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  יםמאז
  
  
  
 *2017 רבספטמב 30  2018בספטמבר  30   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור  
 

        כסים
         

        רכוש שוטף
  65,829   120,966     מזומים ושווי מזומים
  262,453   209,253      פקדוות ויתרות בבקים

  99,044   77,468      ת הידידיםואגוד
  216,320   170,405   6   מעקים והוצאות היתים להחזר

  89,546  36,398   8   הוועדה לתכון ולתקצוב (ות"ת)
  53,523   76,522      חייבים בגין בייה

  184,509   214,903   7  חייבים ויתרות חובה
  1,492   1,318      מלאי

        
     907,233   972,716  
        

        השקעות ויתרות חובה לזמן ארוך
  166,576   156,360   4  ואחרותהשקעות בתאגידים מוחזקים 

  1,356,284   1,477,463   5  השקעות ביירות ערך ופיקדוות
        
     1,633,823   1,522,860  
         
         

   ,   9   6,977,222   6,927,706טורכוש קבוע 
         
         

  46,472   47,157      מזומים והשקעות המיועדים לרכוש קבוע 
         
         

  300,091   290,402   10   להשקעה, טודל"ן 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  9,769,845   9,855,837     סך הכל כסים
  
  
  
  
  טז').2סווג מחדש (ראה באור  
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  האויברסיטה העברית בירושלים
  

  על הפעילויות ותדוח
  
  
  בספטמבר 30לשה שהסתיימה ביום    
   2018  2017* 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור  
 

        מחזור הפעילויות
        

  1,242,988   1,299,020  15 תקצוב (ות"ת) להקצבות מהוועדה לתכון ו
  126,771   136,566  16 תרומות מאגודות הידידים ואחרים

  272,078   275,548  17 הכסות מסטודטים
      הכסות מתמלוגים ורשיוות, ביצוע 

  35,180   6,570    מחקרים ומתן שירותים 
  154,766   165,283   הכסות אחרות 

  733,924   737,740   שהוגבלו לפעילויותסכומים ששוחררו מכסים טו 
      
   2,620,727   2,565,707  

      עלות הפעילויות
      

  1,759,103   1,763,526  18 עזר הוראה ומחקר ושירותי
  200,751   200,980  19 שירותים ומלגות לסטודטים

  443,121   142,301   13  פסיה תקציביתהוצאות בגין 
  78,525   89,295  13 והפרשות אחרותעדכון עתודות לזכויות עובדים 

  127,961   148,831     והפחתות הוצאות פחת
  49,485   57,752  20 הוצאות ישירות אחרות

      
   2,402,685   2,658,946  
      

  )   218,042  )93,239טו מפעילויות  הכסות (הוצאות)
      

  103,239   103,158  22 הוצאות ההלה וכלליות
  30,611   39,822   הוצאות גיוס תרומות
  24,583   24,816   הוצאות פרסום ושיווק

      
   167,796   158,433  
      

  )   50,246  )251,672טו לפי מימון הכסות (הוצאות)
      

  )248,207(  )189,816( 23 הוצאות מימון, טו
      

  )499,879(  )139,570(  הוצאות טו לאחר מימון
      

  60,919   )85,210( א'12ג', 13 הכסות (הוצאות) בגין שים קודמות
  3,500   -    רווח הון ממימוש דל"ן להשקעה

       חלק בהוצאות רגילות טו של תאגידים 
  )9,393(  )2,529(   מוחזקים

      
  )444,853(  )227,309(  גרעון לשה

  
  
  
  
  
  
  טז').2סווג מחדש (ראה באור  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים. 
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  האויברסיטה העברית בירושלים
  

  (גרעון בכסים טו) טו בכסיםעל השיויים  ותדוח
  
  
    שקיימת לגביהם הגבלה קבועה  שקיימת לגביהם הגבלה זמית  שלא קיימת לגביהם הגבלה  
                          ששימשו לפעילות  
        הקרות                      
      חלק  הצמיתות    חלק   גירעון     מחקרים    ששימשו  עתודותבגין       
      בתאגידים  (כולל קרות    בתאגידים  בקרות   השקעות   ופרויקטים    לרכוש  לזכויות  שיועדו על ידי  לא יועדו על ידי   
  סה"כ  סה"כ  מוחזקים  אחרות)  סה"כ  מוחזקים  הצמיתות  ברכוש קבוע  מיוחדים  סה"כ  קבוע  עובדים  האויברסיטה  האויברסיטה   
  אלפי ש"ח  

 
  3,920,622   1,758,187   38,469   1,719,718   952,533   18,975   )134,271(  46,472   1,021,357   1,209,902   6,927,706   )5,165,891(  198,503   )750,416(  2017באוקטובר  1יתרה ליום 

                              
                              2018תוספות במהלך השה האקדמית 

  238,317   27,335   -    27,335   210,982   -    -    38,298   172,684   -    -    -    -    -    תרומות
  14,005   -    -    -    14,005   -    7,722   3,886   2,397   -    -    -    -    -    הקצבות מהוועדה לתכון ותקצוב

  631,732   -    -    -    631,732   -    21,290   38,691   571,751   -    -    -    -    -    הכסות אחרות
  100,427   473   -    473   99,954   -    99,954   -    -    -    -    -    -    -    הכסות מהשקעות של הקרות הצמיתות

                              בשיויים הויים של תאגידים  אויברסיטהחלק ה
  )54,678(  )38,469(  )38,469(  -    )16,209(  )16,209(  -    -    -    -    -    -    -    -    מוחזקים 

                              מדידה מחדש של ההתחייבות טו בגין הטבה 
  46,441   -    -    -    -    -    -    -    -    46,441   -    46,441   -    -    מוגדרת 

                              
                              2018גריעות במהלך השה האקדמית 

  )227,309(  -    -    -    -    -    -    -    -    )227,309(  -    -    -    )227,309(  גירעון לשה
  )20,111(  -    -    -    )20,111(  -    )20,111(  -    -    -    -    -    -    -    סכומים ששוחררו מהגבלות

  )604,135(  -    -    -    )604,135(  -    -    -    )604,135(  -    -    -    -    -    סכומים ששוחררו למחקר ופרוייקטים מיוחדים
  )113,494(  -    -    -    )113,494(  -    )16,675(  -    )96,819(    -    -    -    -    סכומים ששוחררו לתקורות

  -    -    -    -    )158,168(  -    -    )84,280(  )73,888(  158,168   158,168   -    -    -    סכומים ששוחררו מהגבלה לרכוש קבוע
  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )139,390(  -    -    139,390   סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
  )18,900(  -    -    -    )18,900(  -    )18,900(  -    -    -    -    -    -    -    סכומים שהוקצו לשוחרים ואחרים

                              סכומים שהוקצו לכסים טו שקיימת לגביהם 
  -    )14,173(  -    )14,173(  14,173   -    )25,281(  3,833   35,621   -    -    -    -    -    הגבלה זמית או קבועה 

  )294(  )294(  -    )294(  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    התאמת קרות ארוה
  11,300   6,644   -    6,644   4,656   -    )7,109(  257   11,508   -    -    -    -    -    הפרשי שער והצמדה, טו

                              
                              העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה
                              סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות בגין עדכון 

  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )135,912(  -    135,912   פרישה לזכויות עובדים בעתעתודות 
  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )187,745(  187,745   סכומים שהועברו לפעילות אקדמית

  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    30,738   -    -    )30,738(  סכומים שהועברו לרכישת רכוש קבוע
                              

  3,923,923   1,739,703   -    1,739,703   997,018   2,766   )93,381(  47,157   1,040,476   1,187,202   6,977,222   )5,255,362(  10,758   )545,416(  2018בספטמבר  30יתרה ליום 

  
  

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים.
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  בירושליםהאויברסיטה העברית 
  

  (גרעון בכסים טו) טו בכסיםעל השיויים  ותדוח
  
    שקיימת לגביהם הגבלה קבועה  שקיימת לגביהם הגבלה זמית  שלא קיימת לגביהם הגבלה  
                          ששימשו לפעילות  
        הקרות                      
      חלק  הצמיתות    חלק   גירעון     מחקרים    ששימשו  בגין עתודות      
      בתאגידים  (כולל קרות    בתאגידים  בקרות   השקעות   ופרויקטים    לרכוש  לזכויות  שיועדו על ידי  לא יועדו על ידי   
  סה"כ  סה"כ  מוחזקים  אחרות)  סה"כ  מוחזקים  הצמיתות  ברכוש קבוע  מיוחדים  סה"כ  קבוע  עובדים  האויברסיטה  האויברסיטה   
  אלפי ש"ח  

 
  4,139,973   1,703,664   27,676   1,675,988   979,350   21,748   )190,981(  99,367   1,049,216   1,456,959   6,833,955   )4,680,555(  130,326   )826,767(  2016באוקטובר  1יתרה ליום 

                              
                              2017תוספות במהלך השה האקדמית 

  289,991   87,194   -    87,194   202,797   -    -    36,913   165,884   -    -    -    -    -    תרומות
  18,195   -    -    -    18,195   -    8,045   5,772   4,378   -    -    -    -    -    הקצבות מהוועדה לתכון ותקצוב

  )621(  -    -    -    )621(  -    -    -    )621(  -    -    -    -    -    הכסות מסטודטים
  564,153   -    -    -    564,153   -    24,756   28,553   510,844   -    -    -    -    -    הכסות אחרות

  80,066   437   -    437   79,629   -    79,629   -    -    -    -    -    -    -    הכסות מהשקעות של הקרות הצמיתות
  53,355   -    -    -    53,355   -    -    -    53,355   -    -    -    -    -    שיוי במעקים והוצאות היתים להחזר

                              בשיויים הויים של תאגידים  אויברסיטהחלק ה
  11,241   10,793   10,793   -    )2,773(  )2,773(  -    -    -    3,221   -    -    -    3,221   מוחזקים 

                              
                              2017גריעות במהלך השה האקדמית 

  )444,853(  -    -    -    -    -    -    -    -    )444,853(  -    -    -    )444,853(  גירעון לשה
  )13,879(  -    -    -    )13,879(  -    )13,879(  -    -    -    -    -    -    -    סכומים ששוחררו מהגבלות

  )617,503(  -    -    -    )617,503(  -    -    -    )617,503(  -    -    -    -    -    סכומים ששוחררו למחקר ופרוייקטים מיוחדים
  )102,542(  -    -    -    )102,542(  -    )17,224(  -    )85,318(  -    -    -    -    -    סכומים ששוחררו לתקורות

  -    -    -    -    )194,575(  -    -    )124,437(  )70,138(  194,575   194,575   -    -    -    סכומים ששוחררו מהגבלה לרכוש קבוע
  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )118,521(  -    -    118,521   סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

