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 דוח רואה החשבון המבקר לחבר הנאמנים של

 שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. )חל"צ(
 

 

 30( לימים "החברה" –)להלן  )חל"צ(מנות. המצורפים של שנקר הנדסה. עיצוב. א הדוחות על המצב הכספיביקרנו את 

ואת הדוחות על הפעילות, הדוחות על השינויים בנכסים נטו והדוחות על תזרימי המזומנים לשנים  2018 -ו 2019בספטמבר 

שהסתיימו באותו תאריך. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על 

 פיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.דוחות כס

 

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה 

. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון 1973 -חשבון(, התשל"ג 

וחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות שאין בד

הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון 

ים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספי

 דעתנו.

 

 

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים, מכל הבחינות המהותיות, את מצבה 

 -טו ואת תזרימי המזומנים ואת תוצאות פעילותיה, השינויים בנכסים נ 2018 -ו 2019בספטמבר  30לימים  -הכספי של החברה 

( ולהנחיות הוועדה לתכנון Israeli GAAPשלה לשנים שהסתיימו באותו תאריך, בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל )

 ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה.

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 2020 ,ביולי 23 ירושלים,
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 שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. )חל"צ(
 דוחות על מצב הכספי

 
 

 בספטמבר 30ליום   

  9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

    רכוש שוטף
 17,191  20,103  3 מזומנים ושווי מזומנים

 17,509  21,234  4 פיקדונות לזמן קצר 
 4,021  4,161  5 בטוחות סחירות

 1,544  1,692  6 שכר לימוד לקבל
 )*( 6,307  7,898  7  חייבים ויתרות חובה

 3,763  -  9 הועדה לתכנון ולתקצוב

   55,088  50,335 

    השקעות

 912  922   קדונות לזמן ארוךיפ

   922  912 

    

 168,243  172,635  8 רכוש קבוע
    
    

   228,645  219,490 

    ויות שוטפותהתחייב
 -  374  9 הועדה לתכנון ולתקצוב
 630  665   זכאים בגין שכר לימוד

 8,986  9,555   עובדים ומוסדות בגין שכר
 7,150  5,671   ספקים ונותני שירותים

 17,047  20,729  10 הכנסות מראש

 )*( 5,873  6,922  11  זכאים ויתרות זכות

   43,916  39,686 

    
    תחייבויות לזמן ארוךה

 5,000  4,600  12 התחייבות לרשות מקרקעי ישראל
 39,115  40,958  14 מעביד, נטו-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד

 9  10  13 בחברת בת שקעהעל העודף הפסדים 

   45,568  44,124 

    
   15 תביעות והתחייבויות תלויות

    
    נכסים נטו
    שלא קיימת לגביהם הגבלה ששימשו לפעילות: נכסים נטו

 331  278   שיועדו על ידי המוסד 
 (51,160)  (51,035)  שלא יועדו על ידי המוסד 

 168,243   172,635  ששימשו לרכוש קבוע

   121,878  117,414 
    

 13,718  12,675   נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני

 4,548  4,608   טו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוענכסים נ

   139,161  135,680 
    
    

   228,645  219,490 
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 שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. )חל"צ(
 דוחות על הפעילות

 
 
 

  

 לשנה שהסתיימה
 בספטמבר 30ביום 

  9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור 

    
    מחזור הפעילות
 98,273  101,461  16 לתכנון ולתקצוב הקצבות מהועדה

 32,354  33,032  17 מסטודנטים הכנסות
 16,201  19,524   הכנסות מבית הספר להנדסאים 

 8,635  9,358   ללימודי חוץ מהיחידה הכנסות
 2,664  2,927   לחדשנות ומחקר מהמרכז הכנסות

 317  340   ותערוכות הכנסות מכנסים
 1,803  1,595   סות אחרותהכנ

 4,700  3,920   וחררו מהגבלהסכומים שש

   172,157  164,947 

    
    הפעילות עלות

 141,474  146,589  18 הוראה, מחקר ושירותי עזר
 5,804  6,780  19 שירותים לסטודנטים

 2,971  3,444   הוצאות פחת

   156,813  150,249 

    
 14,698  15,344   נטו מפעילות הכנסות

    
 8,196  8,347  21 כלליותהנהלה ו

 4,821  4,485   פרסום ושיווק

    
 1,681  2,512   הכנסות נטו לפני מימון

    

 119  (596) 22 מימון, נטו  (הוצאותהכנסות )

    
 1,800  1,916   הכנסות נטו לאחר מימון

    

 17  1   בת חברת יהפסדחלק החברה ב

 - 1,627 23 הוצאות אחרות

 -  40   ות אחרות הכנס

   1,588 17 

    

 1,783  328   לשנה נטו הכנסות
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 שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. )חל"צ(
 דוחות על השינויים בנכסים נטו

 
 
 

 

