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להשכלה וח רואי החשבון המבקרים לחברי הועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה ד

  גבוהה
  
  

 31 לימים) "המועצה" -(להלן  המועצה להשכלה גבוההשל  המאזנים המצורפיםביקרנו את 
והדוחות  על השינויים בנכסים נטו הדוחות הפעילויות,על  הדוחות ואת 2018 -ו 2019בדצמבר 

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות לשנים שהסתיימו באותם תאריכים על תזרימי המזומנים
. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים המועצה וההנהלה של הועדה לתכנון ולתקצוב

  אלה בהתבסס על ביקורתנו.
  

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות בישראל ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
רש מאיתנו פי תקנים אלה נד-.  על1973 -רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג 

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 
שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים 

וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים מועצה שו על ידי ההנהלה של ההמשמעותיים שנע
  בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

  
לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה 

ת פעולותיה, השינויים בנכסים את תוצאוו 2018 -ו 2019בדצמבר  31 לימים המועצההכספי של 
לשנים שהסתיימו באותם תאריכים, בהתאם לכללי חשבונאות  ותזרימי המזומנים שלה נטו

  ).Israeli GAAPמקובלים בישראל (
  

יב' במדיניות 2 רמבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאו
  החשבונאית של המועצה בעניין רישום כספי ההקצבות להשכלה גבוהה.

  
  
  
  

  סומך חייקין
  רואי חשבון

  
  
  

  2020באוגוסט  24
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 המועצה להשכלה גבוהה
 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ליום וחות על הפעילויות ד
 
 
 
    2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אורב   

 
    מחזור הפעילויות

    
 -  -  13 הקצבות להשכלה גבוהה בניכוי העברות למוסדות

 51,565  52,245   הקצבות שוטפות מהממשלה
 1,007  4,100  14 הכנסות מאגרות

 749  651   סכומים ששוחררו מהגבלה לפעילות
 -  3,619  15 הכנסות מימון, נטו

    
   60,615  53,321 
    

    עלות הפעילויות
    

 34,038  34,442  16 שכר עבודה והוצאות נלוות
 10,184  8,201  17 הוצאות לפעילות
 3,737  3,709  18 הוצאות ארגוניות

 1,991  2,056   הוצאות פחת
 )200( 13,470  11 בהתחייבויות בגין זכויות עובדים, נטוגידול (קיטון) 

 216  -  15 הוצאות מימון, נטו
    
   61,878  49,966 
    

 3,355  )1,263(  עודף (גרעון) לשנה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 המועצה להשכלה גבוהה
 
 על השינויים בנכסים נטו (גרעון) וחותד
 
 
 
  נכסים נטו שקיימת  
  לגביהם הגבלה נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה 
   ששימשו לרכוש  
 סך הכל בעלת אופן זמני קבוע ורכוש אחר לשימוש לפעילויות 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 )2,457( 303  8,533  )11,293( 2018בינואר  1יתרה ליום 

     
 3,355  -  -  3,355  עודף לשנה

     
 1,071  1,071  -  -  תרומות מוגבלות

     
 )749( )749( -  -  סכומים ששוחררו מהגבלה לפעילות 

     
 -  -  529  )529( סכומים ששימשו לרכישת רכוש קבוע

     
 -  -  )1,991( 1,991  סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

     
 1,220  625  7,071  )6,476( 2018בדצמבר  31יתרה ליום 

     
 )1,263( -  -  )1,263( גרעון לשנה

     
 776  776  -  -  תרומות מוגבלות

     
 )651( )651( -  -  סכומים ששוחררו מהגבלה לפעילות 

     
סכומים ששימשו לרכישת רכוש קבוע ורכוש 

 אחר
 
)2,129( 

 
 2,129 

 
 - 

 
 - 

     
 -  -  )2,056( 2,056  סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

     
 82  750  7,144  )7,812( 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 המועצה להשכלה גבוהה
 
 בדצמבר 31המזומנים לשנה שהסתיימה ביום וחות על תזרימי ד
 
 
    2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח    

 
    זרימי מזומנים מפעילות שוטפתת

 3,355  )1,263(  עודף (גרעון) לשנה
   -מפעילות שוטפת  תאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומניםה
 )495( 10,014   נספח א 
    

