האוניברסיטה, כמו שאר הנתבעים, הגישה כתב הגנה וכן בקשה לחייב את התובע בהפקדת ערובה. 
מיליון ש"ח  3.1 -הורה בית המשפט לתובע להפקיד בקופת בית המשפט סך של כ 2017במרס,  12ביום 

צאות המשפט של הנתבעות. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, נמצאים הצדדים להבטחת הו
חודש ב הליכים מקדמיים, לרבות טענות מקדמיות, וקדם משפט ראשון צפוי להתקייםשל  יםבשלב
, להערכת מחזיקה בטענות הגנה בעלות סיכוי ממשי להדוף את התביעההאוניברסיטה  .2019 ,אפריל

ולפיכך לא  סיכויי התביעה להתקבל נמוכים מסיכוייה להידחות האוניברסיטה ויועציה המשפטיים 
 נכללה הפרשה בדוחות הכספיים.

 
 בגין"ח ש מיליון 35-כ של סך על שבע באר מעירית תשלום דרישת התקבלה 2007, אוגוסט בחודש .ב

דורשת מהאוניברסיטה את תשלום  העירייה. הדרישה קבלת ממועד יום 30 תוך לתשלום, סלילה היטלי
חלקה בעלות סלילת כבישים ומדרכות בהתאם לחלקם היחסי של נכסי האוניברסיטה הגובלים ברחוב 

. האוניברסיטה דחתה את דרישת 1966 -רחובות(, תשכ"ו סלילת)חוק העזר לבאר שבע  מכחשנסלל, 
פנתה שוב העירייה לאוניברסיטה בדרישת  2014שנת  בתחילתהעירייה לתשלום היטל הסלילה. 

זה ועל בסיס המהלכים עד כה, האוניברסיטה  בשלבתשלום. האוניברסיטה שבה ודחתה את הפניה. 
כי אין חשיפה ממשית בגין דרישה זו ולפיכך לא נכללה הפרשה בדוחות  מעריכים המשפטיים ויועציה

 הכספיים בגין הדרישה.
 

מעבר נגד האוניברסיטה הוגשו תביעות משפטיות שונות או שנתקבלו התראות על תביעות צפויות  .ג
מיליון ש"ח  5בסך  תח )תביעה ייצוגיש" מיליון 8.8 -המסתכמות בכלעיל  'ב -ו 'למצוין בסעיפים א

 . בגין חלק מהתביעות קיימת בחשבונותשהייתה קיימת בשנת הדיווח הקודמת נדחתה בשנת הדוח(
לדעת ההנהלה, המתבססת על חוות דעת יועציה המשפטיים, מספיקה ההפרשה הפרשה.  האוניברסיטה

 בספרים לכיסוי התביעות הנ"ל. הקיימת
 

 התקשרות במסגרתה, קיימת פרטיותעל פי הסכמי השקעה שחתמה האוניברסיטה עם קרנות הון  .ד
 מיליון ש"ח(. 306 -כ) של ארה"ב מיליון דולר 84האוניברסיטה להשקיע בקרנות סך של  התחייבה

 עד כה מיליון ש"ח( 182 -כ) דולר של ארה"ב מיליון 50לתאריך הדוח, השקיעה האוניברסיטה סך של 
גין ב בדוח על המצב הכספיהסכומים המוצגים  .מיליון דולר 27.6סך של הפרטיות התקבלו מהקרנות 

ראה ) מיליון דולר( 43 -)כ אלפי ש"ח 156,099 של סךמסתכמים ל התקשרותההשקעות שלגביהם קיימת 
 משקפים את שווי ההשקעה לתאריך הדוח. (9 -ו 4 יםבאור

 
 (.'י) 11, ראה באור להקמת בנייניםת יובדבר התקשרו .ה

 
 .10בדבר התקשרויות עם חברות מוחזקות, ראה באור  .ו

 
נחתם מסמך הבנות בין משרד  2018במאי,  16, ביום 2014בספטמבר,  23בהתאם להחלטת ממשלה מיום  ז.

ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד הבטחון והועדה לתכנון ותקצוב )ות"ת( לפיו במסגרת ההערכות 
של מעבר צה"ל לנגב הוחלט להקצות משאבים לאוניברסיטה לצורך הקמת תשתיות פיזיות ותשתיות 

אדם לצורך קליטת אנשי סגל וסטודנטים לאורך השנים תשע"ז עד תשע"ט וזאת בהיקף תקציבי כח 
משרד  ש"ח,מיליון  15 -מיליון ש"ח בחלוקה הבאה: משרד האוצר 40מיליון ש"ח, מתוכו יועברו  55בסך 

 והיתרה תמומן על ידי האוניברסיטה.  ש"חמיליון  15 -, הות"תש"חמיליון  10 -הביטחון
 

בניין קרול ומרקוס ווינשטיין להנדסת לטובת  ש"חמיליון  11 -בשנת תשע"ז העבירה ות"ת סך של כ
)מסמך ההבנות שנחתם  חתם מסמך ההבנותיוקבעה כי היה וימערכות תוכנה ומידע ואבטחת סייבר 

, סכום זה יחשב כחלק מכיסוי חובתה של הות"ת, משרדי הממשלה האחרים טרם העבירו כאמור לעיל(
 ת הסכומים שנקבעו כאמור.א
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 האוניברסיטהת שיועדו על ידי יולויש לפעושימלנכסים נטו  -: 17באור 

 בספטמבר 30  
  2018  2017 
 ח "אלפי ש  

     
 322,510  386,021  למטרות הוראה ומחקר 
 102,497  106,859  מחקרים 
 31,704  19,480  יתרות פרויקטים מיוחדים 
 34,440  35,573  הצטיידות מעבדות 
 2,995  2,995  למתן הלוואות לסטודנטים 
 69,107  101,057  עתודה מיוחדת לויסות תנודות בשוק ההון *( 
 174,518  157,363  לבינוי 

     
  809,348  737,771 

 
התנודתיות הרבה של מפאת  .האוניברסיטה מבצעת השקעות בניירות ערך בשוקי ההון בארץ ובעולם  *(

  .מיוחדת לויסות תנודות בשוק ההוןעתודה למיליון ש"ח  101 סך של ייעדה האוניברסיטה שוק ההון
 

  נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה ששימשו לרכוש קבוענכסים  -: 18באור 
 

 להלן הרכב עודף השקעות ברכוש קבוע על מקורות המימון:
 בספטמבר 30  
  2018  2017 
 ח "ש אלפי  

     
 2,034,702  2,011,210  )לאחר ניכוי פחת נצבר( השקעות ברכוש קבוע

 1,972,600  1,953,406  יתרת נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה ששימשו לרכוש קבוע
     

 62,102  57,804  גרעון -עודף השקעות על מקורות
     

 69,996  65,730  מימון באמצעות הלוואה לזמן ארוך *(
 (7,894)  (7,926)  מקורות שהועמדו -בניכוי

     
  57,804  62,102 

 
נוצר גרעון , אלפי ש"ח 149,894לחקר המדבר בסך של  ניםבמכו -ורכישת ציוד, הרחבת תשתיות בינויבגין  *( 

 (.1) (')א 14, ראה באור מממשלת גרמניה באמצעות הלוואה לזמן ארוךשמומן 
 

 למטרות אחרות -נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני -: 19 באור
 בספטמבר 30  
  2018  2017 
 ח "אלפי ש  

     לפעולות מיועדות:
 25,948  26,076   הפקולטה למדעי הבריאות

 40,716  42,418  ע"ש יעקב בלאושטיין לחקר המדבר ניםהמכו
 19,344  21,089  מלגות 

 3,949  4,334  מרכזי מחקר
 4,750  4,855  הלוואות לסטודנטיםפקדונות למתן 

 6,433  7,079  קתדראות
 71,911  74,590  מטרות ומחלקות אחרות
 43,473  43,249  קרנות שיעודן טרם נקבע

     
  223,690  216,524 

     
 117,011  157,701  (('י) 11)ראה באור  לבינוי

     
  381,391  333,535 
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 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע -: 20באור 

 
 באות:ת הותיהן מיועדות למטרוריפש נכסים א.

 בספטמבר 30  
  2018  2017 
 ח "אלפי ש  

     
 257,149  259,879  ות גלמ
 82,961  84,067   רקחאה ומרוה
 73,101  74,441   רקזי מחכרמ
 20,990  21,277  ת וירספוח תיפ
 16,369  16,511  ע"ש יעקב בלאושטיין רבדהמ רחקל וניםכמה
 11,192  11,423  ראות דקת קתזחא
 19,962  20,412  ומבנים  דוקת ציזחא
 5,659  5,667  תית רבחלבות תשה
 2,351  2,351  םיטנדוטסל תואהלוו ןתמ
 394,628  411,596  ת וילות כלרטמ