נכסים נטו )גרעון( שלא קיימת לגביהם 
 הגבלה

 נכסים נטו
 שקיימת לגביהם הגבלה

 

    ששימשו לפעילויות 

 

שיועדו על 
 דידי המוס

 שלא יועדו 
על ידי 
 המוסד

ששימשו 
לרכוש 
 קבוע

בעלת אופי 
 זמני

בעלת אופי 
 סך הכל קבוע

 אלפי ש"ח ₪אלפי  ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

       

 125,185  4,621  14,680  156,760  (51,139) 263  2017בספטמבר  30יתרה ליום 

       
       תוספות )גריעות( במהלך השנה:

       
 1,783     1,783   הכנסות נטו לשנה

 10,541   10,541     (28הכנסות והעברות חד צדדיות )ראה ביאור 
 5,054   5,054     (28הקצבות ות"ת לבינוי )ראה ביאור 

 119  101  15    3  מימון
 (4,700)  (174)  (4,526)     סכומים ששוחררו מהגבלה 

   (12,046)  12,046    הגבלה לרכוש קבועסכומים ששוחררו מ
העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה 

    4,710  (4,710)   ששימשו לרכוש קבוע
הפחתת התוספת בגין הערכה מחדש של 

 (2,302)    (2,302)    רכוש קבוע
    (2,971)  2,971   סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

     (173)  173  נהלת המוסדסכומים שיועדו על ידי ה
שימוש בסכומים שיועדו ע"י הנהלת המוסד 

     108  (108)  בתקופות קודמות

       

 135,680  4,548  13,718  168,243  (51,160)  331  2018בספטמבר  30יתרה ליום 

       
       תוספות )גריעות( במהלך השנה:

       
 328     328   הכנסות נטו לשנה

 5,345   5,345     (28הכנסות והעברות חד צדדיות )ראה ביאור 
 3,802   3,802     (28הקצבות ות"ת לבינוי )ראה ביאור 

 229  213  13    3  מימון
  (14)  14     העברה בין קרנות בגין שינוי בתנאי הגבלה

 (3,920)  (139)  (3,781)     סכומים ששוחררו מהגבלה 
   (6,436)  6,436    ששוחררו מהגבלה לרכוש קבוע סכומים

העברת סכומים שלא קיימת לגביהם הגבלה 
    3,696  (3,696)   ששימשו לרכוש קבוע

הפחתת התוספת בגין הערכה מחדש של 
 (2,303)    (2,303)    רכוש קבוע

    (3,444)  3,444   סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
     (9)  9  על ידי הנהלת המוסדסכומים שיועדו 

שימוש בסכומים שיועדו ע"י הנהלת המוסד 
    7  58  (65)  בתקופות קודמות

       

 139,161  4,608  12,675  172,635  (51,035)  278  2019בספטמבר  30יתרה ליום 
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 שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. )חל"צ(
 דוחות על תזרימי המזומנים

 
 
 

 

 שנה שהסתיימהל

 בספטמבר 30ביום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   
   תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

   
 1,783  328  עודף הכנסות על הוצאות

 5,242  11,162  התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת )נספח א'( 

 7,025  11,490  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 

   
   תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

 (16,755)  (10,139)  השקעה ברכוש קבוע
 (6,056)  (3,725)  פירעון )השקעה( בפיקדונות לזמן קצר

 1,980  (10)  קיטון )גידול( בהשקעה בפיקדונות לזמן ארוך

 -  (160)  מימוש )השקעה( בניירות ערך סחירים, נטו

 (20,831)  (14,034)  נטו ששימשו לפעילות השקעה מזומנים

   
   תזרימי מזומנים מפעילות מימון:

   
 15,595  9,147  העברות חד צדדיות

 119  229  מימון שהוגבלו לפעילויות)הוצאות( הכנסות 

 (4,700)  (3,920)  סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילויות

 11,014  5,456  ילות מימון מזומנים נטו שנבעו מפע
   
   

 (2,792)  2,912  עליה במזומנים ושווי מזומנים
   

 19,983  17,191  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

   

 17,191  20,103  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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 שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. )חל"צ(
 רימי המזומניםנספחים לדוחות על תז

 
 
 

 התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת: - נספח א'
 
 לשנה שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   
   הוצאות )הכנסות( שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

 120  20  שערוך בטוחות סחירות
 4,417  1,843  מעביד, נטו-ות בשל סיום יחסי עובדעליה בהתחייבוי

 2,971  3,444  הוצאות פחת

  5,307  7,508 

   
   

   שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
 (4,996)  2,024    בחייבים ויתרות חובה (עליה)ירידה 
 (20)  569  בעובדים ומוסדות בגין שכר )ירידה( עליה
 450  1,058   כותבזכאים ויתרות ז עליה
 549  3,682  בהכנסות מראשעליה 
 1,734  (1,479) בספקים ונותני שירותים)ירידה( עליה 