 2,860  8,751   מפעילות שוטפת זומנים נטו שנבעומ
    

    זרימי מזומנים מפעילות השקעהת
 )529( )743(  רכישת רכוש קבוע
 -  )1,386(  רכישת רכוש אחר

 -  )1,257(  גידול במזומן מיועד
 42  96   פרעון פקדון, נטו

 )3,968( )3,836(  הפקדות בניירות ערך סחירים, נטו
 )322( )125(  הגבלה זמנית, נטוקבלת השקעות בעלות 

    
 )4,777( )7,251( זומנים נטו ששימשו לפעילות השקעהמ
    

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 1,071  776   סכומים שהתקבלו בהגבלה זמנית

    
 1,071  776   מזומנים שנבעו מפעילות מימון

    
 )846( 2,276   עליה (ירידה) במזומנים ובשווי מזומנים

    
 16,898  16,052   זומנים ושווי מזומנים לתחילת השנהמ
    

 16,052  18,328   זומנים ושווי מזומנים לסוף השנהמ

    
    

    תאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומניםה -נספח א 
    פעילות שוטפת מ 
    

    :מזומניםהוצאות (הכנסות) שאינן כרוכות בתזרימי 
 1,991  2,056   חתפ

 )1,120( 13,472   עליה (ירידה) בהתחייבות בגין זכויות עובדים, נטו
 )749( )651(  סכומים ששוחררו מהגבלה זמנית
 1,068  )2,936(  הפסד (רווח) משערוך ניירות ערך

    
   11,941  1,190 
    

    :ינויים בסעיפי רכוש והתחייבויותש
 )86( )262(  שינוי בחייבים ויתרות חובה

 )1,638( )167(  שינוי בספקים ונותני שירותים
 39  )1,498(  שינוי בזכאים ויתרות זכות

    
  )1,927( )1,685( 
    
   10,014 )495( 

 
 
 
 
 
 

 באורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ה
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 כללי ומדיניות חשבונאית - 1אור ב
 

 תפקידיה .1958-חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח ל פיפועלת ע "המועצה") -המועצה להשכלה גבוהה (להלן  .א
 המועצה של חוק זה, והיא הוגדרה בתור "המוסד הממלכתי לענייני השכלה גבוהה במדינה". 3נקבעו בסעיף 

) 1958-א' לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח3פועלת כתאגיד כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית (ס' 
 .וממומנת על ידי הממשלה

 
 14ו' לחוק) וביום 3הסמיך את המועצה לפעול באמצעות ועדה (סעיף  1958-המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח חוק .ב

"הות"ת") את "הועדה"  -עדה לתכנון ולתקצוב (להלן והחליטה המועצה שהיא רואה בו 1975באוקטובר 
 ו' בחוק המועצה להשכלה גבוהה.3שהוזכרה בסעיף 

 .1977ביוני  5מיום  666"ת פועלת בתחום תקצוב ותחומים אחרים, וזאת עפ"י החלטת הממשלה מס' הות 
 
 - הגדרות .ג
 

 בדוחות כספיים אלה:
 

 המועצה להשכלה גבוהה. - המועצה
 הועדה לתכנון ולתקצוב. - הות"ת

 המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד - מדד
נליים שנוספו י, בתוספת סכומים בערכים נומ2003בדצמבר  31מותאם ליום  סכום - סכום מדווח

 ובניכוי סכומים בערכים נומינליים שנגרעו לאחר תאריך זה.
 
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2 באור
 

 ההצגה  מדיניות .א
  

 של לשכת רואי חשבון בישראל. 69הוראות גילוי דעת  יישום
"כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים" של  69הכספיים נערכו בהתאם להוראות גילוי דעת  הדוחות 

 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית. 5לשכת רואי חשבון בישראל, כפי שתוקן על ידי תקן חשבונאות מספר 
 

 בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים ב. 
 

של המוסד הישראלי  12מדווחים" בהתאם לתקן חשבונאות מספר הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס "סכומים 
 לתקינה בחשבונאות.

 
  נכסים נטו .ג
 

 בהתאם להוראות התקן, סווגו הנכסים נטו כדלקמן:
 

 "נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני"
משוחררים הכספים  קיימות התניות של התורמים לגבי השימוש בתרומות. בעת שימוש למטרות שלשמן נועדו,

 ומוצגים בדוח על הפעילויות.
 