  )22,670(  -    -    -    )22,670(  -    )22,670(  -    -    -    -    -    -    -    לשוחרים ואחריםסכומים שהוקצו 
                              סכומים שהוקצו לכסים טו שקיימת לגביהם 

  -    )30,548(  -    )30,548(  30,548   -    )15,415(  -    45,963   -    -    -    -    -    הגבלה זמית או קבועה 
  )265(  )265(  -    )265(  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    התאמת קרות ארוה

  )34,019(  )13,088(  -    )13,088(  )20,931(  -    13,468   304   )34,703(  -    -    -    -    -    הפרשי שער והצמדה, טו
                              

                              העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה
                              סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות בגין עדכון 

  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    )485,336(  -    485,336   פרישה עתודות לזכויות עובדים בעת 
  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    68,177   )68,177(  סכומים שהועברו לפעילות אקדמית

  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    17,697   -    -    )17,697(  סכומים שהועברו לרכישת רכוש קבוע
                              

  3,920,622   1,758,187   38,469   1,719,718   952,533   18,975   )134,271(  46,472   1,021,357   1,209,902   6,927,706   )5,165,891(  198,503   )750,416(  2017בספטמבר  30יתרה ליום 
  
  
  

  .הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים
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  האויברסיטה העברית בירושלים
  

  על תזרימי המזומים ותדוח
  
  
  
  בספטמבר 30לשה שהסתיימה ביום    
   2018 2017* 
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח     

 
     תזרימי מזומים מפעילות שוטפת

      
 )444,853( )227,309(   לשה גרעון

     מזומים ההתאמות הדרושות להצגת 
 557,079  316,739     (א) מפעילות שוטפת 

      
 112,226  89,430   פעילות שוטפתשבעו למזומים טו 

     
     תזרימי מזומים מפעילות השקעה

      
 3,618  611     תמורה ממכירת דל"ן להשקעה

 )212,272( )188,906(    רכישת רכוש קבוע
 )519( )363(    רכישת דל"ן להשקעה

 52,895  )685(  קבוע שיוי במזומים והשקעות המיועדים לרכוש
 )175,679( 24,153     השקעות בפיקדוות ויירות ערך, טו

 -  )46,991(    השקעה בתאגידים מוחזקים
      

 )331,957( )212,181(   השקעהששימשו לפעילות מזומים טו 
     

     תזרימי מזומים מפעילות מימון
      

 )318( -      פירעון אשראי לזמן ארוך מתאגיד בקאי
      לכסים טו שקיימת לגביהם שזקפו  סכומים

 41,573  150,889     הגבלה זמית, טו 
      שזקפו לכסים טו שקיימת  סכומים

 87,194  27,335     קבועלגביהם הגבלה בעלת אופי  
  )557( )336(    שיוי בהתחייבות לתשלום אוה

      
 127,892  177,888    מימון שבעו מפעילותמזומים טו 

     
 )91,839( 55,137    ושווי מזומים במזומים(ירידה) יה על
     

 157,668  65,829    לתחילת השהושווי מזומים יתרת מזומים 
      

 65,829  120,966    לסוף השהושווי מזומים יתרת מזומים 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  טז').2סווג מחדש (ראה באור  
  
  

    הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים.
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  האויברסיטה העברית בירושלים
  

  על תזרימי המזומים ותדוח
  
  
  
  בספטמבר 30לשה שהסתיימה ביום    
   2018 2017* 
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח     

 
     התאמות הדרושות להצגת תזרימי   (א)

      מזומים מפעילות שוטפת 
     

    :מזומים הוצאות (הכסות) שאין כרוכות בתזרימי
      

 127,961  148,831     והפחתות פחת
 )34,019( 11,300   הוצאות הפרשי שער שיוחסו לכסים טו בהגבלה

 )3,500( -      רווח הון ממימוש דל"ן להשקעה 
 9,393  2,529   תאגידים מוחזקים בהוצאות רגילות טו של אויברסיטהחלק ה

      
     שיויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

      
 35,209  21,576    קיטון ביתרת אגודות הידידים 

 )27,352( 59,431     קיטון (גידול) ביתרת הוועדה לתכון ותקצוב
 )44,572( )30,394(    בחייבים ויתרות חובהגידול 

 )7,485( )22,999(    גידול בחייבים בגין בייה
 )245( 174     קיטון (גידול) במלאי

 )5,386( 2,333   ומוסדות עבור יכוייםגידול (קיטון) בעובדים 
 32,394  )21,810(   גידול (קיטון) בספקים וותי שירותים
 15,343  15,172     גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות

 1,190  )13,825(    גידול (קיטון) בהכסות שכר לימוד מראש
 )27,188( 8,509     גידול (קיטון) בהפרשות אחרות 

 485,336  135,912     התחייבויות בשל זכויות לעובדיםגידול ב
      
     316,739  557,079 
  
  
      מידע בדבר פעולות השקעה ומימון  )ב(
      שאין כרוכות בתזרים מזומים 

     
 118  -     חייבים בגין מכירת כסי דלא יידי

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  טז').2סווג מחדש (ראה באור  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים.
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  כללי -  1באור 
  

כוח חוק המועצה להשכלה גבוהה, מ) היה תאגיד "האויברסיטה" -(להלן האויברסיטה העברית בירושלים   א.
על הר הצופים בירושלים. האויברסיטה היא  1925באפריל  1האויברסיטה החלה לפעול ביום . 1958 -  התשי"ח

  קמפוסים בירושלים ומחוץ לה.  שישהופועלת בפעילויות הוראה ומחקר  מוסד להשכלה גבוהה המשלב
  

) לפקודת מס הכסה ולעיין חוק מס ערך מוסף, ומוכרת 2(9האויברסיטה פועלת כמוסד ציבורי בהתאם לסעיף   ב.
  לפקודת מס הכסה. 46כ"מוסד ציבורי" לעיין תרומות לפי סעיף 

  
במטרה להבטיח איזון תקציבי שיאפשר יציבות  חתם הסכם בין האויברסיטה לות"ת 2018בחודש פברואר   ג.

  ב'.14פיסית בטווח הארוך. להרחבה ראה באור 
  
  
  

  חשבואיתמדייות כללי דיווח ו -  2באור 
  

  הגדרות   א.
  

  בדוחות כספיים אלה
  

של לשכת רואי חשבון  57הגדרת גילוי דעת כשליטה תאגיד בו יש לאויברסיטה  - תאגיד כלול/תאגיד מוחזק
השפעה מהותית על מדייותו הכספית והתפעולית ושהשקעת האויברסיטה בו כלולה על בסיס השווי בישראל או 

החל משת תשע"ח, האויברסיטה איה מאחדת את הדוחות הכספיים של התאגידים המוחזקים המאזי. 
  מחוסר מהותיות.

  
  כוות רווח חשבואות למוסד ללא  .ב

  
דוחות כספיים של מוסדות  ,9תקן חשבואות מספר האויברסיטה מיישמת את  2016באוקטובר  1- החל מ

  של המוסד הישראלי לתקיה בחשבואות. ") 9(להלן: "תקן  להשכלה גבוהה
  

  כסים טו   ג.
  

  הכסים טו חולקו לקבוצות בהתאם להגבלת השימוש בהם.    

  
  לגביהם הגבלה בעלת אופי זמי""כסים טו שקיימת     

  
קיימות התיות של התורמים לגבי השימוש בתרומות. בעת השימוש למטרות שלשמן ועדו, משוחררים הכספים 

  ומוצגים בדוח על הפעילויות. קרות אלו כוללות קרות למחקרים ופרויקטים מיוחדים וקרות לפיתוח.
לדוח על הפעילויות במקביל להוצאות העלויות שלשמן יועדו. מעקים מיועדים שתקבלו בתקופת הדוח זקפו  

הסכומים שהוכרו כהכסה בתקופת הדוח סווגו כ"סכומים ששוחררו מכסים טו שקיימת לגביהם הגבלה" 
בדוח על הפעילויות. יתרת המעקים העומדת ליצול בשה הבאה סווגה כ"כסים טו שקיימת לגביהם הגבלה 

  בעלת אופי זמי".
  

  "כסים טו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע"
  

כוללים קרות צמיתות שוצרו בעיקרן מתרומות ואשר בהתאם לתאי התרומה, יתן להשתמש בפירות 
  התרומות בלבד לקיום הפעילויות לשמן הוקמו הקרות.

   
  "כסים טו שלא קיימת לגביהם הגבלה"    

  
על השימוש בו הגבלה כלשהי מצד התורמים. מתוך כסים טו אלו  אותו חלק של הכסים טו שלא מוטלת 

  הופרדו סכומים שהועברו לכיסוי רכישות של רכוש קבוע וסכומים בגין עתודות לזכויות עובדים.
 

  
  "כסים טו שיועדו על ידי האויברסיטה"

  
  האויברסיטה לצרכים מיוחדים. כוללים כסים טו שלא הוגבלו על ידי צדדים שלישיים, אך יועדו על ידי ההלת  
כסים אלו כוללים עודפי הכסות ממעוות כפר הסטודטים אשר יועדו עבור קרן תחזוקה לטובת מעוות כפר   

   הסטודטים.
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  (המשך) חשבואיתמדייות כללי דיווח ו -  2באור 
  

  שווי מזומיםמזומים ו  .ד
  

בבקים שהתקופה עד למועד פדיום, בעת ההשקעה בהם, מזומים ושווי מזומים כוללים פיקדוות לזמן קצר 
  לא עלתה על שלושה חודשים.

    
  הפרשה לחובות מסופקים  .ה

  
אשר לדעת ההלת האויברסיטה גבייתם מוטלת  מחושבת באופן ספציפי בגין חובות ההפרשה לחובות מסופקים

  בספק.
קים והוצאות היתים להחזר, חייבים בגין יתרות חייבים בגין שכר לימוד מסטודטים, אגודות הידידים, מע

  בייה וכיו"ב, מוצגות ביכוי הפרשה לחובות מסופקים.
  

  ביירות ערך סחירים ולוות השקעות  .ו
  
  יירות ערך סחירים  )1(
  

יירות ערך סחירים המהווים השקעה שוטפת, מוצגים על בסיס שווי המימוש בבורסה לתאריך המאזן. 
  יירות הערך זקפים לדוח על הפעילויות.השיויים בערכם של 

בתוספת הריבית שצברה),  - יירות ערך סחירים שהם השקעת קבע מוצגים לפי העלות (לגבי אגרות חוב 
  ביכוי הפרשה לירידת ערך שאיה בעלת אופי זמי.