 17  1  עליה בעודף הפסדים על השקעה בחברת הבת

  5,855  (2,266) 
   
   
  11,162  5,242 

   
 



 יצוב. אמנות. )חל"צ(שנקר הנדסה. ע
 ביאורים לדוחות הכספיים
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 כללי - 1ביאור 

 

 הגדרות: .א

 

 )חל"צ( שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. -  "החברה"

 

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

 

 של לשכת רואי חשבון בישראל. 29כהגדרתם בגילוי דעת מספר  - "צדדים קשורים"

 

 מדד המחירים לצרכן, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. -   "מדד"

 

 דולר של ארה"ב. -   "דולר"

 

בכל הקשור להכשרת כוח אדם אקדמי  , במטרה לשרת את התעשייה הישראלית1970החברה נוסדה בשנת  ב.

הינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי חוק המועצה  ובמתן שירותים לתעשיות מתקדמות בפיתוח ובמחקר. החברה

 חוק המל"ג(. -)להלן  1958להשכלה גבוהה התשי"ח 

 

 החברה נרשמה כמלכ"ר על פי חוק מס ערך מוסף. ג.

 

בדצמבר  31לפקודת מס הכנסה. תוקף האישור עד ליום  46ה הינה מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף החבר ד.

2022. 

 

ות"ת(,  –לחברה תלות מוחלטת בהמשך קבלת מימון מהועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה )להלן  ה.

 לצורך המשך פעילותה. 

 

שונה שמה של  2014בנובמבר  5להנדסה ולעיצוב )חל"צ(. ביום וה החברה הוקמה תחת השם שנקר בית ספר גב ז.

 החברה לשנקר הנדסה. עיצוב. אמנות. )חל"צ(.

 

 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 להלן עיקרי המדיניות החשבונאית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים:

 

והדיווח הכספי החלים על מלכ"רים בהתאם לגילוי הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על פי כללי החשבונאות  א.

של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות, בהתאם  5של לשכת רואי חשבון בישראל ולתקן מספר  69דעת מספר 

בדבר דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה ובהתאם להנחיות הדיווח של הות"ת  9לתקן חשבונאות מספר 

 בשינויים המחויבים. 

 

 וש באומדנים והערכות:שימ ב.

 

כללי חשבונאות מקובלים מחייבים את ההנהלה להשתמש באומדנים או בהערכות לגבי עסקאות או עניינים אשר 

השפעותיהם הסופיות על הדוחות הכספיים אינן ניתנות לקביעה מדויקת בעת הכנת הדוחות הכספיים. אף 

ותיהם הסופיות של העסקאות או העניינים האמורים שאומדנים או הערכות נעשים לפי מיטב שיקול הדעת, השפע

 עשויים להיות שונות מהאומדנים או מההערכות שנעשו לגביהם.



 יצוב. אמנות. )חל"צ(שנקר הנדסה. ע
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 
 מזומנים ושווי מזומנים: ג.

 
אין מגבלה בשימוש  לזמן קצוב אשר תפיקדונובבנקים למשיכה מידית וכן  תפיקדונומזומנים ושווי מזומנים כוללים 

 , במועד ההשקעה בהם אינו עולה על שלושה חודשים.םפירעונבהם ואשר מועד 
 

 הפרשה לחובות מסופקים: ד.
 

 מיתרת החובות של סטודנטים שאינם פעילים. 33%ההפרשה מחושבת באופן כללי בשיעור של 
 סיון העבר.ישיעור ההפרשה נקבע על בסיס הערכת ההנהלה ונ

 
 טוחות סחירות:השקעות בב ה.

 
השקעות בבטוחות סחירות, אשר בכוונת ההנהלה לממשן בטווח הקצר, מוצגות במסגרת הרכוש השוטף על בסיס 

 שווי השוק שלהן לתאריך המאזן. שינויים בערכן של הבטוחות הסחירות נזקפים לקרן בסעיף המימון.
 

 רכוש קבוע: ו.
 

בו במשך יותר מתקופה אחת. הקבוצה מציגה את פריטי  רכוש קבוע הוא פריט מוחשי, אשר חזוי כי ישתמשו
 הרכוש הקבוע שלה באופן הבא:

 
פריטי רכוש קבוע מוצגים במאזן לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו. העלות 

הדרושים לצורך  כוללת את עלות הרכישה של הנכס וכן עלויות שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב
 הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה.

 
 שיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן:

 
 % 

  
 2 בניינים

 6-33 ציוד וריהוט
 

רווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של פריט רכוש קבוע נקבע לפי ההפרש שבין 
 פנקסני במועד המכירה או ההוצאה משימוש, ונזקף לדוח רווח והפסד.התקבולים ממכירתו לביו ערכו ה

 
 הכנסות: ז.

 
 הכנסות נזקפות בדוחות הכספיים על בסיס צבירה.