בהתאם לכך, תרומות מיועדות שנתקבלו בתקופת הדוח נזקפו לדוח על הפעילויות במקביל להוצאות העלויות 
"סכומים ששוחררו מנכסים נטו שקיימת -שלשמן יועדו. הסכומים שהוכרו כהכנסה בתקופת הדוח סווגו כ

"נכסים נטו שקיימת -ת. יתרת התרומות העומדת לניצול בשנה הבאה סווגה כעליהם הגבלה" בדוח על הפעילויו
 לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני".

 
 "נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה" 

אותו חלק של הנכסים נטו שלא מוטלת על השימוש בו הגבלה כלשהי מצד התורמים. מתוך נכסים נטו אלו 
 ות של רכוש קבוע.הופרדו סכומים שהועברו לכיסוי רכיש

 
 מזומנים  שווימזומנים ו .ד

 
 כוללים פקדונות בבנקים שהתקופה עד למועד פדיונם, בעת ההשקעה בהם, אינה עולה על שלושה חודשים. 
 

 ערך סחירים  ניירות .ה
 

, מוצגות על בסיס שווי השוק שלהן לתאריך המאזן. שינויים בערכן של הבטוחות תבבטוחות סחירו השקעות 
 . על הפעילויותהסחירות נזקפים לדוח 
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 8 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2 באור
 
 קבוע  רכוש . ו

 
 הכרה ומדידה .1

אשר קובע כללים להכרה, למדידה של פריטי רכוש קבוע  רכוש קבועבדבר  27המועצה מיישמת את תקן 
ואת הגילוי הנדרש בגינם. פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מצטברים 

 מירידת ערך.
 

 העלות כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס. 
 

בדיקות תקופתיות משמעותיות) יש אורך חיים  כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים (לרבות עלויות של
 שונה, הם מטופלים כפריטים נפרדים (רכיבים משמעותיים) של הרכוש הקבוע.

 
רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה נטו מגריעת הנכס לבין ערכו 

 עניין, בדוח על הפעילויות.בספרים, ומוכרים נטו בסעיף הכנסות אחרות או הוצאות אחרות, לפי ה
 

 עלויות עוקבות . 2
עלות החלפת חלק מפריט קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכרות כחלק מהערך בספרים של רכוש קבוע אם 
צפוי כי ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בהן תזרום אל המועצה ואם עלותן ניתנת למדידה באופן 

 קבוע שהוחלף נגרע.מהימן. הערך בספרים של חלק מפריט רכוש 
 

 עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לדוח על הפעילויות עם התהוותן.
 

 פחת .3
פחת הוא -פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר

 שלו.העלות של הנכס, או סכום אחר המחליף את העלות, בניכוי ערך השייר 
 

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

 
 אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואה הינו כדלקמן: . 4

 
  % 

  
 10-4 המועצה  בנין  
 15-6 משרדי  ציוד  
 33 וציוד נלווה מחשבים  

 
האומדנים בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת 

 דיווח ומותאמים בעת הצורך.
 

 רכוש אחר ז.
 
המועצה מציגה עלויות פיתוח תוכנה שאינה מהווה חלק אינטגראלי מהחומרה המתייחסת, ומהווה נכס בלתי  
 .30אחר" על פי הוראות תקן חשבונאות מספר  מוחשי בסעיף "רכוש 
 

 ערך נכסים  ירידת .ח
 

ירידת ערך נכסים (להלן: "התקן"). התקן קובע נהלים שעל  - 15המועצה מיישמת את תקן חשבונאות מספר 
ההשבה -המועצה ליישם כדי להבטיח שנכסיה במאזן (שלגביהם חל התקן), לא יוצגו בסכום העולה על סכום בר

שהינו הגבוה מבין מחיר המכירה נטו לבין שווי השימוש (הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים שלהם, 
 העתידיים הצפויים לנבוע מהשימוש בנכס וממימושו).