  
  יירות ערך שאים סחירים והשקעות אחרות  )2(
  

(אגרות חוב כוללות ריבית שצברה), אשר לדעת ההלת יירות ערך לא סחירים מוצגים לפי העלות 
  האויברסיטה איה עולה על שווי המימוש שלהם.

  
  שטרי הון  )3(
  

  .  הון מוצגים לפי עלות בתוספת הפרשי שער או הפרשי הצמדה, בהתאם לתאי השטרשטרי 
  

כסים מוגבלים אין השקעות אשר מהוות חלק מתיקי השקעות אשר יועדו על ידי תורמים לכיסוי   )4(
  כלולות במסגרת הכסים השוטפים של האויברסיטה ומוצגות כהשקעות לזמן ארוך.

  
  רכוש קבוע  .ז

  
   הכרה ומדידה  .1
  

בדבר רכוש קבוע אשר קובע כללים להכרה, למדידה של  27האויברסיטה מיישמת את תקן חשבואות 
. פריטי 9, מועד היישום של תקן 2016באוקטובר  1 -פריטי רכוש קבוע ואת הגילוי הדרש בגים החל מה

  רכוש קבוע מדדים לפי העלות ביכוי פחת שצבר.
  

אשר בבעלות  מקרקעין ומביםבוצעה הערכה מחדש של פריטי  ,9תקן במועד המעבר ליישום של 
מופחת החל ממועד זה, השווי ההוגן מהווה עלות הכס והאויברסיטה לאותו היום, על פי שווים ההוגן. 

  ב'.9ראה ביאור על פי אורך החיים השימושים. 
  
  פחת  .2
  

פחת זקף לדוח על הפעילויות לפי שיטת הקו הישר על פי אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק 
מפריטי הרכוש הקבוע, מאחר ושיטה זו משקפת את תבית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות 

  טובה ביותר.   העתידיות הגלומות בכס בצורה ה
  

  שיעורי הפחת השתיים הים:
          %  

  
  15-20        כלי רכב

  2      מבים ושיפורים 
  33    מחשוב, תוכה וציוד מדעי

  
 בוסף לאמור לעיל, בבעלות האויברסיטה פריטי אוספים ויצירות אומות המוצגים בדוחות בערך סמלי.  
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  (המשך) חשבואיתמדייות כללי דיווח ו -  2באור 
  
  דל"ן להשקעה  .ח
  

שיתן לייחס במישרין  הוצאותדל"ן להשקעה מדד לפי עלות, לרבות עלויות אשראי מהווות. העלות כוללת 
  .לרכישת הדל"ן להשקעה

  
הדל"ן להשקעה כולל כסי מקרקעין ומבים שוים המוחזקים לצורך הפקת תשואה ארוכת טווח מדמי שכירות 

  ומעליית ערך המקרקעין שאים משמשים את האויברסיטה לפעילות השוטפת. 
  
  ירידת ערך כסים  .ט
  

ן"). התקן קובע (להלן: "התקבדבר ירידת ערך כסים  15האויברסיטה מיישמת את תקן חשבואות מספר 
ההשבה - לא יוצגו בסכום העולה על סכום ברמאזן ליישם כדי להבטיח שכסיה בהאויברסיטה הלים שעל 

שלהם, שהיו הגבוה מבין מחיר המכירה טו לבין שווי השימוש (הערך הוכחי של אומדן תזרימי המזומים 
ע התקן את כללי ההצגה והגילוי לגבי כסים העתידיים הצפויים לבוע מהשימוש מכס וממימושו). כמו כן קוב

מכירה בהפסד אויברסיטה ההשבה שלו, ה- ה על הסכום ברמאזן עולשחלה ירידה בערכם. כאשר ערכו של כס ב
ההשבה שלו. הפסד שהוכר כאמור יבוטל רק אם - מירידת ערך בגובה הפער בין ערכו בספרים של הכס לסכום בר

ההשבה של הכס מהמועד בו הוכר ההפסד האחרון מירידת - בקביעת סכום ברחלו שיויים באומדים ששימשו 
  .ערך

  
  קרות אוה לעזבוות בחיים  .י
  

עזבוות בחיים משקפת את ההתחייבות האקטוארית, בהתבסס על תשלום האוה הצפוי ההתחייבות לתשלומי 
  .במוחים דולרים 4.25%ושיעור יכיון של 

  
התרומות שהתקבלו על ההתחייבות לתשלום אוות לעזבוות בחיים מועבר לכסים טו שקיימת לגביהם עודף 

  .הגבלה קבועה. שיויים בהתחייבות האקטוארית זקפים לכסים טו שקיימת לגביהם הגבלה קבועה
  

  .ות התורםההתחייבות, יתרת הקרן רשמת כהכסה או שארת בקרות הצמיתות, בהתאם להגבלעם פירעון 
  

 הטבות לעובדים   יא.
  

על תקן חשבואות מבוסס "), אשר 39 תקן" -  ובד (להלן, הטבות ע39תקן חשבואות האויברסיטה מיישמת את 
וקובע את הטיפול החשבואי  של לשכת רואי החשבון 20- ו 19מחליף את גילויי הדעת ו דהטבות עוב  19בילאומי 

הטבות לאחר סיום העסקה כולל הטבות בגין פיצוי , לגבי ארבעה סוגים של הטבות עובד: הטבות עובד לזמן קצר
ביישום  יושם התקן .הטבות עובד לזמן ארוך והטבות עודפות בגין הפסקת העסקה בסיבות מיוחדות, פרישה

 באומדים שיויים, חשבואית מדייות ,35ואות מספר חשב דרך של יישום למפרע בהתאם לתקןבמוקדם 
הכרה ברווחים והפסדים אקטואריים ישירות בדוח על ההשפעות העיקרית של התקן הין:  .וטעויות חשבואיים

השיויים בכסים טו, הכרה במחויבות בגין פדיון ימי מחלה ומעק שים עודפות לפי מודל אקטוארי להבדיל 
  ממודל הסגירה.

  
  

 הטבות לאחר סיום העסקה  .1
  

על ידי הפקדות חלקן באויברסיטה קיימות מספר תכיות הטבה לאחר העסקה. התכיות ממומות ב  
לחברות ביטוח או לקרות המוהלות בידי אמן, והן מסווגות כתכיות הפקדה מוגדרת וכן כתכיות 

  הטבה מוגדרת.
  

  תכיות להפקדה מוגדרת  א)
לפיה האויברסיטה משלמת תשלומים רת היה תוכית לאחר סיום העסקה, תכית להפקדה מוגד

עת לשלם תשלומים וספים. קבועים לישות פרדת מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמ
 לדוח על הפעילויותת כהוצאה הפקדה מוגדרת זקפ ת האויברסיטה להפקיד בתכיתמחויבו

  ם קשורים. בתקופות שבמהלכן סיפקו העובדים שירותי
  

  תכיות להטבה מוגדרת   ב)
תכית להטבה מוגדרת היה תכית הטבה לאחר סיום העסקה שאיה תכית להפקדה מוגדרת.     

מחויבות טו של האויברסיטה, המתייחסת לתכית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום 
ההטבה שתגיע לעובד העסקה, מחושבת לגבי כל תכית בפרד על ידי אומדן הסכום העתידי של 

בתמורה לשירותיו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. הטבה זו מוצגת לפי ערך וכחי ביכוי 
  השווי ההוגן של כסי התכית. 
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  (המשך) חשבואיתמדייות כללי דיווח ו -  2באור 
  

 (המשך)הטבות לעובדים   יא.
  
 (המשך) הטבות לאחר סיום העסקה  .1

  
  (המשך)תכיות להטבה מוגדרת   ב)

שיעור ההיוון קבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב קוצריות צמודות באיכות 
גבוהה שהמטבע שלהן היו שקל, ושמועד פירעון דומה לתאי המחויבות של האויברסיטה. 

  זויה. החישובים ערכים מידי שה על ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאות הח
  

מדידה מחדש של ההתחייבות, טו בגין הטבה מוגדרת כוללת רווחים והפסדים אקטואריים 
לכסים  , זקפות מיידית2017באוקטובר  1 -מדידות מחדש, החל מה . ותשואה על כסי תוכית

  .לזכויות עובדים טו ללא הגבלה בגין עתודות
  

כאשר חל שיפור או צמצום בהטבות שמעיקה האויברסיטה לעובדים, אותו חלק מההטבות 
הפסד מהצמצום מוכרים מיידית ההמוגדלות המתייחס לשירותי עבר של העובדים או הרווח או 

  כאשר מתרחש התיקון או הצמצום של התכית.בדוח על הפעילויות 
   

ית להטבה מוגדרת כאשר הסילוק מתרחש. האויברסיטה מכירה ברווח או הפסד מסילוק תכ
רווחים או הפסדים כאמור הים ההפרש בין החלק המסולק מתוך הערך הוכחי של המחויבות 

  להטבה מוגדרת במועד הסילוק, לבין מחיר הסילוק, לרבות כסי תכית שהועברו. 
  

הפיצויים או להסכם הן הטבות לאחר סיום העסקה בהתאם לחוק יטורין הטבות בגין פיצויי פ
פיצויים הוצרות במהלך תקופת השירות של העובד ומבוססות על המשכורת של העובד או על 

ה, כפי בהתאם למודל הסגירפיטורין בחרה לטפל בהטבות בגין פיצויי האויברסיטה  סכום מוגדר.
  שמאפשר התקן.

  
בהתאם להקלה הסגירה,  בהתאם למודלהטבה בגין פדיון ימי חופשה האויברסיטה בחרה לטפל ב

  המתאפשרת על פי התקן.
  
  הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך  .2
  

המחויבות טו של האויברסיטה בגין הטבות לעובדים לטווח ארוך, שאין מתייחסות לתכיות הטבה   
לאחר סיום העסקה, היא בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין שירותים שהועקו בתקופה 

הוכחי ומוכה ממו השווי ההוגן של ן ערכמוכרות לפי וטפת ובתקופות קודמות. סכום הטבות אלו הש
כסים המתייחסים למחויבות זו. שיעור ההיוון של המחויבות קבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על 

לתאי  מועד פירעון דומהאגרות חוב קוצריות צמודות באיכות גבוהה שהמטבע שלהן היו שקל, וש
  ות של האויברסיטה. החישוב עשה לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה. המחויב

  
 הטבות עובד לטווח קצר  .3
  

מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר מדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה זקפת בעת שיתן 
  בעת ההיעדרות בפועל. -שאין צברות (כמו חופשת לידה)  השירות המתייחס או במקרה של היעדרויות

סיווג הטבות לעובדים, לצרכי מדידה, כהטבות לטווח קצר או כהטבות אחרות לטווח ארוך קבע בהתאם 
  לתחזית האויברסיטה לסילוק המלא של ההטבות.