 לגבי ההכנסות המפורטות להלן:
 
 הכנסות משכר לימוד נרשמו על בסיס מצטבר על סמך החיובים שהוצאו לסטודנטים. (1)
 
 הקצבות מאושרות בלבד.הכנסות מהקצבות של הות"ת נרשמו על סמך  (2)
 
 –הכרה בהכנסות מתרומות הינה על בסיס מצטבר. לגבי הכנסות מתרומות שהובטחו אך טרם התקבלו  (3)

 הן נזקפות רק בהתקיים כל התנאים הבאים:
 

  המידע הקיים, למועד פרסום הדוחות הכספיים מראה שנוצרה התחייבות בלתי חוזרת מצד התורם
 המתייחסות לתקופת הדוח.

 

 ש ההתחייבות לתרומה אינו מותנה בקרות אירוע עתידי מסוים.מימו 
 

  הבטחה לתרומה נתקבלה בפועל על ידי המוסד, או על ידי נאמן בעבורו, עד למועד עריכת הדוחות
 הכספיים.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 2ביאור 

 

 שערי חליפין ובסיסי הצמדה: ח.

 

, נכללו בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים, שפורסמו על ידי יתרות במטבע חוץ, או צמודות אליו (1)

 בנק ישראל והיו תקפים ליום המאזן.

 

יתרות הצמודות למדד נכללות בהתאם למדד הידוע האחרון בתאריך המאזן )מדד חודש אוגוסט של כל  (2)

ה( בהתאם לתנאי שנה( או למדד בגין החודש האחרון של תקופת הדיווח )מדד חודש ספטמבר של כל שנ

 העסקה.

 

 להלן נתונים על שערי החליפין של הדולר ועל המדד: (3)

 

 שער חליפין 

 היציג של הדולר
 מדד בגין

(2014) 
 מדד ידוע

(2014) 

 )נקודות( )נקודות( דולר( 1 -)ש"ח ל 

    תאריך הדוחות הכספיים:

 100.7 100.7 3.482 2019בספטמבר  30

 100.4 100.0 3.627 2018בספטמבר  30

    

 % % % 

    שיעור עליה )ירידה( לשנה שהסתיימה ביום:

 0.003 0.007 (0.05) 2019בספטמבר  30

 1.21 1.21 2.78 2018בספטמבר  30

 

 היחידה ללימודי חוץ: ט.

 

 העמסת הוצאות מהתקציב השוטף על היחידה ללימודי חוץ נקבעה לפי הערכת ההנהלה.

 

 :ומחקר המרכז לחדשנות י.

 

הוקם בתמיכת הקרן לעידוד יזמות תעשייתית בשנקר והוא מבטא את הקשר הייחודי בין ומחקר  מרכז לחדשנותה

תחומית, ומאפשר לפוטנציאל היצירתי הרב המצוי בשנקר -המרכז פועל לפיתוח חדשנות רב שנקר והתעשייה.

 פי פעולה. לבוא לידי ביטוי ומימוש בתעשייה בארץ ובעולם במגוון תכניות, מחקרים ושיתו

 

 .      סיווג מחדש:יא
 

 ם.יתרה צדדים קשורים בזכות מקיזוז בחיבים לזכאי מחדש: סווגבשנת הדוח 
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 מזומנים ושווי מזומנים - 3ביאור 

 

 בספטמבר 30ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 253  117  מזומנים בקופה

 10,893  14,335  מזומנים בש"ח

 2,060  2,104  מזומנים בדולר

 3,632  3,311  מזומנים באירו

 322  207  מזומנים בלירות שטרלינג

 31  29  ימזומנים בפראנק שוויצר

  20,103  17,191 

   

 

 

 פיקדונות לזמן קצר - 4ביאור 

 

 בספטמבר 30ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 10,143  14,115  בש"חפיקדונות לזמן קצר 

 7,366  7,119  פיקדונות לזמן קצר במטבע חוץ

  21,234  17,509 

   

 

 
 בטוחות סחירות - 5ביאור 

 
 בספטמבר 30ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   
 82  93  אגרות חוב ממשלתיות צמודות מדד

 3,196  3,412  אגרות חוב ממשלתיות צמודות לדולר

 743  656  אגרות חוב קונצרניות צמודות לדולר

  4,161  4,021 

   
 
 

 שכר לימוד לקבל - 6ביאור 
 

 בהתאמה. חותשע" טים תשע"אלפי ש"ח לשנ 284 -ו 297הפרשה בגין חובות מסופקים בסך  קיזוזהיתרה מוצגת לאחר 
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 חייבים ויתרות חובה - 7ביאור 

 

 בספטמבר 30ליום  

 9 1 0 2  8 1 0 2  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   
 4,061  3,185  הוצאות מראש והכנסות לקבל