     
  907,624  884,362 

 
 

מאגרים: מאגר השקעות של הנכסים נטו לגביהם קיימת שני מנוהל בההשקעות של האוניברסיטה  תיק .ב
המאגר הכללי(. ההכנסות מהשקעות  -להלן)הגבלה בעלת אופי קבוע ומאגר ההשקעות של יתר הנכסים 

ההכנסות מהשקעות של הנכסים נטו לגביהם קיימת הגבלה בעלת . מהמאגר הכללי נזקפות לתקציב הרגיל
המימון אשר  הפסד 2018. בשנת בהתאם ליעדים שקבעו התורמים()אופי קבוע משמשות להקצאת פירות 

ובניכוי  נוצר מסכום ההכנסות מהשקעות בניכוי הקצאת פירות כאמור ובניכוי הרכיב לשימור ערך הקרנות 
את סכום הנכסים נטו  הקטין ההפסד .מיליון ש"ח 4.7 -עמד על סך של כהלן( ל 'היטלי השוחרים )ראה ג

עומדת  2018בספטמבר,  30עד ליום שהוקצו לנכסים אלו  במצטבר, נטו יתרת הרווחים .שהגבלתם קבועה
  .מיליון ש"ח( 87 -2017) ש"חמיליון  82 -כעל 

 
לפיה הגיעו להסכמה האגודה(  -אגודת השוחרים בארה"ב )להלןוהאוניברסיטה  2014 ,פברוארחודש ב .ג

היה ומקורות אלה לא יכסו את עלות הפעילות  .האגודה תממן את פעילותה השוטפת ממקורותיה העצמיים
שלגביהם קיימת מהקרנות  2% עד בהתאם לתקציבה המאושר של האגודה, תהיה האגודה רשאית להפחית

ת בארה"ב. במקרה בו לא יהיה בכל המקורות האמורים כדי לכסות את המוחזקו הגבלה בעלת אופי קבוע
נוספים  2% עד הוצאות הפעילות בהתאם לתקציבה המאושר של האגודה, תהיה רשאית האגודה למשוך

על בסיס יתרתן בסוף השנה שקדמה למשיכה. בישראל המוחזקות בידי האוניברסיטה  הצמיתותמהקרנות 
תתבצע בהתייעצות משותפת עם  5%גודה בשיעור העולה על הגדלת תקציב הפעילות של הא

שנות תקציב רצופות, תידרש האגודה לבצע  2האוניברסיטה. במקרה בו תתבצע משיכה כאמור במהלך 
 . (מיליון ש"ח 9.8נמשכו  -2017)בשנת  מיליון ש"ח 10.6נמשכו  2018בשנת עיון מחדש בתקציבה. 
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 ננסייםיפ שיריםכמ -: 21ר ואב

 
 פיננסיים גורמי סיכון  .א

 
סיכון , חוץ מטבע סיכון) שוק ניסיכו כגון, שונים פיננסיים לסיכונים אותה חושפות האוניברסיטה פעילויות

 האוניברסיטה של הכוללת הסיכונים ניהול תוכנית. אשראי סיכוןו( מחיר וסיכון ריבית סיכוןמחירים, המדד 
 האוניברסיטה של הפיננסיים הביצועים על אפשריות שליליות השפעות לצמצום בפעולות מתמקדת
 .לסיכונים מסוימות חשיפות לגדר נגזרים פיננסיים במכשירים משתמשת האוניברסיטה. למינימום

 
 חליפין שער סיכון .1

 
 לדולר בעיקר, שונים למטבעות מחשיפה הנובע חליפין שער לסיכון חשופה האוניברסיטה

חוץ  במטבע הנקובים שהוכרו והתחייבויות שהוכרו נכסיםמ נובע חליפין שער סיכון .ולאירו
 להלן. 'ב, ראה סעיף הפעילות מטבע שאינו

 
נכסים נטו שקיימת בשל ארה"ב, החשיפה לדולר כיסוי החלטה על  קיבלה הנהלת האוניברסיטה

באמצעות  דולר, מיליון 33.8 -אשר עמדה בממוצע על סך של כ ,לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע
 ייחסה. כתוצאה מהאמור, ביתרת הנכסים נטושימוש בעודף נכסים על התחייבות נקובות בדולר 

שער החליפין של  עלייהמיליון ש"ח בגין  3.9 -מימון בסך כ הכנסות 2018בשנת האוניברסיטה 
של תיק ההשקעות נטו להכנסות מימון  של תיק ההשקעות הכללינטו של הדולר מהכנסות מימון 

  הנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע. של
 

 סיכוני אשראי .2
   

המזומנים, השקעות בפקדונות והשקעות בניירות ערך של חברות המדורגות בדרוג גבוה  
. מדיניות האוניברסיטה הינה מופקדים בבנקים גדולים ואצל ברוקרים ידועים בארץ ובחו"ל

הערכות על איתנות  של באופן שוטף ובחינהנסיים השונים, ביזור השקעותיה בין המוסדות הפינ
  האשראי היחסית של המוסדות הפיננסיים השונים.