  
 זכויות שבתון  .4
  

התחייבות לתשלום דמי שבתון לחברי הסגל האקדמי היא התחייבות מותית ולא התחייבות המוקית 
לעובד, הואיל והיא מתבטלת בעת פרישה מהעבודה באויברסיטה או בפטירת העובד. מאחר ומטרתו 

או המביאות לו  אויברסיטהשל ה ההעיקרית של השבתון היא ביצוע פעולות המשמשות לקידום שמ
   תועלת אחרת, ההוצאות בגין שבתון אין צברות ורשמות כהוצאה בעת תשלומן.
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  (המשך) חשבואיתמדייות ווח וכללי די -  2באור 
  
  סהכההכרה ב  .יב

  
הקצבות, תמיכות ומעקים לקבל שהובטחו אך טרם תקבלו, מוכרות כהכסות, או כתוספת לכסים טו   .1

  בהגבלה,  בהתקיים כל התאים להלן:
  

 חוזרת של הותן, המידע הקיים, למועד פרסום הדוחות הכספיים, מעיד כי וצרה התחייבות בלתי  .א
 היתת לאכיפה משפטית והמתייחסת לתקופת הדוח, וגם

  
  מימושה של ההתחייבות שתקבלה איו מותה בקרות אירוע עתידי מסוים.  .ב

  
הכסות או כתוספת לכסים טו התרומות ומעקים חד צדדיים שהובטחו אך עדיין לא התקבלו יוכרו 

אמן בעבורה, עד למועד אישור הדוחות  בהגבלה רק אם תקבלו בפועל על ידי האויברסיטה או על ידי
  הכספיים. 

  
 בהתאם לשת הלימודים. - משכר לימוד  ותהכס  .2
 
באם סבירות  יםאו עם מתן השירות ההסכםזקפות באופן יחסי על פי תקופת  - ממתן שירותים  ותהכס  .3

  .היה ודאית יםהשירותזרימתן של ההטבות הכלכליות המיוחסות למתן 
  
  הוצאות  .יג
  

  .4יא' לגבי זכויות שבתון ראה סעיף , ההוצאות כללות על בסיס צבירה
  

  שערי חליפין ובסיס הצמדה  יד.
  

כסים והתחייבויות הקובים במטבע חוץ או צמודים אליו מוצגים על פי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי 
  בק ישראל לתאריך המאזן. 

  
  מוצגות בהתאם לתאי הצמדת היתרה.יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן 

  
  להלן פרטים לגבי שערי חליפין של דולר ארה"ב ולגבי מדד המחירים לצרכן:

  
  מדד ידוע חודש   
 ספטמבר* שער חליפין דולר  
 (בקודות) שקל חדש  

  
     בספטמבר 30ליום 
2018   3.627 124.68  
2017  3.529 123.21  

  
  .2002על פי בסיס ממוצע שת   *

 
 באחוזים (%) באחוזים (%)  

 
     שיעור השיוי

2018  2.8 1.2  
2017  )6.1( 0.1  

  
 שימוש באומדים  טו.

  
בעריכת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבואות מקובלים דרשת הההלה להשתמש באומדים והערכות לגבי 

איה יתת לקביעה מדויקת בעת עריכתם. אף עסקאות או עייים אשר השפעתם הסופית על הדוחות הכספיים 
שאומדים או הערכות עשים לפי מיטב שיקול הדעת של הההלה, השפעתם הסופית של עסקאות או עייים 

  כאמור עלולה להיות שוה מהאומדים או מההערכות שעשו לגביהם.
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  (המשך) חשבואיתמדייות כללי דיווח ו -  2באור 
  
  סווג מחדש  .טז
  

  מספרי השוואה מסוימים סווגו מחדש לצורך התאמתם למספרי השה הוכחית.
  
  
  

  קרות צמיתות (כולל קרות אחרות) - טו שקיימת לגביהם הגבלה קבועה כסים -  3באור 
  

הקרות הצמיתות של האויברסיטה אשר מבחיה משפטית אין מהוות ישות משפטית פרדת, אין זמיות אלא   א.
  עליהן הוסכם עם התורמים.למטרות 

  
  )."הוועדה" - (להלן וועדת הקרותקרות אלו מוהלות ע"י 

  
  האויברסיטה במאזן שכללו כפי הצמיתות הקרות שלהכסים והתחייבויות  הרכב  

  
 2017בספטמבר  30 2018בספטמבר  30   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

     - רכוש שוטף
 143,884  81,535    פקדוות ויתרות בבקים

     
 4,221  3,916    חייבים ויתרות חובה

     
     -השקעות לזמן ארוך

 1,356,284  1,477,463    השקעות ביירות ערך ופקדוות
     

     204,374  214,857דל"ן להשקעה, טו
     

     התחיבויות שוטפות
 2,378  1,660    זכאים ויתרות זכות

     
     

    - לזמן ארוך התחיבויות
 162,437  165,320    פקדוות אגודות הידידים ואחרות

       
 3,406  3,364   התחייבות לתשלום אוה

  
, האויברסיטה רשאית למשוך מכסי הקרות הצמיתות כספים עד לתקרה 2011להחלטת הוועדה משת  בהתאם  ב.

החוב " - החוב השוטף והגירעון של הקרות הצמיתות (להלןאת  הכוללתה"ל,  החוב תקרתמיליון שקל.  425של 
דה לאויברסיטה. במידה והאויברסיטה תמשוך בהדרגה בהתאם לתוכית מוסכמת בין הווע קטה), "ללהמשוק

, 2018בספטמבר  30 - כספים מעבר לתקרה האמורה, ההקצאה לאויברסיטה תופחת בגובה משיכת היתר. כון ל
  "ח.ש מיליון 163 - ויתרת החוב המשוקלל היה כש"ח  מיליון 256 - כ יהה המשוקלל החוב תקרת

 
שלא קיימת ויתכן  ברורותהקרות הצמיתות ישן קרות אשר יעודן ו/או הגבלתן על ידי תורם חיצוי אין  במסגרת  ג.

אלו ובסיומה, הגבלה. ההלת האויברסיטה בליווי יועציה המשפטיים מבצעת בחיה מעמיקה של קרות לגביהן 
 מתכלות כקרות מחקר עודפי בגין. בוסף, הקרות הצמיתות כוללות קרות קרות שאין לגביהן הגבלה, ישוחררו

   .ש"ח מיליון 10 -כבסך 



  האויברסיטה העברית בירושלים
  

  2018בספטמבר  30ליום  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

15 
  

  ואחרות מוחזקים בתאגידים השקעות -  4באור 
  

  האויברסיטה קשורים של אגידיםת פירוט
  

  הקשר מהות  התאגיד  

 
 יברסיטה של ופיתוח למחקר חברה יישוםמלאה החזקה -בת חברה  )1"מ (בע העברית האו  
 ס.ל. י"ש ע הספרים הוצאתיברסיטה מאג1978( בירושלים העברית האו ( 

  )1"מ (בע
  מלאה החזקה -בת חברה

 יברסיטה של מיסודה המשך ללימודי מגיד מכוןבירושלים העברית האו 
  )1"מ (בע

  מלאה החזקה -בת חברה

 כסי יברסיטהמלאה החזקה -בת חברה  )1"מ (בע האו  
 רי החולים ביתיברסיטאי הוטרייברסיטה של מיסודה האוהעברית האו 

  )1(ע"ר) ( בירושלים
  מלאה החזקה

 וך קוסל עמותתי לחיאי לתרבות, גופליד הבריאות ולקידום הפ 
  )1(ע"ר) ( בירושלים עברית האויברסיטה

  תקוי קולות רוב - מלאה בעלות

 80% - החזקה משותפת   )1( הוגי'טק*  
 Agrinnovation L.P )1(   54% - החזקה משותפת**  
 33% -  חלקית החזקה  )3("מ (חל"צ) בע הלאומית הספרייה***  
 50% - משותפת בעלות  ) 2"מ (בע אקדמון  
 רד"ש ע המדע מוזיאון50% - משותפת בעלות  )3( ירושלים(ע"ר),  בלומפילד בר  
 ית עמותתווך לקידום ס50% - משותפת בעלות  )3( (ע"ר)  המתוקשב החי  
 The Florence Melton adult mini school corporation )3(  50% - משותפת בעלות  
 SHARE  )1(  100% - משותפת בעלות  
 25% - משותפת בעלות  )3(  חקלאית בכלכלה למחקר המרכז  
 ותאמ חלקית החזקה  )3( דיוויס ליידי קרן -  

 7 מתוך 3 מהווה האויברסיטה
  .בעמותה חברים

 י הגןיברסיטה  - חלקית החזקה  )3(ע"ר) ( ירושלים - הבוטהאו
חברים  6מתוך  1מהווה 

  בעמותה.
 ות ארצי מרכזחלקית החזקה  )3(ע"ר) ( הערכהלו לבחי -  

 7 מתוך 1 מהווה האויברסיטה
  .בעמותה חברים

 החישובים הבי מרכזיברסיטאיחלקית החזקה  )3(ע"ר) ( או -  
 8 מתוך 1 מהווה האויברסיטה

  .בעמותה חברים
 3(חל"צ) ( ישראל מוזיאון( 

  
 7מתוך  1 האויברסיטה מחזיקה

יות ייסוד.מ   
  
 הוגי'טקבחברת  80%בשת הדוח האויברסיטה ביצעה רכישה של מיות אשר הביאה אותה לידי החזקה של   *

  אשר מטרתה להקים גן טכולוגי עתיר מדע. 
  