 709  1,225  לקוחות
 1,110  2,752  המחאות לגביה

 119  196  עובדיםהלוואות שניתנו ל
 106  84  סטודנטיםהלוואות שניתנו ל

 )*( 202  456  אחרים

  7,898  6,307 

   )*( סווג מחדש
  

 
 רכוש קבוע - 8ביאור 

 
 רכוש קבוע שמשמש לפעולות הוראה ומחקר, מנהל ושירות לסטודנטים:                    

 
 ההרכב: .א

 סך הכל ציוד וריהוט מבנים 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
    עלות
 192,793  15,482  177,311  2018בספטמבר  30ליום 

 10,139  2,802  7,337  תוספת לתקופה

 202,932  18,284  184,648  2019בספטמבר  30יום ל

    
    פחת שנצבר

 24,550  7,866  16,684  2018בספטמבר  30ליום 

 5,747  2,643  3,104  פחת לתקופה )כולל הפחתת התוספת מהערכה מחדש(

 30,297  10,509  19,788  2019 בספטמבר 30ליום 
    
    

    עלות מופחתת

 172,635  7,775  164,860  2019בספטמבר  30ם יתרה ליו

 168,243  7,616  160,627  2018בספטמבר  30יתרה ליום 

 
 

דוחות כספיים של מוסדות  9החברה אימצה באימוץ מוקדם את תקן חשבונאות מספר  2012באוקטובר  1ביום  ב.

והה להציג את פריטי רכוש הקבוע "התקן"(. התקן קובע כי על המוסדות להשכלה גב-להשכלה גבוהה ) להלן 

 כעלות בניכוי פחת. 

בעקבות שינוי מדיניות החברה, שוערכה קבוצת המבנים. החברה הסתמכה בקביעת השווי ההוגן של המבנים 

 שבבעלותה על הערכת שווי שבוצעה על ידי שמאי חיצוני בלתי תלוי .

באוקטובר  6ע השומה. השומה ניתנה ביום החברה שכרה את שירותי שמאי המקרקעין אמיר דרור לצורך ביצו

2013. 
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 )המשך( רכוש קבוע - 8ביאור 

 
 רשימת הבניינים בקמפוס החברה ונתונים מבוקשים: ג.

 

 שם/מס' בנין

מס' קומות 

 בבנין

שטח כללי 

 בעלות ייעוד מיקום במ"ר

      

      מבנים בחכירה

 לימוד אקדמי , ר"ג12אנה פרנק  4,533  5 פרניק

ירה ממנהל חכ

 ומעיריית ר"ג

      

 לימוד אקדמי , ר"ג12אנה פרנק  2,686  3 המסור

חכירה ממנהל 

 ומעיריית ר"ג

      

 מיטשל

קומות  2)+ 7

 לימוד אקדמי , ר"ג8ידע עם  8,014  תת קרקעי(

חכירה ממנהל 

 ומעיריית ר"ג

      

 ירה ממנהלחכ לימוד אקדמי , ר"ג12אנה פרנק  1,257  4 המינהל האקדמי

      

 הספריה/מו"ס 

4  

 חכירה ממנהל לימוד אקדמי , ר"ג12אנה פרנק  1,149  )כולל מקלט(

      

פלסטיקה+ 

 חכירה ממנהל לימוד אקדמי , ר"ג12אנה פרנק  1,157  2 "תכשיטנות ישן"

      

 רה ממנהליחכ לימוד אקדמי , ר"ג6ידע עם  1,806 4 מבנה סדנאות

      

 לימוד אקדמי , ר"ג12אנה פרנק  916  1 שונים וסככותמבנים 

חכירה ממנהל 

 ומעיריית ר"ג

      

 לימוד אקדמי , ר"ג8ז'בוטינסקי  3,378  4 בניין עלית

הקצאה 

 25-מעירייה ל

 שנה

      

   24,896    

      

      מבנים בשכירות

 125בנין ביאליק 

)כולל חניה  5

 שכירות לימוד אקדמי , ר"ג125ק ביאלי 2,436  תת קרקעית(

      

 שכירות לימוד אקדמי , ר"ג14הבונים  698  4 "בית רוזן"

      

 2,480  4 הנדסאים
אוניברסיטת ת"א, 

 שכירות לימוד אקדמי 30חיים לבנון 

      

   5,614    
      
      

    29,663   סך הכל
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 ובהועדה לתכנון ולתקצ - 9ביאור 

 

 בספטמבר 30ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 (64)  3,763  לתחילת השנה יתרת

 98,273  101,461  הקצבות השנה

 5,054  3,802  הקצבות לבינוי 

  109,026  103,263 

   

 (99,500)  (109,400)  בניכוי תשלומים שנתקבלו במהלך השנה

   

 3,763  (374)  לסוף השנהה יתר

   

 

 

 הכנסות מראש - 10ביאור 

 

 בספטמבר 30ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 13,839  15,643  הכנסות מראש שנקר