התקן חל על כל הנכסים במאזן, למעט נכסים כספיים. כמו כן קובע התקן את כללי ההצגה והגילוי לגבי נכסים 
ההשבה שלו. הנכס יוצג במאזן בקיזוז -רכו של נכס במאזן עולה על הסכום ברשחלה ירידה בערכם. כאשר ע

ההשבה שלו. -ההפסד. המועצה מכירה בהפסד מירידת ערך בגובה הפער בין ערכו הפנקסני של הנכס לסכום בר
ההשבה של הנכס מהמועד -הפסד שהוכר כאמור יבוטל רק אם חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום בר

הוכר ההפסד האחרון מירידת ערך. הפסד מירידת ערך או רווח מביטול הפסד שהוכר בעבר יוצגו בדוח על  בו
 הפעילויות בסעיף הכנסות (הוצאות) אחרות או בסעיף אחר בהתאם למהות ההפסד או הרווח מביטולו.

 



 המועצה להשכלה גבוהה
 
 2019בדצמבר  31אורים לדוחות הכספיים ליום ב
 
 
 

 9 

 (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית - 2 באור
 

 בסיס צבירה  .ט
 

 חות הכספיים על בסיס צבירה.הוצאות נכללות בדו
 

הקצבות, תמיכות ומענקים לקבל שהובטחו אך טרם התקבלו, מוכרים כהכנסות, או כתוספות לנכסים  .1
 נטו בהגבלה, בהתקיים כל התנאים להלן:

 
המידע הקיים, למועד פרסום הדוחות הכספים, מעיד כי נוצרה התחייבות בלתי חוזרת של הנותן  א.

 משפטית והשימוש בכספי ההעברה החד צדדית נעשה בתקופת הדוח.הניתנת לאכיפה 
 מימושה של ההתחייבות שהתקבלה אינו מותנה בקרות אירוע עתידי מסויים. ב.

 
צדדים שהובטחו אך עדיין לא התקבלו יוכרו כהכנסות או כתוספות לנכסים נטו -תרומות, ומענקים חד .2

 הדוחות הכספיים. בהגבלה רק אם התקבלו בפועל עד למועד אישור
 
 באומדנים  שימוש .י
 

בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם לתקינה הישראלית, נדרשת הנהלת המועצה להשתמש בשיקול דעת, 
בהערכות, אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים 

 עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל 
 

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של המועצה, נדרשה הנהלת המועצה 
להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, 

דות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות מתבססת הנהלת המועצה על ניסיון העבר, עוב
 המתאימות לכל אומדן.

האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה 
 תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

 
 יתרות הצמודות למטבע חוץ או למדד  .אי
 

 פיקדונות בבנקים במטבע חוץ או הצמודים לו, מוצגים במאזן לפי שערי המטבע היציגים ליום המאזן. .1
 פיקדונות בבנקים הצמודים למדד, מוצגים לפי תנאי ההצמדה שנקבעו לגבי כל יתרה.

 
 -) 2008פרטים על שערי החליפין היציגים ומדד המחירים לצרכן (ממוצע  .2

 
 שינוישיעור ה שיעור השינוי    
 באחוזים באחוזים בדצמבר 31 בדצמבר  31 

 2019 2018 2019 2018 

 
     שערי החליפין של 

     בשקלים -הדולר  
 8.1 )7.8( 3.748 3.456 חדשים 

     
     מדד המחירים לצרכן

 0.79 0.6 100.2 100.8 (מדד דצמבר) בנקודות 
 
 המוסדות להשכלה גבוהה  כספי .בי
 

מועברות  ,על החלטות הועדה לתכנון ולתקצובהמבוססות מוסדות להשכלה גבוהה הקצבות הממשלה עבור 
 ).13ישירות על ידי האוצר ומוצגות בבאור בלבד, בניכוי ההעברות למוסדות (ראה באור 
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 מזומנים ושווי מזומנים - 3באור 
 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום    
   2019 2018 
 אלפי ש"ח ש"חאלפי    

 
 16,052  18,328   מזומנים ושווי מזומנים
 2,500  3,757   )1מיועדים ( -מזומנים ושווי מזומנים 

    
   22,085  18,552 

 
מעביד (ראה גם -בהתאם להחלטת הנהלה הוחלט לייעד סכומים אלו לכיסוי התחייבות בגין סיום יחסי עובד )1(

 ).11באור 
 

 הרכב:
 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום    
   2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 18,526  21,452   במטבע ישראלי