תה לה אחזקה אשר הק AGRINNOVATION L.Pבשת הדוח ביצעה האויברסיטה השקעה בשותפות   **
, כך שלאויברסיטה 45%בהון השותפות. חברת יישום מחזיקה בהון השותפות בשיעור של  9%במישרין של 

  .54%קיימת כיום החזקה במישרין ובעקיפין בשיעור כולל של 
  

 היתה) "הספרייה" - הלאומית בע"מ (חל"צ) (להלן הספרייה, 2007 - "חהתשס, הלאומית הספרייה לחוק בהתאם  ***
 בתום. 2008באוגוסט  1שהחלה ביום  שים 3 עד של בייים תקופת למשךבבעלות מלאה של האויברסיטה 

 מדית ידי על תוחזקה שמיותיה כך להשתות היה אמור הספרייה של המיות בעלי הרכב, הבייים תקופת
 למדית מיות הקצאת בוצעה, 2011 בשת). 25%( אחרים ציבור ומוסדות) 25%( האויברסיטה), 50%( ישראל
 ולפיכך אחרים ציבור למוסדות הקצאה בוצעה טרם, הכספיים הדוחות עריכת למועד וכון ולאויברסיטה ישראל
  .הספרייה של המיות מהון 33%- כ מחזיקה האויברסיטה 2018בספטמבר   - 30כון ל

   



  האויברסיטה העברית בירושלים
  

  2018בספטמבר  30ליום  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

16 
  

  (המשך) ואחרות מוחזקים בתאגידים השקעות -  4באור 
  
לפי שיטת השווי המאזי, בהן כלולות בדוחותיה הכספיים קיימת שליטה  אויברסיטהלהשקעות בתאגידים אשר   )1(

מאחדת  האויברסיטה איהשל לשכת רואי החשבון, על כל תיקויו.  68בהתאם לכללים שקבעו בגילוי דעת 
  .מחוסר מהותיותאותם תאגידים מוחזקים הכספיים את הדוחות הכספיים של בדוחותיה 

  
 שיטת לפי מוצגתזה  בתאגיד ההשקעה .שליטה לה מעיקו שאי בשיעורזה  בתאגידה מחזיק האויברסיטה  )2(

  . תיקויו כל על, החשבון רואי לשכת של 68 דעת בגילוי שקבעו לכללים בהתאם, המאזי השווי
  
לתועלת הציבור שבהן אין לאויברסיטה חלק וחברות ותות קשורה, במישרין או בעקיפין, בעמהאויברסיטה   )3(

  ברווחים.
  
  

  ביירות ערך ופיקדוות השקעות -  5באור 
  

  
 2017בספטמבר  30 2018בספטמבר  30   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
     823,815  792,759יירות ערך סחירים

  33,570   31,605     בתאגידים בקאיים פקדוות
 54,402  83,022     איגרות חוב של מדית ישראל 

 923  467     שטרי הון 
 272,207  308,814     אגרות חוב מוחזקות עד לפדיון 

 158,360  161,188  הקדיים וקרן ליידי דיוויס  השקעות של השוחרים
 37,332  61,938     השקעות בקרות הון סיכון

 6,731  6,614     השקעות אחרות
      
     1,477,463  1,356,284 
  

  
  מעקים והוצאות היתים להחזר -  6באור 

  
 2017בספטמבר  30 2018בספטמבר  30   
 ₪אלפי  אלפי ש"ח   
 

 147,678  143,033   תוכיות מחקר
 68,642  27,372    פרוייקטים מיוחדים

      
    170,405  216,320  

  
  

  חייבים ויתרות חובה -  7באור 
  

 2017בספטמבר  30 2018בספטמבר  30   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

 136,536  143,806    חברות ומוסדות (כולל צדדים קשורים)
 21,495  21,872    הוצאות מראש 
  5,697   29,488     הכסות לקבל
  10,381   12,222     כרטיסי אשראי

 10,400  7,515    אחרים
     

    214,903  184,509 
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  (ות"ת) עדה לתכון ולתקצובוהו -  8באור 
  

 2017בספטמבר  30 2018בספטמבר  30   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

 62,194  )38,973(  לפי אישור ות"ת יתרה לתחילת השה
 1,214,755  1,506,259   שוטפות הקצבות 
 385,600  347,634    פסיה תקציבית לכיסוי תשלומיהקצבות 

 )1,701,522( )1,797,522(  תשלומים שהתקבלו במהלך השה - ביכוי 
    

 )38,973( 17,398   לפי אישור ות"ת יתרה לסוף השה
       

       השתתפויות וספות מות"ת בגין תשע"ז שאושרו לאחר  
  128,519   -     תאריך המאזן 

       
  -   19,000    איזון פיסי תשע"ח בהתאם להסכם 

       
    36,398   89,546  
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  רכוש קבוע, טו -  9באור 
  

   הרכב  א.
  

    ויצירותאוספים   מחשבים       בייים      
  סה"כ  אומות  ותוכה  ציוד מדעי  כלי רכב  ושיפורים  קרקע    
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח    

 
                 עלות

                 
  7,046,227   1   9,410   37,285   135   5,739,204   1,260,192    2017בספטמבר  30יתרה ליום 

  188,906   -    7,003   45,259   299   136,345   -     תוספות לשה
                 

  7,235,133   1   16,413   82,544   434   5,875,549   1,260,192    2018בספטמבר  30יתרה ליום 
                 

                 פחת צבר
                  

  118,521   -   427   6,369   7   111,718   -     2017בספטמבר  30יתרה ליום 
  139,390   -    2,077   21,087   79   116,147   -      פחת לשה

                  
  257,911   -    2,504   27,456   86   227,865   -      2018בספטמבר  30יתרה ליום 

                  
                  יתרה מופחתת 

  6,977,222   1   13,909   55,088   348   5,647,684   1,260,192     2018בספטמבר  30ליום 
                  

                  יתרה מופחתת 
  6,927,706   1   8,983   30,916   128   5,627,486   1,260,192     2017בספטמבר  30ליום 
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  (המשך) רכוש קבוע, טו -  9באור 
  

  הערכה מחדש לקרקעות ומבים  .ב
  

, ליום ומבים קרקעות, בחרה האויברסיטה לבצע הערכה מחדש של 9להוראות המעבר של תקן בהתאם   .1
  .2016באוקטובר  1

להלן פירוט הכסים אשר בגים בוצעה הערכה מחדש האמור לעיל, ותוים על שווים ההוגן למועד 
  המעבר:

  
 שווי הוגן     
 ליום המעבר    
  אלפי ש"ח    

 
 2,471,388    קמפוס הר הצופים
 2,419,847    קמפוס א. ספרא

 28,646    אילת למדעי הים המכון הביאויברסיטאי
 923,537    קמפוס עין כרם
 858,818    קמפוס רחובות
 60,890    קמפוס בית דגן

 89,292    7,9,11מעוות סטודטים ברח' גואטמלה 
 56,696    61,63מעוות סטודטים ברח' שטרן 

 90    רח' ז'בוטיסקי - מחסן בירושלים 
 1,650    א' 29שאן  רח' וה - דירה ומחסן בירושלים 

 330    18רח' וה שאן  - מחסים בירושלים 
 2,765    11רח' בוסתאי  - דירה ומחסן בירושלים 

 1,054    51רח' קובובי  -דירה בירושלים 
 27    פרדס בשדה ורבורג - פרידמן סיידי 
 561    33רח' אילות  - דירה באילת

 589    רחוב ששת הימים - באילת הדיר
 3,009    ירושלים 17רח' ביאליק  - אליהו אילת בית 

    
    6,919,189 

  
מר ברי   - שמאויות למדידת השווי ההוגן כאמור לעיל בוצעו ע"י שמאי מקרקעין חיצויים בלתי תלויים   .2

  צ'ריאבסקי ומר יוי צ'ריאבסקי.
  

 עקרוות השמאות:  .3
 

ההוגן של הכסים לעיל היה גישת השווי  הגישה השמאית שיושמה על מת להעריך את שווים  א.
  הפיסי (גישת העלויות) אשר לפיה מוערך שווי הקרקע כריקה בתוספת עלויות ביה ורווח יזמי.

מגישה זו גזרת שיטת החילוץ אשר על פיה מחולץ שווי הקרקע מהשווי הפיסי על ידי יכוי רווח 
  יזמי ועלויות ביה.

שום הקווים המחים של השמאי הממשלתי הראשי להערכת שווי שווי הקרקע הוערך על ידי יי  ב.
קרקע למבי ציבור אשר כוללים על פי תקות התכון והביה בין היתר גם מוסדות להשכלה 

  גבוהה.
, אמד שווי קרקע 2008על פי הקווים המחים העדכיים של השמאי הממשלתי הראשי מאפריל 

י ציבור לפי השימוש המספרי האלטרטיבי בסביבתו הקרובה על ידי התאמות ראויות למב
  לשכירות ולאיטסיביות השימוש.

לפי קווים מחים אלו שווי קרקע למבה ציבור יאמד בגישת ההשוואה תוך הפעלת מקדמי הפחתה 
  בגין שכירות וגמישות מועטה של שימושים, איטסיביות השימוש וזכויות ביה בלתי מוצלות.

בגין שכירות וגמישות מועטה של שימושים והפחתה  25%פחתה בשיעור בהמשך לכך, בוצעה ה
  בגין איטסיביות השימוש. 15%בשיעור 

 ,טרם חודשו חוזי החכירה מול רשות מקרקעי ישראל כון ליום המאזן , אשרבגין חלק מהקרקעות  ג.
בוצעה הפחתה של דמי החכירה המהווים שצפוי שישולמו לרשות מקרקעי ישראל במסגרת הסכם 

  ).14החכירה העתידי לכשייחתם (ראה גם ביאור 
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  דל"ן להשקעה, טו -  10באור 
  
  דל"ן, זכויות   
 סה"כ בדל"ן ומטעים קרקע  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
     עלות

 342,994  183,190  159,804   2017באוקטובר  1עלות ליום 
 363  46  317   תוספות השה
 )611( )9( )602(  גריעות השה

     
 342,746  183,227  159,519   2018בספטמבר  30עלות ליום 

      
      פחת שצבר

 42,903  42,903  -    2017באוקטובר  1פחת שצבר ליום 
  9,441   9,441   -     תוספות השה

         
  52,344   52,344   -     2018בספטמבר  30פחת ליום 

         
         

  290,402   130,883   159,519    2018בספטמבר  30יתרה ליום 
         

  300,091   140,287   159,804    2017בספטמבר  30יתרה ליום 
  
  
  

  זכאים ויתרות זכות -  11באור 
  

 2017בספטמבר  30 2018בספטמבר  30   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

 18,367  17,610    מלגות
 11,919  15,956    חברות ומוסדות (כולל צדדים קשורים)

  29,136  41,028      אחרים
        
      74,594  59,422  
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  כסים טו  -  12באור 
  

  שיועדו על ידי האויברסיטהיתרת כסים טו שלא קיימת לגביהם הגבלה   א.
  

 2017בספטמבר  30 2018בספטמבר  30   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

 126,826  -    סכומים שהועברו מתקציבים לא מוצלים
 10,758  10,758   סכומים שיועדו לקרן תחזוקה

  *60,919  -     סכומים שיועדו לפעילויות אקדמיות
      
    10,758  198,503  

  
והיא  2017בספטמבר  30רשמה במסגרת הכסות בגין שים קודמות בשה שהסתיימה ביום זו ההכסה   *

  ובעת מהעברה לתקציב הרגיל של תקציבים שמצא כי לא הייתה קיימת לגביהם הגבלה חיצוית.
  

  יתרת כסים טו שקיימת לגביהם הגבלה זמית בגין מחקרים ופרויקטים מיוחדים  ב.
  