 1,449  1,844  הכנסות מראש היחידה ללימודי חוץ

 1,583  2,021  הכנסות מראש בית הספר להנדסאים

 176  1,221  הכנסות מראש חדשנות

  20,729  17,047 

   

 

 

 זכאים ויתרות זכות - 11ביאור 

 

 בספטמבר 30ליום  

 9 1 0 2  8 1 0 2  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 400  400  (12חלויות שוטפות בגין התחייבות לרשות מקרקעי ישראל )ראה ביאור 

 80  1,652  (15הפרשה בגין התחייבויות תלויות )ראה ביאור 

 2,209  2,595   לשלםהוצאות 

 )*( 45  305   חו"ז צדדים קשורים

 3,139  1,970  זכאים אחרים

  6,922  5,873 

   )*( סווג מחדש
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 התחייבות לרשות מקרקעי ישראל - 12ביאור 

 

ש דונם ברוטו הינם בבעלות רשות מקרקעי ישראל )גו 5.5 -דונם שמתוכם כ 11 -מקרקעי החברה נמצאים במתחם של כ

ולא חודש  1994-היה לחברה חוזה חכירה שנסתיים ב 212(. בגין חלק החברה בחלקה 682+  212חלקי, חלקות  6207

"הרשות"( טענה כי  -לא קיים כלל הסכם חכירה. רשות מקרקעי ישראל )להלן  682מאז. בגין חלק החברה בחלקה 

 החברה חייבת לה כספים עבור דמי חכירה בגין חלקה בחלקות אלו.

 

נחתם הסכם להסדר חובות בין החברה לבין הרשות. בהתאם להסכם, גובה החוב הכולל של  2014בדצמבר  30ביום 

 2013בדצמבר  19אלפי ש"ח. לחברה ניתנה הנחה, והחוב העדכני הכולל נכון ליום  19,456החברה כלפי הרשות הינו 

 אלפי ש"ח. להלן פירוט אופן התשלום : 9,142עומד על סך של 

 

 .2015אלפי ש"ח בתוספת ריבית והצמדה שולם לרשות במהלך שנת  2,142של  סך .א

 

אלפי ש"ח  365ואילך, עד שישולם מלוא החוב, כאשר  2015אלפי ש"ח ישולמו בכל שנה, החל משנת  765סך של  .ב

אלפי ש"ח הינם בגין פריסת יתרת החוב, בתוספת ריבית  400-הינם מכסת דמי חכירה שנתיים צמודים למדד ו

 . 0.25%חשכ"ל משתנה עם מרווח של 

 

החזר החוב השנתי יבוצע באמצעות העברת חלק מכספי תקצוב המכללה ישירות מהות"ת לרשות וקיזוזם במקביל  .ג

 מתקציב המכללה.

 

שנים ניתן יהיה לבחון מחדש את פריסת החוב, כאמור. החברה תוכל לפנות לרשות בבקשה לפריסת החוב  5כל  .ד

במתכונת הוועדה העליונה במשרד האוצר ללא השתתפות החברה. הבחינה וההחלטה  מחדש. בקשה זו תידון

 בעניין זה תהיה בלעדית של משרד האוצר ולאחר היוועצות עם ות"ת.

 

הות"ת נתנה את הסכמתה להעביר חלק מכספי התקצוב של המכללה ישירות לרשות, כאמור לעיל, כל עוד  .ה

זה בהתאם למדיניות ות"ת. אין לראות בהסכמה זו כמקימה כל המכללה תהיה זכאית לתקצוב לפחות בסכום 

 חובה בכל הנוגע לתקצוב המכללה על ידי הות"ת.

 

 

 עודף הפסדים על השקעה בחברת בת - 13ביאור 

 

 ההרכב: .א

 בספטמבר 30ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 8  (9)  לתחילת שנה (עודף הפסדים על השקעההשקעה )

 (17)  (1)  לשנה( הפסדרווח )

 (9)  (10)  עודף הפסדים על השקעה

   

 

 פירוט ההשקעות: ב.

 

הקימה את "שנקר מרכז יזמות ופיתוח" )להלן "מפ"י"( לצורך  2012בנובמבר  21החברה באישור הות"ת מיום 

 ות ההצבעה של מפ"י. מהון המניות ומזכוי 100% -פיתוח משחקי מחשב ואפליקציות לסלולר. החברה מחזיקה ב

 

הוחלט על פירוק  2013בדצמבר  18בישיבת דירקטוריון שהתקיימה בחברת פליילאב )להלן "פליילאב"( מיום 

מרצון של פליילאב עקב הקושי שנוצר בגיוס פרויקטים חדשים, בין היתר כתוצאה ממודל ההתקשרות המוצע על 

ורך המשך פעילות פליילאב, נדרשת השקעה נוספת ידי פליילאב לצוותי הפרויקטים במעבדה. צוין כי לצ

 בפליילאב, אשר אינה כדאית לאף אחד מן הצדדים בהתחשב בתנאים ובמבנה ההשקעה המוצעת.