 
הכנסות האוניברסיטה משכר לימוד ופעולות מיוחדות נובעות ממספר רב של סטודנטים  

נכללות  ובהתאם להערכתהוחייבים אחרים. ההנהלה בוחנת באופן שוטף את יתרות החייבים 
הפרשות מספיקות בגין חובות מסופקים. החשיפה לסיכון אשראי בקשר עם החייבים הינה 

 מוגבלת בהתחשב במספרם הרב.
 

 סיכוני מחיר ניירות ערך .3
 

חלק מהותי מתיק ההשקעות של האוניברסיטה מושקע בניירות ערך בארץ ובחו"ל, אשר   
האחרונות קיימת תנודתיות גדולה  בשניםחשופים להשפעת התנודתיות בשוקי ניירות הערך. 

הגבלה קיימת הנכסים נטו לגביהם  םהמקורות של תיק ההשקעות החלק מבשווקי ניירות הערך. 
הינו לטווח ארוך. לפיכך, על אף התנודתיות הגדולה  ם, אשר אופק השקעתבעלת אופי קבוע

 יים בתיק ההשקעות.בשווקי ניירות הערך, אין בכוונת האוניברסיטה לבצע שינויים מהות
   

 סיכון מדד מחירים לצרכן .4
 

לאוניברסיטה התחייבויות והשקעות אשר צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן בישראל. 
 אינן מהותיות.בשנים האחרונות יצוין שהתנודות במדד המחירים לצרכן 

 
 סיכון ריבית .5

 
 ריבית הנושאותהלוואות מ הנובע ,השוק בריבית שינויים בגין לסיכון חשופה האוניברסיטה

ולשיעורי הריבית  ובגין השפעת שינויים בריבית על שיעורי התשואה בהשקעות משתנה
  המשמשים בהיוון התחייבויות לזמן ארוך.
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 )המשך( ננסייםיפ שיריםכמ -: 21ר ואב

 
 חשיפה מטבעית .ב

  
 המחירים לצרכן ולמטבע חוץ.להלן נתונים לגבי יתרות כספיות וחשיפתם לשינויים במדד 

 
 2017בספטמבר  30  2018בספטמבר  30  

 

בהצמדה  
למדד 

 המחירים
 לצרכן

 
בהצמדה 
למטבע 
 חוץ *(

 

ללא 
 הצמדה

בהצמדה  
למדד 

 המחירים
 לצרכן

 
בהצמדה 
למטבע 
 חוץ *(

 

 ללא הצמדה
 ש"חאלפי   

             נכסים
 108,111  104,912  -  225,937  143,455  -  ושווי מזומנים מזומנים

 621,897  1,101,912  326,286  701,418  1,203,235  309,862  השקעות 
 984  70,664  -  985  82,074  -  הקצבות לקבלתרומות ו

 44,729  -  3,261  44,922  -  2,935  ויתרות חובהאחרים חייבים 
 47,523  17,291  -  52,119  19,531  -  חייבים בגין מחקרים

 835  -  -  82  -  -  חייבים עובדים
והלוואה לחברה  שטרי הון מחברה מוחזקת

 מוחזקת
 
-  -  43,762  -  -  

 
40,036 

             
  312,797  1,448,295  1,069,225  329,547  1,294,779  864,115 

             שוטפות ונכסים נטוהתחייבויות 
 66,949  2,143  -  73,106  2,232  -  ונותני שירותים ספקים

 125,407  380  -  117,216  329  -  זכאים ויתרות זכות
 4,890  -  -  50,283  -  -  ממשלת ישראלממקדמות על חשבון הקצבות 

 -  69,996  -  115,000  65,730  -  לזמן ארוך ותהלווא
 739,015  122,154  -   710,484  132,026  -   עובדים, נטו זכויותבשל  התחייבויות

נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה שיועדו 
 האוניברסיטהעל ידי 