 2017בספטמבר  30 2018מבר בספט 30   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

 521,874  625,743   תוכיות מחקר
 497,274  412,380   פרויקטיים מיוחדים

  2,209  2,353    אחרים
      
    1,040,476  1,021,357  

  
  
  

  עובדיםל הטבות -  13באור 
  

  הרכב ההטבות לעובדים  א.
  

 2017בספטמבר  30 2018בספטמבר  30   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

   מוצג במסגרת התחייבויות שוטפות
 143,978  146,311  עובדים ומוסדות עבור יכויים

 272,138  274,464  פסיה תקציבית חלויות שוטפות בגין התחייבויות בשל
    

 416,116  420,775   סה"כ
    

    מוצג במסגרת התחייבות שאין שוטפות
 86,224  99,687   בגין פיצויי פיטורין (ג' להלן)התחייבויות 

 374,285  479,235   עובדים אחרות (ג' להלן) התחייבויות בגין הטבות לזכויות
 4,433,244  4,401,976  תקציבית, טו * התחייבויות שהוכרו בגין פסיה

    
 4,893,753  4,980,898   סה"כ

  
  בגין מעק שים עודפות. כולל מחוייבות  *
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  (המשך) עובדיםל הטבות -  13באור 
  

  התחייבות בגין פסיה תקציבית, טו   .ב
  

  התועה בהתחייבות בגין פסיה תקציבית, טו  )1
  
  סך ההתחייבות בגין פסיה  ות"ת השתתפות  - תוכית  כס      

  תקציבית, טו  בתשלומי פסיה (א)  (ב) שווי הוגן של כסי תוכית  פסיה תקציביתמחויבות בגין   
  בספטמבר 30לשה שהסתיימה ביום   בספטמבר 30לשה שהסתיימה ביום   בספטמבר 30לשה שהסתיימה ביום   בספטמבר 30לשה שהסתיימה ביום   
  2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ש"חאלפי   

 
  4,213,074   4,705,382   6,307,868   6,037,668   55,160   52,362   10,576,102   10,795,412  יתרה לתחילת השה

                  
  443,121   142,301   16,667   -    )2,798(  4,393  456,990  *146,694  עלות שירות שוטף ושירות עבר

  297,687   164,660   98,733   203,000      396,420  367,660   ריבית עלויות
                הפסדים / רווחים אקטואריים בגין 

  -   )46,441(  -   13,081   -   -   -  )33,360(  מדידות מחדש**  
  )248,500(  )289,462(  )385,600(  )347,634(  -   -   )634,100( )637,096(  הטבות ששולמו

                
  4,705,382   4,676,440   6,037,668   5,906,115   52,362   56,755  10,795,412  10,639,310   לסוף השה יתרה

                  
  )272,138(  )274,464(              ביכוי חלויות שוטפות 

                  

  4,433,244   4,401,976               מוצג במסגרת התחייבויות לזמן ארוך
  

  
  .בגין עלות שירות עבראלפי ש"ח  86,810* כולל     

  
סכומים בגין מדידות מחדש כלולים במסגרת עלות שירות שוטף. 2017בספטמבר  30סתיימה ביום ** בשה שה    
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  (המשך) עובדיםל הטבות -  13באור 
  

  התחייבות בגין פסיה תקציבית, טו (המשך)  .ב
  

  תקציבית, טו (המשך) התועה בהתחייבות בגין פסיה  )1
  

  "השתתפות ות"ת") - (להלן  תקציביתבפסיה  תקבולים מהווים לקבל בגין השתתפות ות"ת  א)
 

, חתמה האויברסיטה על הסכמים עם הוועדה לתקצוב ולתכון (ות"ת) 2000/2001במהלך שת 
ועם עובדי האויברסיטה באשר למימון הפסיות התקציביות. בהתאם להסכמים ה"ל, כל 

ואילך, יצטרפו לקרן פסיה  2000ביולי  1-העובדים אשר יחלו את עבודתם באויברסיטה מה
חברי הסגל תקציבית) וכן יחולו שיויים וספים בתאי ההעסקה של  חיצוית (במקום פסיה

החדשים אשר שוים מאלו של העובדים הקיימים. בדוחות הכספיים כללה הפרשה  האקדמי
מלאה בגין ההתחייבויות שוצרו כתוצאה מההסכמים ה"ל. כמו כן על פי ההסכם עם ות"ת, 

יות התקציביות עד תום המחויבות בגין. מימון עלויות הפסבאופן חלקי בות"ת תשתתף 
על בסיס וקטור  התקבולים הצפויים בגין השתתפות ות"ת במימון הפסיה התקציבית מהווים

ריביות לטווח ארוך הזהה לוקטור הריביות לטווח ארוך אשר שימש לחישוב המחויבות 
 בצפי חשבבהתוהחת התפלגות אחידה לאורך השה  תוךהאקטוארית לפסיה התקציבית, 

לתשלומים במסגרת הסדר  ויברסיטההא מחויבות לסיום הארוך ועד לטווח"ת מות התקבולים
  .הוגמלאי ההפסיה התקציבית של עובדי

יתרה מהוות של תקבולים במאזן התחייבות האויברסיטה בגין פסיה תקציבית הוצגה ביכוי 
  .תקציביתהפסיה הצפויים מות"ת עבור השתתפות במימון 

  
  כסים המיועדים לכיסוי המחוייבות האקטוארית לפסיה  )ב

  
, על פי חוק "התכית להבראת כלכלת ישראל", העובדים הזכאים לפסיה 2004החל משת 

בשעור  2005משכרם והחל משת  1%בשיעור  2004תקציבית מחוייבים בהשתתפות בגיה. בשת 
יצברו סכומים אלו בחשבון  2007ר קבע שהחל מיוא 2007משכרם. בחוק ההסדרים לשת  2%

את הסכומים  מעבירהפרד על שם העובד וישמשו לתשלום הפסיה לאותו עובד. האויברסיטה 
 .דים לקרן חיצוית על שם העובדיםהמוכים משכרם של העוב

   
  החות אקטואריות  )2

  
  להטבה מוגדרת למועד הדיווח הין: ההחות האקטואריות העיקריות לגבי תוכיות

  
 1 - לקרות פסיה מה שעורי התמותה מבוססים על השעורים שפורסמו בחוזר משרד האוצר  א.

  .2017באוקטובר 
  

   .0%בשעור של שעורי העזיבות קבעו על בסיס יסיון העבר של האויברסיטה   ב.
  
תוך הבחה בין , באויברסיטהבהתאם להסכמים השוים הקיימים היו שיעור עליית השכר   ג.

  אוכלוסיות העובדים השוות ובהתאם לשות הוותק. 
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  (המשך) עובדיםל הטבות -  13באור 
  
  התחייבות בגין פסיה תקציבית, טו (המשך)  .ב
  

  החות אקטואריות (המשך)  )2
 

צמודות באיכות גבוהה שיש  שעור ההיוון (הומיאלי) מבוסס על תשואה של אגרות חוב קוצריות  ד.
  להן משך חיים דומה למשך החיים של ההתחייבות ברוטו.

  
      2018  2017  
  

  3.5057%  3.6613%  בספטמבר 30שיעור היוון ביום 
  
 בהתאם לדוח האקטוארי תשלומי הפסיה השתיים הצפויים (כולל בגין התחייבות עתידית) בערכים  )3

  ש"ח)מיליוי שוטפים הים כדלקמן (ב
  

 מיליוי ש"ח 
 

2019  657 
2029  - 2020  5,867 
2039  - 2030  4,117 
2049  - 2040  1,960 
2094  - 2050  691 

  
  אחרותזכויות עובדים עתודות בגין   .ג
  

 יתרת עתודות   יתרת עתודות 

 בספטמבר 30ליום    באוקטובר 1ליום  

 2018 עדכון עתודות תשלומים השה 2017 

  ש"חאלפי  

 
  99,687   26,012   )12,549(  86,224   )1עתודה לפיצויי פיטורין (

  24,500   )889(  *         -    25,389   )2( פדיון ימי חופשה
  225,511   102,087   )10,380(  133,804   )3פדיון ימי מחלה (

  229,224   30,499   )16,367(  215,092   )4( זכויות בקרן קשרי מדע
          
   460,509  )39,296(   157,709   578,922  
          

    16,796       הפרשות אחרות
          
       174,505    
          

        שמוצג במסגרת עדכון עתודה לפדיון ימי מחלה
    )85,210(    הוצאות בגין שים קודמות 

          
       89,295    
  

  פיטורין.*   התשלומים בגין פדיון ימי חופשה כלולים בתשלומים השה בגין פיצויי 
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  (המשך) עובדיםל הטבות -  13באור 
  

  אחרות (המשך)זכויות עובדים עתודות בגין   .ג
  
  פיצויי פיטורין מטופלים לפי מודל הסגירה.  )1
  

, הבטחת זכויות הפסיה ופיצויי פיטורין של הסגל האקדמי והמהלי שאין לו 1983ביואר  1החל מיום 
במסגרת קרות פסיה ופיצויים מוכרות. בוסף לכך, מעמד של קביעות, עשית באופן חלקי 

מהשכר הפסיוי של העובדים, שהחלו  1.25%בחלק מהדירוגים  העובדים יברסיטה מפרישה, לטובתהאו
  .2004עבודתם לפי שת 

  
במסגרת תאי ההסכמים, על האויברסיטה להעביר לקרות הפסיה והפיצויים או חברות הביטוח באופן 

משכר העובדים על חשבון התחייבותה בגין פיצויי פיטורין. העברות אלו מכסות באופן  8.33%-6%שוטף, 
חלקי בלבד את חבות האויברסיטה בגין פיצויי פיטורין. הדוחות הכספיים כוללים הפרשה מתאימה בגין 

  התחייבות זו. 
  
  פדיון ימי חופשה מטופלת לפי מודל הסגירה.מחויבות בגין   )2
  
, לפיצוי חלקי או במקרה של פטירה 55להסכמי שכר בתוקף, זכאים עובדים הפורשים לאחר גיל בהתאם   )3

ימי צבירה  30ימים לכל  8או  6בשל ימי המחלה שלא וצלו. ההתחייבות מחושבת בהתאם למפתח של 
 ובכפוף ליצול ימי מחלה במהלך תקופת העבודה.

  
ברי הסגל האקדמי הפעילים ולהרחבת ידיעותיהם קרן קשרי מדע מיועדת לקידום קשרי המדע של ח  )4

של העובד להעברה לשאיריו  צמודות לדולר ארה"ב ויתותהמדעיות. זכויות אלו, הין זכויות מוקות, 
  לאחר פטירתו. 