 26  633   במטבע חוץ
    
   22,085  18,552 

 
 
 

 ניירות ערך סחירים - 4באור 
 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום    
   2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 10,458  14,530   ניירות ערך סחירים
 38,869  41,569   )1מיועדים ( -ניירות ערך סחירים 

     
 49,327  56,099    סה"כ ניירות ערך

 
 )).2(11בהתאם להחלטת הנהלה הוחלט לייעד סכומים אלו לכיסוי ההתחייבות לפנסיה תקציבית (ראה גם באור  )1(
 

 הרכב:
 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום    
   2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 10,250  11,406   אג"ח קונצרני

 19,544  28,472   אג"ח ממשלתי
 10,458  12,085   קרנות נאמנות

 9,075  4,136   מניות ותעודות סל
    
   56,099  49,327 
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 פקדונות למתן הלוואות לעובדים - 5באור 
 

ב"בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ" למתן הלוואות לעובדי המועצה. ההלוואות ניתנות למטרות שיכון ודיור,  פקדון
 .רכישת רכב, מימון שכר לימוד ועוד. הריבית על כל סוגי ההלוואות היא בשיעור שנקבע מעת לעת על ידי החשב הכללי

 
 
 
 חייבים ויתרות חובה - 6באור 

 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום    
   2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 384  213   הוצאות מראש
 5  438   הכנסות לקבל

    
   651  389 
 
 
 
 השקעות בעלות הגבלה זמנית - 7באור 

 
פועל בתוך המועצה משרד לאומי להפעלת תכנית של האיחוד האירופי למודרניזציה של השכלה  2010החל משנת 

חתמה  2010הגבוהה ובפרויקטים הכוללים שיתופי פעולה בין מוסדות להשכלה גבוהה ישראליים ואירופיים. בשנת 
אלף יורו, אשר כולו  348 -ציב כולל בסך כבתק 2013 - 2011המועצה על הסכם בשם טמפוס עבור פעילות המשרד לשנים 

 מיועד לפעילות משרד זה. 
 480 -ובמסגרת ההארכה הוגדל התקציב לסך של כ 2014הוחלט להאריך את תקופת ההסכם עד לסוף שנת  2013 בשנת

 .אלפי אירו
נקבע ו נחתם הסכם נוסף בשם 'ארסמוס פלוס', הזהה במטרותיו להסכם הקודם, אשר במסגרת 2014שנת  בסוף

 .2015 - 2017לפעילות המשרד לשנים אלף יורו  468 -כ תקציב חדש בסך של שהמועצה תקבל
, אשר במסגרתו נקבע  2018 - 2020המועצה וות"ת אישרו חתימה על חידוש הסכם ארסמוס פלוס לשנים  2017בסוף שנת 

הועבר  2019 -ו 2018בשלבים (בשנים אלף יורו. העברת התקציב תתבצע  645שהמועצה תקבל תקציב נוסף בסך של 
 מסך התקציב). 70%יורו בהתאמה, המהווים  193.4 -אלף יורו וכ 258למועצה 

 
 
 

 רכוש קבוע, נטו - 8באור 
 

  מחשבים וציוד    
 סך הכל נלווה ציוד משרדי בנין המועצה 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
     עלות

 40,386  7,634  2,779  29,973  2019בינואר  1יתרה ליום 
 743  522  95  126  תוספות 

     
 41,129  8,156  2,874  30,099  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

     
     פחת שנצבר
 33,315  6,927  2,045  24,343  2019בינואר  1יתרה ליום 

 2,056  416  116  1,524  תוספות 
     

 35,371  7,343  2,161  25,867  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
     

 5,758  813  713  4,232  2019בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 
     

 7,071  707  734  5,630  2018בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 
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 רכוש קבוע, נטו (המשך) - 8באור 
 

מון ליר במי-הקמת מבנה למשכן המועצה בשטח ון ימההסתי ,ליר-בין המועצה למוסד ון 1992פי התקשרות משנת  על
להרשות לאקדמיה ווקם כמשכנה הזאת רשאית המועצה להשתמש במבנה שמלא של המועצה. לפי התקשרות 