 
111,209  2,481  695,658  99,916  3,125  627,443 

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי 
 למטרות אחרות -זמני

 
- 

 
117,976 

 
415264, 

 
- 

 
88,907 

 
251,915 

שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי נכסים נטו 
 מחקרים -זמני

 
- 

 
67,566 

 
175,076 

 
- 

 
66,474 

 
146,631 

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי 
 קבוע

 
163,391 

 
682,161 

 
62,071 

 
161,525 

 
660,589 

 
62,248 

             
  274,600  1,070,501  ,3092632,  261,441  1,013,768  2,024,498 

עודף נכסים כספיים על התחייבויות כספיות 
 נכסים כספיים( עודף התחייבויות כספיות על)

 
38,197  377,794  (,0841941,)  68,106  281,011  (1,160,383) 

 
 166,129 -2017)אלפי ש"ח  75,223אלפי ש"ח והתחייבויות כספיות באירו בסך  122,894כולל נכסים כספיים באירו בסך  *(

 אלפי ש"ח, בהתאמה( והיתר בעיקר בדולרים של ארה"ב.  81,997 -אלפי ש"ח ו
 

 של מכשירים פיננסיים הוגןשווי  .ג
 

של חייבים, נכסים שוטפים אחרים, ושל השקעות בפקדונות ובניירות ערך, ספקים, זכאים  בספרים הערך 
 שלהם. ההוגן, תואם או קרוב לשווי הדיווחלזמן ארוך לתאריך  והלוואות והוצאות שנצברו

 
 מסים  -: 22ר ואב

 
 מסים על ההכנסה

 
רה היא מתשלום וטפ ךכימס הכנסה, לפודת פק( ל2) 9בסעיף עותו ורי" כמשמבצי דה הוכרה כ"מוסטיסוניבראה

 לפקודת מס הכנסה 46מס הכנסה על הכנסותיה. האוניברסיטה אושרה כמוסד ציבורי מוכר לתרומות לפי סעיף 
  .בישראל המזכות את התורם מתשלומי מס

 
 .2013הנחשבות לסופיות עד שנת המס  לרבות שומות עצמיותלאוניברסיטה שומות מס סופיות 

 
 .2013הנחשבות לסופיות עד שנת המס  לרבות שומותלאוניברסיטה שומות ניכויים סופיות 
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 הכנסות מסטודנטים -: 23באור 

 
 :ההרכב 

  
 30לשנה שהסתיימה ביום  

 בספטמבר
  2018  2017 
 ח "אלפי ש  

     
 179,717  181,495  שכר לימוד *(

 13,673  13,997  מעונות
 16,973  15,771  לתלמידי חו"לתוכניות 

 8,704  9,480  אגרות
 5,290  5,289  דמי רישום

 2,049  2,107  הכנסות מדמי רווחה
 1,097  1,162  אחרות

     
  229,301  227,503 

     *( הרכב הכנסות משכר לימוד:
      

 128,429  129,262  לתואר ראשון  
 51,288  52,233  לתארים מתקדמים  
     
  181,495  179,717 

 
 להלן. 27לסטודנטים, ראה באור סיוע מלגות, מענקים ומלגות לסטודנטים מוצגות כהוצאות במסגרת      

 
 ומענקים הכנסות מתרומות -: 24באור 

 
 30לשנה שהסתיימה ביום  

 בספטמבר
  2018  2017 
 ח "אלפי ש  

     
 15,038  27,939  תרומות ומענקים מחו"ל

 1,931  1,820  תרומות ומענקים מישראל
     
  29,759  16,969 
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 סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות -: 25באור 

 2018בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום   
נכסים נטו שקיימת לגביהם   

 בעלת אופי זמני הגבלה
 

 
  

  מחקרים
למטרות 
 אחרות

 
 סה"כ

 אלפי ש"ח  
       

 186,339  48,378  137,961  סכומים ששוחררו לכיסוי הוצאות הוראה ומחקר
 85,158  4,387  80,771  סכומים ששוחררו למלגות, מענקים וסיוע לסטודנטים
סכומים ששוחררו לכיסוי הוצאות בגין עדכון עתודות 

 לזכויות עובדים בעת פרישה
 

7,138  -  7,138 
 9,125  9,125  -  ששוחררו לכיסוי הוצאות גיוס תרומותסכומים 
 3,961  3,961  -  אחרות

       
  225,870  65,851  291,721 

 
  

 2017בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום   
נכסים נטו שקיימת לגביהם   