  
  כסים טו שלא קיימת לגביהם הגבלה בגין עתודות לזכויות עובדים   .ד

 אלפי ש"ח    
  

 5,165,891      2017בספטמבר  30יתרה ליום 
      

      בתוספת
 306,961      תקציבית, טו עדכון התחייבויות בגין פסיה

 157,709    עובדיםלפיצויי פיטורין ולזכויות  עדכון עתודות
      
      464,670 

      ביכוי
 46,441   רווח אקטוארי בגין התחייבות בגין פסיה תקציבית

 289,462      תקציבית, טותשלומים בגין פסיה 
 39,296      עובדיםן זכויות תשלומים בגי

      
      375,199 
      

 5,255,362      2018בספטמבר  30יתרה ליום 
  

  הסכמי שכר  ה.
  

   - סגל אקדמי 
חתם הסכם שכר קיבוצי בין ראשי האויברסיטאות לבין אירגוי הסגל האקדמי הבכיר  2016חודש דצמבר ב

של גמלאי הסגל האקדמי הבכיר התקציבית באויברסיטאות אשר במסגרתו סוכם על שיויים בתאי הפסיה 
של העובד עובר  עבר לפסיה הצמודה למדד במקום הצמדה לשיעור עליית השכר בדרגהמבייהם מ עיקרהש

בסמוך לחתימה על ההסכם האמור לעיל חתם הסכם קיבוצי מיוחד בין האויברסיטה לארגון הסגל  לפרישתו.
האקדמי הבכיר באויברסיטה אשר במסגרתו סוכם על שיויים בתאי הפסיה לחברי הסגל האקדמי הבכיר 

יעור הצבירה לפסיה והקטת מעק שים שעל  תוספת יוקר ב' העמדתעיקרם ש 2016בדצמבר  31שיפרשו לאחר 
 30בגין כל שה בין החודשית מהמשכורת  65%עודפות באופן כזה שסכום המעק שישולם לסגל אקדמי יעמוד על 

בדצמבר  31כמו כן לגמלאים שפרשו עד ליום . שים 35בגין שות וותק מעל מהמשכורת  100% - ותק ו שות 35ל 
    תמורת קבלת תוספת יוקר ב' בשיעור מלא. 2.75%הופחתה הפסיה בשיעור  2016
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  (המשך) עובדיםל הטבות -  13באור 
  

  הסכמי שכר (המשך)  ה.
  

   - סגל מהלי 
להעמדת תוספת יוקר ב' בשיעור הצבירה לפסיה תקציבית  2016בעקבות החיית הממוה על השכר מחודש מאי 

לא  2017ביואר  1עובדים שפרשו החל מיום  לפיהןהושגו הבות בין הממוה על השכר לועד הסגל המהלי 
  זכאים לתוספת מעבר לשיעור הצבירה. 

, לאחר תאריך המאזן, הסתיים הליך גישור בין הסגל המהלי והאויברסיטה, כאשר 2019בחודש יואר 
כך  הפחתת צבירת אחוזי הפסיה: העובדים הפעיליםעל ההשלכות של ההסכם ישפיעו בשי מישורים וספים 

שה, וכן זכאות בשיעורים מוכים יותר למעק שים עודפות לגבי עובדים  35שצבירה מלאה תהיה רק לאחר 
פעילים אשר לגבי עובדים . ות ותק באויברסיטהש 35  - ל 30בין , 2018בדצמבר  31יום לאשר צברו כון  פעילים

לפי הוראות חוק הגמלאות מעק שים עודפות שות ותק, יחול תשלום  30עד  2018בדצמבר  31 צברו כון ליום
השפעת השיויים באחוזי הצבירה  שה. 35על כל שת שירות עודפת מעל  100%ד, כלומר מעק בגובה בלב

  מיליון ש"ח. 16 –לפסיה ובגין הפחתת מעק שים עודפות תתבטא בהקטת החבות האקטוארית בהיקף של כ 
ומקבלים תוספת יוקר בשיעור מלא.  2016בדצמבר  31פרשו עד ליום בוסף תחול הפחתה בקצבת הגמלאים ש

. השפעת שיוי זה תתבטא בהקטת 2024ועד  2019ויעשה באופן מדורג בשים  6%-2.75%יהיה  שיעור ההפחתה
  מיליון ש"ח. 196 –החבות האקטוארית בהיקף של כ 

  
  
  

  והתקשרויות התחייבויות תלויות -  14באור 
  

  תלויותהתחייבויות   א.
  

) התעוררה מחלוקת בקשר לערך הקמפוס הרשות - מקרקעי ישראל (להלן  רשותבין האויברסיטה לבין   )1
בהר הצופים לשם קביעת דמי החכירה בגים. בין הצדדים, קבע מגון לקביעת ערך הקמפוס לעיין ה"ל 

 שהתקבלההחוב  דרישת, אך טרם ערכו החישובים הסופיים. 2003בספטמבר  30 - לתקופה שלאחר ה
האויברסיטה  ש"ח. מיליוי 3.5 - כ של סך על היה 2018 שתל עד החכירה דמי עבורבאויברסיטה 
הצדדים סיכמו על יהול הליך בוררות  .על פי חישוביה 2013-2018דמי החכירה לשים  אתמצידה שילמה 

  ל.הליך זה טרם הח .להכרעת המחלוקת לעיל
  

לתקופה בגין גובה דרישות תשלום מסים עירויים  לעירית ירושליםקיימת מחלוקת בין האויברסיטה   )2
משלמת באופן שוטף  את הסכום שאיו  . האויברסיטה2018 בדצמבר 31ועד ליום  2012ביואר  1מיום 

  שוי במחלוקת.
  
, ע"י אמן כסי הפירוק של תביעה הוגשה שלה בת הוחבר האויברסיטה ובכללם מוסדות מספר כגד  )3 

, מעמותת ישעיה הורוויץ הבת והחברה האויברסיטה קיבלו לפיה), התובע - (להלן מיידוףחברת בררד ל. 
דולר). לטעת התובע,  יליוןמ 36 - מיליון ש"ח (כ 140 - שלא כדין בסך של כ כספיםהעמותה),  - (להלן
 לכך מודעות להיות צריכות שהיו או מודעות היוהבת שלה  והחברה העברית האויברסיטה, ההעמות
  ולכן עליהן להשיב כספים אלו.  כדין שלא שהועברו בכספים שמדובר

לכן סיכויי התביעה להתקבל מוכים ו, המשפטיים יועציה דעת חוות על בהתבסס, האויברסיטהלדעת 
  .  זו לתביעה בקשר הכספיים בדוחות הפרשהלא כללה 

  
, לאחר תאריך המאזן, תקבלה דרישה מעיריית ירושלים לחיוב בגין היטלי סלילה 2018בדצמבר  23ביום   )4

מיליוי ש"ח. בהתבסס על חוות דעת יועציה  128 - ופיתוח בגין כסי קמפוס האויברסיטה בהיקף של כ
המשפטיים, הדרישה איה מהווה דרישת חוב כדין בשלב זה, ולכן לא כללה הפרשה בדוחות הכספיים 

  קשר לדרישה זו.בה
  
מיליוי ש"ח. הדיון   - 15תקבלה דרישה מעיריית רחובות לתשלום היטלי פיתוח בסכום של כ 2015בשת   )5

  מצא בהליך גישור. הליך הגישור טרם החל.
  
, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, כללה הפרשה בדוחות הכספיים בסכום האויברסיטה ההלת  )6

  .האמורות לעיל ולתביעות וספות שעלו במהלך פעילותה השוטפת לתביעותמספק כיסוי  שלדעתה
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  והתקשרויות (המשך) התחייבויות תלויות -  14באור 
  

  תכון ולתקצוב (ות"ת)הסכם מול הוועדה ל  ב. 
  

"ההסכם"), במטרה להבטיח איזון  -חתם הסכם בין האויברסיטה לות"ת (להלן  2018בפברואר  28ביום 
, ולאפשר לה יציבות פיסית בטווח אויברסיטהתקציבי שיוביל לחיזוק המצויות האקדמית והמהלית של ה

תעמוד על במסגרת הסכם זה בתקציב השוטף של האויברסיטה הצפויה תמיכת המדיה הסכם, ל פי ההארוך. ע
מיליון  70המהווים תוספת של "תקופת התכית"),  –ים (להלן ש 10 - , במשך כמיליון ש"ח בממוצע לשה 100

וזאת במקביל לצעדי התייעלות, חיסכון מיליון ש"ח וספים,  700 - וסה"כ כש"ח בהשוואה לשת הבסיס, 
וכל להעמיד תקציב שוטף תוצמיחה מצד האויברסיטה. מטרת התכית היה כי עד סוף התקופה האויברסיטה 

    כה ייחודית.מאוזן ללא כל תמי
  

 "התכית"): - אשר גובשו במסגרת ההסכם (להלןעקרוות תכית ההבראה להלן 
 

 השוטף  המבי סגירת הגרעון  )1
 

הכוללים חסכון בעלויות שכר ורכש והגדלת מקורות הכסה קוט בצעדים להתחייבה  האויברסיטה
במהלך מיליון ש"ח  900- , ובסה"כ כבממוצע לשה ש"ח מיליון 90 - שיביאו להתייעלות בהיקף של כ

בוסף התחייבה האויברסיטה שבכל שת תקציב בתקופת התכית, ביצוע בפועל של תקופת התכית. 
  . התקציב השוטף שאושר על ידי הועד הפועל יהיה מאוזן ללא גרעון

  
  "צבורהגרעון סגירת ה"  )2

  
 ויים כולל מחויבויות שכר, מחויבויותמחויבויות לגורמים חיצ - "הגרעון הצבור" כהגדרתו בהסכם 

  .אויברסיטהלגורמים פימיים ומחויבויות וספות אשר אין באות לביטוי בדוחות הכספיים של ה
 30מיליארד ש"ח כון ליום  1.8 –המסתכם לכ  הגרעון הצבורלסגור את האויברסיטה התחייבה 

מימוש כסים שאים משמשים לפעילות אקדמית. וזאת בין היתר באמצעות , בתוך עשור 2016בספטמבר 
כון לתאריך  להבטחת ההתחייבויות. בוסף, התחייבה האויברסיטה להעמדת בטוחות ממקורות אחרים

מיליון ש"ח בהתאם להסכם. סכומים אלו כלולים  69 - המאזן הופקדו בחשבוות בק יעודיים סך של כ
 במסגרת סעיף פקדוות ויתרות בבקים.