 החברה נסגרה. 2019במרץ 

 

 הדוחות הכספיים אינם כוללים איחוד של דוחות החברה המוחזקת בדוחות החברה עקב חוסר מהותיות.
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 מעביד, נטו-בשל סיום יחסי עובד התחייבויות - 14ביאור 

 

 בספטמבר 30ליום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 23,226  25,393  התחייבות לפיצויי פרישה ופיטורין )א(

 (602)  (646)  בניכוי יעודה שהופקדה בקופת פיצויים )ב(

  24,747  22,624 

   

 2,602  3,012  הפרשה לפדיון ימי חופשה

 5,986  6,548  הפרשה לפדיון ימי מחלה )ג(

 5,197  5,774  זכויות בקרן קשרי מדע

 2,706  877  הפרשה בגין הפרשי שכר

  16,211  16,491 
   
   

  40,958  39,115 

   

 .24באור  -ראה הסכם שכר עם הסגל הבכיר .א

 

תחייבויות של החברה לתאריך המאזן, למעט מעביד מכסה במלואה את הה-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד .ב

התחייבויות שכוסו על ידי תשלום לפוליסות ביטוח מתאימות. ההתחייבות מחושבת על בסיס שכרם האחרון של 

 העובדים ותקופת עבודתם.

 

היעודה שהופקדה בקופה לפיצויים כוללת רווחים שנצברו. כספי היעודה ניתנים למשיכה בכפוף למילוי  .ג

. הכספים ששולמו לפוליסות ביטוח 1963 -ויות שנקבעו בחוק לפיצויי פרישה ופיטורים, התשכ"ג ההתחייב

 וההתחייבויות שהם מכסים אינם מוצגים בדוחות הכספיים מאחר והם אינם בשליטתה ובניהולה של החברה.

 

, ואשר לא ניצלו שנה 55החברה ערכה הסכמים עם העובדים, המקנים לעובדים הפורשים לגמלאות בגיל מעל  .ד

 מזכאותם לחופשת מחלה, פיצוי עבור חופשת מחלה שלא נוצלה. 65%במשך כל תקופת עבודתם יותר מאשר 

 

נחתם הסכם קיבוצי בין המדינה ומעסיקים נוספים במגזר הציבורי  2011בינואר  12ביום  -הסכם שכר בגין מחלה  .ה

 עד חופשת מחלה שלא נוצלה.לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה בעניין פיצוי ב

, על פי חלק יחסי המתעדכן על פי גיל. 50ההסכם כולל שינויים בהחלת הזכאות בפיצויי מחלה אשר תצבר מגיל  

 , כפי שהיה נהוג עד לתאריך חתימת ההסכם.55זאת במקום החלת הזכאות מגיל 

 

( לעניין רציפות בעבודה הקובע 2009 –תש"ע  ,25)תיקון מס'  1963 –בעקבות תיקון לחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג  .ו

כי הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עובד ומעביד או הפסקה תוך ניתוק יחסי עובד ומעביד שאינה עולה על שישה 

 חודשים יראו רציפות בעבודה. בעקבות התיקון החלה החברה להפריש למורים מן החוץ פיצויי פיטורין.
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  יות תלויותתביעות והתחייבו - 15ביאור 

 

 תביעות משפטיות שהחברה הינה צד להן:

 

כנגד החברה הוגשה תביעה ייצוגית של מרצה מן החוץ, אשר עילתה איחור בתשלום השכר של המורים מן החוץ.  א.

בסך של  סמסטריםאותם עבדו בחברה בלמורים מן החוץ שהחברה תשלם פיצוי הפשרה שנחתם בהתאם להסדר 

אשח  50בספרי החברה ישנה הפרשה בסך  ולמו באמצעות שובר לרכישת ספרים.שש"ח לסמסטר, אשר י 20

 בגין הסדר זה.

 

אלפי ש"ח ולאכיפת הסכם בין בעלי  1,951הוגשה תביעה כנגד החברה לתשלום סך של  2015בדצמבר  31ביום  .ב

ון בשטח החברה. הדין. בין הצדדים נחתם חוזה בעקבות זכייתה של התובעת במכרז לביצוע עבודות חפירה ודיפ

לטענת התובעת, החברה לא דיווחה לה על קרקע מזוהמת באתר, לא שילמה את מלוא התמורה בגין פינוי 

לאחר הגשת כתב הגנה ולאחר שהתובעת הגישה בקשה הקרקע ואף ביטלה את ההסכם בין הצדדים שלא כדין. 