 בעלת אופי זמני הגבלה
 

 
  

  מחקרים
למטרות 
 אחרות

 
 סה"כ

 אלפי ש"ח  
       

 193,521  54,335  139,186  סכומים ששוחררו לכיסוי הוצאות הוראה ומחקר
 76,088  4,818  71,270  סכומים ששוחררו למלגות, מענקים וסיוע לסטודנטים
סכומים ששוחררו לכיסוי הוצאות בגין עדכון עתודות 

 לזכויות עובדים בעת פרישה
 

5,447  -  5,447 
 6,313  6,313  -  גיוס תרומות סכומים ששוחררו לכיסוי הוצאות

 4,292  4,292  -  אחרות
       

  215,903  69,758  285,661 
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 הוצאות הוראה, מחקר ושירותי עזר -: 26באור 

 2017בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום   2018בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום   
  

  שכר ונלוות
הוצאות 
 שוטפות

 
 ציוד וריהוט

 
 סה"כ

 
  שכר ונלוות

הוצאות 
 שוטפות

 
 ציוד וריהוט

 
 סה"כ

 ח "אלפי ש  
                 

 771,327  7,952  65,651  697,724  794,847  7,622  68,039  719,186  תקציב רגיל 
 163,225  24,039  74,321  64,865  169,096  31,135  67,910  70,051  תקציב מחקר

 153,458  8,653  67,595  77,210  162,754  2,215  75,200  85,339  תקציבים סגורים
 56,362  2,027  29,867  24,468  50,270  1,890  24,109  24,271  תקציבים אחרים

בניכוי סכומים שיועדו ונזקפו לרכוש 
 קבוע

 
-  -  (42,862)  (42,862)  -  -  (42,671)  (42,671) 

                 
  898,847  235,258  -  1,134,105  864,267  237,434  -  1,101,701 

  
 

 לסטודנטים מלגות להוראה ומחקר וסיוע -: 27באור 
 2017בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום   2018בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום   
  

  שכר ונלוות
הוצאות 
 שוטפות

 
 סה"כ

 
  שכר ונלוות

הוצאות 
 שוטפות

 
 סה"כ

 ח "אלפי ש  
             

 162,919  162,919  -  175,774  175,774  -  לסטודנטים וסיוע, מענקים מלגות
 4,440  4,440  -  3,673  3,673  -  אחזקת מעונות

 10,003  1,705  8,298  10,453  1,953  8,500  שירותים לסטודנטים
             

  8,500  181,400  189,900  8,298  169,064  177,362 
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 הוצאות אחזקה ותפעול  -: 28באור 

 30לשנה שהסתיימה ביום   
 בספטמבר

  2018  2017 
 ח "אלפי ש  
     
 27,015  27,027  ורת ונלוותכשמ
 41,919  46,973  ון, אחזקה וגינוןיקיותי נריש
 27,782  27,768  לקדו ל, מיםמשח

 11,697  11,945  ח הרכוש וטיוב אבטחה
 1,823  1,515  דמי חכירה ומיסים עירוניים, תושכיר ימד
 44  45  שונות 

     
  115,273  110,280 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות -: 29באור 

 
 30לשנה שהסתיימה ביום  

 בספטמבר
  2018  2017 
 אלפי ש"ח  
     
 46,556  46,869  נלוות תאוצוהוורת כשמ
 3,607  3,214  ועייםצקמותים ריש
 1,201  1,175  בקת רכזחא
 1,026  1,122  ון, אחזקה וגינוןיקיותי נריש
 522  522  לקדו ל, מיםמשח

 1,843  1,530  שונות
     
  54,432   54,755 

 
 הכנסות מימון, נטו -: 30באור 

 30לשנה שהסתיימה ביום   
 בספטמבר

  2018  2017 
 ח "אלפי ש  

     
 40,560  37,616  מניירות ערך רווח

 (13,354)  12,299  הפרשי הצמדה והפרשי שער, נטו
 21,579  23,766  הכנסות ריבית

 9,747  6,145  הכנסות מדיבידנד
 (1,050)  (1,739)  הוצאות בגין ניהול תיקי השקעות

 57,482  78,087  סה"כ הכנסות מתיק השקעות
     

 (1,383)  (2,072)  לזמן ארוך ותריבית בגין הלוואהוצאות 
 6,130  (4,893)  הרכיב לשימור ערך הנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה

 (684)  (,1111)  אחרות, נטו הוצאות
     

  70,011  61,545 
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 בלתי מבוקר()ב יהשוואה לתקצ -: 31באור 

 
כפי שאושרו על ידי הועד המנהל  2018בספטמבר,  30ביום  שהסתיימה הלשנ הרגילנתוני התקציב  להלן 

 .מבוקר בלתי, נוסף מידע מהווים הנתונים. 2017, באוקטובר 2ביום 
 

תקציב   
מאושר 

בלתי )
 מבוקר(

 

 (*ביצוע כספי
 30לשנה שהסתיימה ביום   

 2018, בספטמבר
 ש"חאלפי   

     מחזור הפעילות  
 920,764  940,596  הקצבות מהועדה לתכנון ותקצוב 

 204,077  200,707  הכנסות מסטודנטים
 20,747  6,000  ומענקיםמתרומות הכנסות 

 34,932  22,460  מכירות ושירותים
 3,961  -  סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילויות

 17,110  14,000  חלוקת פירות -סכומים ששוחררו מהגבלות
 53,030  55,434  סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילות בגין תקורה

  1,239,197  1,254,621 
     עלות הפעילויות

 787,225  877,918  הוצאות הוראה, מחקר ושירותי עזר 
 96,596  89,443  סיוע לסטודנטיםמלגות, מענקים ו

 79,330  99,544  פרישהעדכון עתודות לזכויות עובדים בעת 
 115,273  120,434  הוצאות אחזקה ותפעול

 111,164  -  פחת 
  1,187,339  1,189,588 

     
 65,033  51,858  הכנסות נטו מפעילויות

     
 54,432  56,342  הוצאות הנהלה וכלליות

 18,967  12,316  הוצאות גיוס תרומות
 8,629  8,639  הוצאות פרסום ושיווק

 (16,995)  (25,439)  הוצאות נטו לפני הכנסות מימון, נטו 
 70,011  33,868  הכנסות מימון, נטו

 53,016  (8,429)  נטו אחרי מימון הכנסות
 (17,226)  -  נטו של חברות מוחזקות בהפסדיםחלק 

 35,790  (8,429)  הכנסות נטו לשנה
 -  8,429  סכומים שיועדו בשנים קודמות

 35,790  -  הכנסות נטו לשנה
 
מכונים לחקר רבות התוצאות הפעילות מתייחסות להכנסות והוצאות המיוחסות לתקציב רגיל ל( *

 .הציונות ומורשת בן גוריוןהמדבר ע"ש יעקב בלאושטיין ולמכון בן גוריון לחקר ישראל 
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 עם צדדים קשורים תעסקאות ויתרו -: 32אור ב
 

 עסקאות א.

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בספטמבר 30
  2018  2017 
 ש"חאלפי   
     כנסותה
     

 60,008  66,242  בנותחברות 
 947,982  956,608  (13)ראה באור  הקצבות ממשלת ישראל

 
 יתרות ב.

 בספטמבר 30  
  2018  2017 
 ש"חאלפי   

     רכוש שוטף
 18,975  17,731  חברות מוחזקות -חייבים

 9,377  9,365  חייבים בגין מחקרים
 106,280  104,780  השקעה בחברות מוחזקות

     
     התחייבויות שוטפות

 (4,890)  (50,283)  משלת ישראלממקדמות מ
     

 
 הסכמים ג.
 

 .10בדבר הסכמים עם חברות מוחזקות, ראה באור  
 
, בישראל :עצמאיות שוחרים אגודות מספר באמצעות ל"מחו תרומות מגייסת האוניברסיטה ד.

 ((AABGU האגודה .שבהן העיקרית היא ב"בארה השוחרים אגודת .אמריקה ובצפון באירופה
 לגיוס ,האקדמי והמחקר ההוראה ענייני לקידום ופועלת ווחר תמטר ללא כתאגיד ב"בארה רשומה

 והמחקר ההוראה ענייני ולקידום האוניברסיטה עבור תרומות כספי והשקעת לניהול, תרומות
  .בישראל

 מתוכם דולר אלפי 24,669 של כולל בסך תרומות ב"בארה השוחרים אגודת גייסה הדוח בשנת
 מתוכם דולר אלפי 19,956 של כולל סך -2017) דולר אלפי 3,434 בסך תרומות גיוס הוצאות ניכתה
מעבר לסכום שנוכה כהיטל גיוס תרומות,  (.דולר אלפי 2,584ך בס תרומות גיוס הוצאות ניכתה

בדבר  עזבונות, לכיסוי התקציב שלהם.בבתרומות בלתי מיועדות ובעיקר  השוחרים השתמשו
 .('ג) 20ראה באור  ,הסכמות באשר להוצאות גיוס תרומות

 
מרקוס ז"ל.  הווארד ולוטי התקבלה תרומה, באמצעות שוחרי ארה"ב, מבני הזוג 2016בשנת   ה.