  
 מידה ביעדי מערכת ההשכלה הגבוההע  )3

  
לפעול באופן האויברסיטה התחייבה במסגרת היעדים הלאומיים שהוצבו למערכת ההשכלה הגבוהה, 

איטסיבי לעמידה במטרות לאומיות, כגון הגדלת מספר הסטודטים במקצועות עתירי ידע, הגדלת 
י המיעוטים ומהחברהמספר הסטודהחרדית.  טים ב  

  
 שיוי מבה תאגידי   )4

 
צעדים לשיוי המבה התאגידי של האויברסיטה, , האויברסיטה מתחייבת לקוט 2019עד לחודש יוי 

  .אויברסיטהוזאת בין היתר במטרה לחזק את אפקטיביות הפיקוח של הועד המהל על ההלת ה
  

 בקרה ואכיפה  )5
 

  הלת הוקמה ועדה מטעם הות"ת שתפקידה לפקח אחר ביצוע תכית זו באמצעות פגישות עם ה
  האויברסיטה.

  בוסף, האויברסיטה מיתה ועדה פימית מטעם הועד המהל לליווי יישום התכית.
  בכלל אבי הדרך המויות בתכית זו. אויברסיטהתמיכת המדיה, כאמור לעיל, מותית בעמידת ה

ם ות"ת על עמידה בהסכם ההבראה כון , דיווחה ההלת האויברסיטה לוועדה מטע2019בחודש יואר 
  .לשת תשע"ח

  
  
  
  
  

    



  האויברסיטה העברית בירושלים
  

  2018בספטמבר  30ליום  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

28 
  

  הקצבות מהוועדה לתכון ולתקצוב (ות"ת) -  15באור 
  

  בספטמבר 30לשה שהסתיימה ביום    
   2018 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

 1,081,621  1,075,810   השתתפות ישירה
 42,143  42,143   הקצבות מקבילות
  50,319  45,315    מלגות ואחרות

  6,174  13,988    השתתפות מיוחדת
  4,045  1,640    הקצבות למחקר
  80,972   85,863    הקצבות שוות

  335,081  589,134    השתתפות ברכיבי פסיה תקציבית, הבראה והתייעלות*
      
    1,853,893  1,600,355  
      

      - הוסף 
      שאושרו לאחר תאריך  השתתפויות וספות מות"ת

  128,519  -     המאזן 
  -  19,000    איזון פיסי, בהתאם להסכם

      
      - ביכוי 

  385,600  347,634    השתתפות בפסיה התקציבית
  -  128,519    הכסות שרשמו בשה קודמת

  14,614  14,166    העברה של הקצבות מקבילות לצדדים שלישיים
  75,522  77,271    שלישייםהעברה לצדדים 

  4,378  2,397    העברה למחקרים ופרויקטים מיוחדים
  5,772  3,886    העברה לפרויקט פיתוח 

      
    573,873  485,886  
      
    1,299,020  1,242,988  

  
  

   .ב)14(ראה ביאור  בהתאם להסכם מיליון ש"ח של תמיכה ייעודית 113*   סכום זה כולל   
  

  תרומות מאגודות הידידים ואחרים -  16באור 
  

  בספטמבר 30לשה שהסתיימה ביום    
   2018 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

 2,407  4,844   תרומות מישראל
 124,364  131,722   תרומות מחו"ל

      
    136,566   126,771  
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  הכסות מסטודטים -  17באור 
  

  בספטמבר 30לשה שהסתיימה ביום    
   2018 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

    ההרכב  א.
    

 193,575  188,893   שכר לימוד רגיל, ראה ב' להלן
  15,666  16,646    שכר לימוד תלמידי חו"ל

  2,558  2,357    דמי רישום
  43,798  50,733    מעוות

  5,320  5,248    מכיה אקדמית
  11,161  11,671    אחרות

      
    275,548  272,078  
      

      פירוט הכסות משכר לימוד רגיל  ב.
      

  110,073  107,972    תואר ראשון
  51,069  49,492    תואר שי

  32,433  31,429    אחר
      
    188,893  193,575  

  
  
  

  הוראה ומחקר ושירותי עזר -  18באור 
  
  בספטמבר 30לשה שהסתיימה ביום   
  2018  2017  
      ציוד, ריהוט  הוצאות     
  סה"כ  סה"כ  וספרים  שוטפות  שכר ולוות  
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

 
  1,075,827   1,092,250   40,655   277,736   773,859   תקציב רגיל

  176,150   176,280   22,419   75,249   78,612   תקציבים סגורים
  446,846   442,121   97,770   228,530   115,821   תקציב מחקר

  60,280   52,875   5,878   5,206   41,791   תקציבים אחרים
            
   1,010,083   586,721   166,722   1,763,526   1,759,103  
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  שירותים ומלגות לסטודטים -  19באור 
  
  בספטמבר 30לשה שהסתיימה ביום  

 2018  2017  

      הוצאות    

  סה"כ  סה"כ  שוטפות  שכר ולוות 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

 
 26,713  28,273  28,273  -   פטור משכר לימוד

 114,340  111,999  111,999  -   מלגות, מעקים ופרסים
 41,378  42,301  20,763  21,538  דיקן הסטודטים

 18,320  18,407  12,359  6,048  אחרים
     
  27,586  173,394  200,980  200,751 
  

  
  

  הוצאות ישירות אחרות -  20באור 
  

  בספטמבר 30לשה שהסתיימה ביום  

 2018  2017  

      הוצאות    

  סה"כ  סה"כ  שוטפות  שכר ולוות 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח 

 
 40,697  50,606  19,913  30,693  תקציב רגיל

 1,726  631  392  239  תקציבים סגורים
  7,062  6,515  6,515  -    תקציבים אחרים

       
   30,392  26,820  57,752  49,485  
  

  ריכוז הוצאות שכר -  21באור 
  

  בספטמבר 30לשה שהסתיימה ביום    
   2018 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

 855,649  879,138     משכורות ברוטו
 116,274  118,958     מיסי מעביד

  156,288  160,934      הוצאות סוציאליות
  65,801  157,709    פרישה עדכון עתודות לזכויות עובדים בעת

  12,723  16,796      הפרשות אחרות
        
      1,333,535  1,206,735  
  
  

   



  האויברסיטה העברית בירושלים
  

  2018בספטמבר  30ליום  באורים לדוחות הכספיים
  
  
  

31 
  

  הוצאות ההלה וכלליות -  22באור 
  

  בספטמבר 30לשה שהסתיימה ביום    
   2018 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

 58,290  63,619     שכר ולוות
 15,908  14,022     שכר דירה ואחזקה

  1,154  1,316      אחזקת ושכירות כלי רכב
  775  671      דואר, טלפון ותקשורת
  7,555  5,475      צרכי משרד והדפסות

  861  835      אש"ל, כיבודים וסיעות
  4,713  5,438      שירותים מקצועיים

  3,155  1,710      מסים ואגרות
  10,828  10,072      אחרות

        
      103,158  103,239  
  
  
  

  הוצאות מימון, טו  -  23באור 
  

  בספטמבר 30לשה שהסתיימה ביום    
   2018 2017 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
  

 )8,109( 6,175   מט"ח, טו הוצאות (הכסות) מעסקאות הגה על שערי
 )1,239( )617(    הכסות ריבית מפיקדוות

      מאזיות צמודות מדד או  הפרשי הצמדה ושער בגין יתרות
  )41,007( 14,916      מט"ח 

  875  4,682      הוצאות בקאיות
      ביכוי הכסות עלות ריבית בגין מחויבות אקטוארית

  297,687  164,660      ריבית בגין השתתפות ות"ת 
        
      189,816  248,207  

 
 

  עסקאות עם צדדים קשורים  -  24באור 
  

האויברסיטה מבצעת עסקאות עם חברות בות שלה וצדדים קשורים אחרים, שעיקרן חיובים על ידי האויברסיטה 
  לתקורה על חשבון מחקר ופרויקטים מיוחדים, השכרת מבים, החזרי עלויות שכר, ריבית וחיובים שוים אחרים.
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  השוואה לתקציב (בלתי מבוקר) -  25באור 
  

  ההרכב  א.
  2018בספטמבר  30לשה שהסתיימה ביום       
  ביצוע תקציבי  תקציב      
  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח      

 
        מחזור הפעילויות

        
  1,646,654   1,644,283   תקצוב (ות"ת) להקצבות מהוועדה לתכון ו

  136,566   137,192   תרומות מאגודות הידידים ואחרים
  275,548   290,219   הכסות מסטודטים

      הכסות מתמלוגים ורשיוות, ביצוע מחקרים ומתן 
  6,750   5,215    שירותים 

  165,103   197,683   הכסות אחרות 
  700,967   700,967    לפעילויות שהוגבלוסכומים ששוחררו מכסים טו 

      
   2,975,559   2,931,588  

      עלות הפעילויות
      

  1,792,905   1,864,965   הוראה ומחקר ושירותי עזר
  200,980   188,175   שירותים ומלגות לסטודטים

  654,660   637,558     פסיה תקציביתהוצאות בגין 
  52,059   58,259   והפרשות אחרותעדכון עתודות לזכויות עובדים 

  -   -      והפחתות הוצאות פחת
  48,514   70,163   הוצאות ישירות אחרות

      
   2,819,120   2,749,118  
      

     156,439   182,470טו מפעילויות הכסות 
      

  103,158   90,004   הוצאות ההלה וכלליות
  39,822   40,016   הוצאות גיוס תרומות
  24,816   24,440   הוצאות פרסום ושיווק

      
   154,460   167,796  
      

     1,979   14,674טו לפי מימוןהכסות 
      

  )14,088(  )2,358(  הוצאות מימון, טו
      

  586   )379(  הכסות טו (גרעון) לשה
  

  .2017בובמבר  6ביום  הפועלהתקציב אושר על ידי הועד    ב.
  

  שקיימת לגביהם הגבלה זמית. סכום התקציב השתי גזר מתוך תקציב מאושר רב שתי לכסים טו  ג.
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  השוואה לדוח ביצוע (בלתי מבוקר) -  26באור 
  

  לשה שהסתיימה        
  ביום        
  2018בספטמבר  30        
  אלפי ש"ח        

  
  )227,309(   לפי דוח על הפעילויות - גירעון לשה 

  14,916    הפרשי שערוך בגין יתרות מאזיות צמודות
  )4,569(   הדדיות עם הקרות הצמיתות ביטול עיסקאות

  2,529    ביטול חלקו בהוצאות רגילות טו של תאגידים מוחזקים
  85,210    ביטול הוצאות שים קודמות
  2,725    קיטון בהפרשות למשפטיות

  15,344    עדכון הפרשות שכר
  )18,804(   גידול בחסכוות חוקרים, טו

  139,390    פחת והפחתות
  21,892    עתודה לפסיה, טועדכון 

  )30,738(   ששימשו לרכוש קבוע אויברסיטהסכומים שיועדו על ידי ה
     

  586    עודף תפעולי שוטף בתקציב הרגיל לפי דוח ביצוע לתשע"ח
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