 הישראלית למדעים להשתמש בחלק מן הבניין, וזאת בהתאם להתקשרות שנערכה בין המועצה לבין האקדמיה.
ליר והוא אינו רשאי לבטל את רשות -ה מידי מינהל מקרקעין) הינה של מוסד וןבמבנה כזכות במקרקעין (חכיר הבעלות

 השימוש כל עוד המועצה לא תחליט לעבור למקום אחר.
להשתמש  ניתנה רשות לאקדמיהנערכה התקשרות בין המועצה לבין האקדמיה למדעים בדבר הקמת בנין בו  1993 בשנת

 קשרות). מימון הבניה היה מתקציב המועצה.בכשליש ממנו (בהתאם לתשריט המצורף לכתב הת
 
 
 

 רכוש אחר - 9באור 
 
 תכנה    
 אלפי ש"ח    

 
    עלות

 -    2019בינואר  1יתרה ליום 
 1,386    תוספות

    
 1,386    2019בדצמבר  31יתרה ליום 

    
    פחת שנצבר
 -    2019בינואר  1יתרה ליום 

 -    תוספות
    

 -    2019בדצמבר  31ליום יתרה 
    

 1,386    2019בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 
    

 -    2018בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 
 
 

 זכאים ויתרות זכות - 10באור 
 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום    
   2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 4,102  3,757   לחופשה)עובדים ומוסדות בגין שכר (כולל הפרשה 

 2,653  24   הכנסות מראש
 988  2,192   הוצאות לשלם

 -  330   מעביד-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד
 169  30   חברי וועדות וחברי ות"ת

    
   6,333  7,912 
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 התחייבויות בגין זכויות עובדים, נטו - 11באור 
 

זכאים לפנסיה תקציבית כמקובל לגבי עובדי המדינה. עובדי  1998המועצה שהחלו את עבודתם לפני תחילת שנת  עובדי
 זכאים לפנסיה צוברת. 1998המועצה שהחלו את עבודתם לאחר תחילת שנת 

 
 הרכב:

 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום    
   2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 3,909  5,302   )1סיום יחסי עובד מעביד (התחייבות בגין 

 62,251  74,411   )2התחייבות בגין פנסיה תקציבית (
    
   79,713  66,160 
 
 :*בגין סיום יחסי עובד מעביד התחייבות )1(
 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום    
   2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 3,086  3,729   בשל פיצויי פיטורין (א)

 823  1,573   בשל ימי מחלה (ב)
    
   5,302  3,909 
 

אלפי  2,500 - 2018אלפי ש"ח ( 3,757בהתאם להחלטת הנהלה הוחלט לייעד מזומנים לכיסוי התחייבות זו בסך  *
 ).3ש"ח) (ראה באור 

 
 לפיו הפקדותיה 1963 –לחוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  14על סעיף חלק מעובדי המועצה חתומים  (א)

השוטפות של החברה בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת 
 .לעובדים בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל

 
מחושבת על בסיס שכרם האחרון , 14בגין יתר העובדים שאינם חתומים על סעיף המועצה  התחייבויות 

אזן ובהתאם לחוק פיצויי פיטורין, ומכוסה ברובה ע"י תשלומים שוטפים לחברות של העובדים ליום המ
 ביטוח בגין פוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל. 

שנצברו בפוליסות ביטוח מנהלים וקופות גמל על שם העובדים וההתחייבות בגינם, אינם  הסכומים 
 מוצגים במאזן מאחר שאינם בשליטתה ובניהולה של המועצה.

 
המגיעים לגיל פרישה, זכאים לפיצוי בגין ימי  1998המועצה שהחלו את עבודתם לפני תחילת שנת  עובדי (ב)

חלק  גם חושבה על פי שיטת החישוב הנהוגה אצל עובדי המגזר הציבורי. תמחלה שלא נוצלו. ההתחייבו
סכם עם ההסתדרות מהעובדים בפנסיה צוברת זכאים לפיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו וזאת בעקבות ה

 ועל פי הוראות התקשי"ר. 2011משנת 
 

 ימי המחלה לפדיון בהתאם לניצול במהלך כל תקופת העבודה: להלן 
 
 ימי מחלה לפדיון  
 ימים 30בגין כל   
 צבורים ניצול ימי מחלה 
 מספר ימים % 

 
 8 36עד  
 6 65עד  
 - 65מעל  
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 עובדים, נטו (המשך)התחייבויות בגין זכויות  - 11באור 
 