 2016 בשנתבנוסף, מיליון דולר.  209התקבלו בידי שוחרי ארה"ב סך של  2016-2017בשנים 
בשנת הדיווח התקבלה בידי מיליון דולר.  20סך של ב תרומה חד פעמית לאוניברסיטה ההועבר

התרומה תוחזק כקרן צמיתה בידי שוחרי ארה"ב  .מיליון דולר 282יתרת התרומה בסך השוחרים 
לאוניברסיטה וישמשו לפיתוח תשתיות מחקר, תשתיות פיזיות וביצוע פעולות ופירותיה יועברו 
מיליון דולר  4תרומה חד פעמית בסך בידי האוניברסיטה ה בשנת הדוח התקבל מחקר ייעודיות.

 14.5 -2017) מיליון ש"ח( 79.9 -כסה"כ מיליון דולר ) 18קרן הצמיתה בסך הפירות  וכן התקבלו
 .ליון ש"ח((מי 51 -)כמיליון דולר 
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 הכנסות והוצאות לפעולות שוטפות 
 

 

 
 *(  סווג מחדש.

 
 
 

 
- - - - - - - - - - - 

 
 

 
 
 
 

 
 30לשנה שהסתיימה ביום  

 2018בספטמבר 
 30לשנה שהסתיימה ביום  

 2017בספטמבר 

 

 

תקציב 
 רגיל

תקציבים  
סגורים 

ותקציבים 
 אחרים

 

 סה"כ

 

תקציב 
 רגיל

תקציבים  
סגורים 

ותקציבים 
 אחרים

 

 סה"כ
 אלפי ש"ח  

             מחזור הפעילות
 916,948  8,732  908,216  932,552  11,788  920,764  הקצבות מהועדה לתכנון ותקצוב

 *( 227,503  26,748  200,755  229,301  25,224  204,077  הכנסות מסטודנטים
 16,969  9,302  7,667  29,759  9,012  20,747  ומענקיםמתרומות הכנסות 

 *( 130,098  94,019  36,079  130,192  95,260  34,932  מכירות ושירותים
סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו 

 לפעילויות
 

3,961  287,760  ,721291  4,294  281,367  285,661 
 -סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו

 חלוקת פירות
 

17,110  28  17,138  14,907  23  14,930 
סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו 

 לפעילות בגין תקורה
 

53,030  -  53,030 
 

51,364  -  51,364 
  1,254,621  429,072  1,683,693  1,223,282  420,191  1,643,473 

             עלות הפעילויות
 1,101,701  338,326  763,375  1,134,105  346,880  787,225  הוצאות הוראה ומחקר ושירותי עזר 

 177,362  83,590  93,772  189,900  93,304  96,596  סיוע לסטודנטיםמלגות, מענקים ו
 110,280  -  110,280  115,273  -  115,273  הוצאות אחזקה ותפעול

 80,081  6,534  73,547  87,048  7,718  79,330  עובדים בעת פרישהעדכון עתודות וזכויות 
 109,416  -  109,416  111,164  -  111,164  הוצאות פחת

  1,189,588  902447,  1,637,490  1,150,390  428,450  1,578,840 
             

 64,633  (8,259)  72,892  46,203  (18,830)  65,033  הוצאות( נטו מפעילויות)הכנסות 
 54,755  -  54,755  54,432  -  54,432  הוצאות הנהלה וכלליות

 21,175  6,313  14,862  28,092  9,125  18,967  הוצאות גיוס תרומות
 7,956  -  7,956  8,629  -  8,629  הוצאות פרסום ושיווק

             
 (19,253)  (14,572)  (4,681)  (44,950)  (27,955)  (16,995)  נטו לפני הכנסות מימון, נטו  הוצאות

 61,545  -  61,545  70,011  -  70,011  הכנסות מימון, נטו
 (12,382)  -  (12,382)  (17,226)  -  (17,226)  נטו של חברות מוחזקות בהפסדיםחלק 

             
 29,910  (14,572)  44,482  7,835  (,95527)  35,790  גרעון( לשנה)הכנסות נטו 