 בגין פנסיה תקציבית: התחייבות )2(
 
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום    
   2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 63,060  75,318  התחייבות בגין פנסיה תקציבית* (א)

 )809( )907( בניכוי כספים שנצברו בקופה לכיסוי התחייבות
   
  74,411  62,251 

 
 - 2018אלפי ש"ח ( 41,569בהתאם להחלטת הנהלה הוחלט לייעד ניירות ערך לכיסוי התחייבות זו בסך  *

 ).4אלפי ש"ח) (ראה באור  38,869
 

ההנחות האקטואריות העיקריות אשר היוו את הבסיס לחישוב ההתחייבות לפנסיה  -היסוד  הנחות (א)
 תקציבית:

 
 . 2019וד הפנסיות ששולמו בגין דצמבר בפועל הוערכו על יס למותהמשת הפנסיות .1
הוגן.  מרווחקטור ריביות של "חסר סיכון" שפורסם על ידי חברת ולהיוון: נעשה שימוש בו ריבית .2

 .2019בדצמבר  31וקטור זה הינו נכון ליום 
הפעילים יפרשו בהגיעם למועד הפרישה הראשון המזכה בפנסיה תקציבית בהתאם  העמיתים .3

הונח כי  2012להוראות חוק שירות המדינה (גמלאות). בשנים שקדמו לדוחות הכספיים של שנת 
 70ועמיתים שגילם במועד המאזן היה גבוה יותר יפרשו בגיל  67העמיתים הפעילים יפרשו בגיל 

 שנה.
כות זהה לשיעור פנסיית הזיקנה לה היה זכאי העובד אילו היה ממשיך בעבודתו פנסיית הנ שיעור 

 ברציפות עד גיל הפרישה.
 הפנסיה צמודה למדד בלבד ללא גידול ריאלי. - הפנסיה הצמדת .4
 .2% המדד בתוספת שיעור עליתשכר השנתית החזויה הינה ה עליית .5
נעשה שימוש בלוחות גריעה על פי הנחיות אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון  -חיים וגריעה  לוחות .6

בעבר לוחות הגריעה התבססו על חוזר האוצר  .2017מאוקטובר במשרד האוצר חוזר פנסיה 
 .2013מינואר 

 
 יצוין כי מרבית הגידול בהתחייבות לפנסיה תקציבית נובע מהירידה בשעור ריבית ההיוון.

 
 
 

 התחייבויות תלויות - 12 רבאו
 

בגין הנזקים שנגרמו לה  המועצהמיליון ש"ח נגד  52הגישה אורט ישראל תביעה כספית בסך  2016במאי  25 ביום א.
שלא להאריך את ההיתר שניתן לפתיחת מכללת אורט הרמלין. כתב הגנה מטעם  המועצהכתוצאה מהחלטת 

מספר ישיבות קדם, הגשת תצהירי עדות וחוות דעת מומחים של לאחר . 2016בספטמבר  18הוגש ביום  המועצה
במרץ  29מיליון ש"ח. ביום  26 -הצדדים וישיבות הוכחות בתיקים תוקן כתב התביעה וסכום התביעה הופחת ל

ניתן פסק דין ובו נדחתה התביעה הכספית. בפסק הדין חויבה אורט ישראל לשאת בשכר טרחת עו"ד  2020
מועד האחרון בו רשאית אורט ישראל להגיש ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין ובהוצאות המשפט. ה

 . לא הוגש ערעור על פסק הדין.2020ביוני  24האמור הינו 
 

אלפי ש"ח בין  937.5במהלך השנה, הגישו שישה סטודנטים במכללת גרנאטה בכפר כנא תביעה כספית בסך של  ב.
עלה להגן על ציבור הסטודנטים שלמדו במכללה ואשר הובטח להם כי היתר גם נגד המועצה בגין כך שלא פ

מאוניברסיטה בירדן שיהיו מוכרים בישראל, בעוד תארים אלו  םבסיום לימודיהם יהיו זכאים לתארים אקדמיי
אינם מוכרים בישראל. לטענתם, המועצה ידעה על פעילותה הבלתי חוקית של המכללה. לדעת הנהלת המועצה 

 יועציה המשפטיים של המועצה, לא ניתן להעריך את סיכויי התביעה בשלב זה.בהסתמך על 
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 הקצבות להשכלה גבוהה בניכוי העברות למוסדות - 13באור 
 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
   2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 10,753,190  11,674,398   הקצבות להשכלה גבוהה

 )10,753,190( )11,674,398(  למוסדות הרלוונטייםבניכוי העברות 
    
   -  - 
 

הכספים שהועברו למערכת ההשכלה הגבוהה על סמך החלטות הועדה לתכנון ותקצוב באמצעות החשב הכללי של 
 האוצר משקפים את ההעברות מהממשלה למוסדות על בסיס מזומן.

 
 
 
 הכנסות מאגרות - 14באור 

 
המשולמות על ידי המוסדות להשכלה גבוהה, בגין בקשות לפתיחת תכניות לימוד חדשות, כוללות הכנסות מאגרות, 

אגרות חד פעמיות בגין סגירת מל"ג יו"ש והעברת הטיפול בבקשות לפתיחת תכניות של אוניברסיטת אריאל  2019בשנת 
למל"ג יו"ש אל המועצה והוכרה אל המועצה. כתוצאה מכך הועברה יתרת תשלומי אגרות ששילמה אוניברסיטת אריאל 

כהכנסה בדוחות אלה. כמו כן נערך מהלך גבייה מרוכז של תשלומים סופיים בגין בקשות לפתיחת תכניות משנים 
 קודמות, שלא שולמו על ידי המוסדות בשנים עברו.

 
 
 
 הכנסות (הוצאות) מימון, נטו - 15באור 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
   2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 982  870   ריבית פקדונות וניירות ערך

 )1,068( 2,911   שיערוך ניירות ערך
 )138( )162(  עמלות בנק

 8  -   אחרות
    
   3,619 )216( 
 
 
 
 שכר עבודה והוצאות נלוות - 16באור 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
   2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 29,511  30,316   שכר עובדים

 2,010  1,780   תשלומי גמלאות
 2,517  2,346   תשלום לחברי ות"ת ומל"ג

    
   34,442  34,038 
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 הוצאות לפעילות - 17באור 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
   2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 4,680  3,490   להערכת איכות) הפעלת ועדות (כולל ועדות

 1,812  1,457   חוזי עבודה וייעוץ
 1,660  1,514   כנסים, אירוח ונסיעות לחו"ל

 742  513   פעילות הנגשה לאוכלוסיות שונות
 630  699   סטטיסטיקה, סקרים ומחקרים

 439  250   הדרכה והשתלמויות
 209  184   פרסומים ורכישת ספרים מדעיים

 12  94   פעולות שונות
    
   8,201  10,184 
 
 
 
 הוצאות ארגוניות - 18באור 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום    
   2019 2018 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 1,276  1,344   אחזקת המבנה

 756  752   אחזקת רכב 
 527  510   דמי שכירות וחניה

 567  466   טלפון, דואר וצרכי משרד
 351  140   מחשוב ואחזקת ציוד

 223  272   פרסום
 37  225   הוצאות שונות

    
   3,709  3,737 

 
 
 

 ארועים לאחר תאריך המאזן - 19באור 
 
 

) ברחבי העולם, חלה ירידה בהיקפי הפעילות COVID-19, בעקבות התפרצות נגיף הקורונה (2020במהלך חודש מרס 
רבים בעולם וגם בישראל. התפשטות הנגיף גרמה בין היתר למגבלות תנועה ותעסוקה עליהן הכריזה הכלכלית באזורים 

ממשלת ישראל וממשלות אחרות בעולם וכן למגבלות למעבר בין מדינות בעולם. הנהלת המועצה נקטה בפעולות 
עבודה מהבית תוך ניצול ימי הנדרשות להסדרת המשך פעילותה באופן המיטבי בכפוף להגבלות הללו, כגון התארגנות ל

ן המועצה כ חופשה חלקיים, מעקב תזרימי הדוק והתקשרות רציפה מול הספקים לביטול חוזים במידה וניתן. כמו
נערכת להתמודד עם הקיטון בפעילות בחלק מהפרויקטים. יחד עם זאת אין ביכולתה של המועצה להעריך את השפעת 

 ה העתידית בשלב זה.המשך התפתחות נגיף הקורונה על פעילות
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