 טרם הסתיים. לצו מניעה להפסקת העבודות אשר נדחתה, הופנו הצדדים להליך גישור ש

 .ולכן לא נוצרה הפרשה בספרים יועציה המשפטיים של החברה חושבים שסיכויי התביעה נמוכים

 

 

על ידי , ומספר בעלי תפקידים בה כנגד שנקר אלפי ש"ח 3,700על סך של  הוגשה תביעה 2017באפריל  5ביום  .ג

כספים יעה דורשת התובעת במסגרת התבשהתקשרה עמה בהסכם להפעלת קפיטריה בשטח המכללה.  חברה

, וכן פיצויים בגין עם מפעיל קפיטריה אחר שנקרהתקשרות של עקב  הל םאמורים היו להשתלאשר לטענתה 

, החזר הוצאות, בציוד ובסחורה שנגרמו לה בגין נזקים ישירים לרבות החזר השקעות, פיצוי ,רווחים שנמנעו ממנה

 ופיצויים בגין עוגמת נפש ופגיעה במוניטין.

התקיימה ישיבת בוררות אשר במסגרתה סוכם כי התביעה כנגד בעלי התפקידים בשנקר תימחק.   2017ביוני 

  .פי ש"חאל 880 ל סךתביעה שכנגד מטעם שנקר עו כתב הגנה והוגש 2017באוגוסט 

 . לגבי המע"מ שנקר בברור האםללא מע"מ מליון 1.6לתובעת סכום של  תשלםנקבע פס"ד לפיו שנקר  2020-ב

 בספרי החברה נוצרה הפרשה לא כולל סכום המע"מ. יש חובה לשלמו.

 

 

 שלו היו שגויים. הפיצוייםכנגד המכללה הוגשה תביעה של מרצה הטוען שצמצום משרתו, פיטוריו וחישוב ד.                           
 .םיהתביעה להתקבל נמוכים ועל כן אין הפרשה בגין בספרבהתאם לחוות הדעת של היועצים המשפטיים סיכוי                               
                               

 

 

 מהועדה לתכנון ולתקצוב הקצבות - 16ביאור 

 

 

 לשנה שהסתיימה
 בספטמבר 30ביום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 89,630  92,010  השתתפות ישירה

 5,472  5,515  תוספות בגין הסכם שכר

 1,513  2,349  מעורבות בקהילה

 500  -  שיפור איכות ההוראה

 688  885  והאתיופית נגישות לחברה הערבית

 83 126  קידום הבינלאומיות

 120  120  הקצבות מקבילות

 61  74  סיוע לליקויי למידה

 176  352  תקווה ישראלית 

 30  30  קידום נשים 

  101,461  98,273 
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 הכנסות מסטודנטים - 17ביאור 

 

 

 לשנה שהסתיימה
 בספטמבר 30ביום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 26,537  28,025  שכר לימוד רגיל ברוטו

   

   בניכוי:

 214  668  פטורים משכר לימוד

   

 26,323  27,357  הכנסות משכר לימוד רגיל

   

 26,323  27,357  שכר לימוד רגיל

 1,168  1,107  דמי רישום 

 808  723  קורסי הכנה

 4,055  3,845  אחרות

   

  33,032  32,354 

   

 

 

 הוצאות הוראה, מחקר ושרותי עזר - 18ביאור 

 

 בספטמבר 30ביום  לשנה שהסתיימה 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

  הוצאות 

 סך הכל סך הכל שוטפות שכר ונלוות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     

 115,963  117,914  27,555  90,359  (18.1תקציב רגיל )

 8,763  9,313  2,115  7,198  (18.2היחידה ללימודי חוץ )

 13,656  16,039  4,509  11,530  (18.3בית הספר להנדסאים )

 3,092  3,323  1,356  1,967  (18.4) ומחקר המרכז לחדשנות

  111,054  35,535  146,589  141,474 
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 )המשך( הוצאות הוראה, מחקר ושרותי עזר - 18ביאור 

 

 תקציב רגיל .18.1

 לשנה שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 ש"ח אלפי אלפי ש"ח 

   

 89,623  90,359  שכר ונלוות

 8,905  10,198  נוןניקיון שמירה וגי

 4,736  5,276  תחזוקה

 2,295  2,405  חומרי לימוד וסיורים

 3,460  2,619  הוצאות שמומנו מקרנות

 1,915  2,284  משרדיות, דואר, טלפון וחניה

 2,182  2,225  שכירות ודמי חכירה

 993  794  פעילות פנים מחלקתית

 776  742  ספרים

 510  383  תוכנות מחשבים

 510  435  ביטוח

 53  181  ייעוץ

 5  13  ציוד מתכלה וריהוט

  117,914  115,963 

   

 היחידה ללימודי חוץ .18.2

 לשנה שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 6,914  7,198  שכר ונלוות

 1,315  1,370  הוצאות כלליות וצרכי משרד

 509  621  רסוםפ

 25  124  חומרי לימוד למעבדות ומחקרים

  9,313  8,763 

   

 

 

 בית הספר להנדסאים .18.3

 לשנה שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 9,623  11,530  שכר ונלוות

 2,417  2,560  שכירות ואחזקה

 615  860  הוצאות כלליות

 484  574  פרסום

 282  288  צרכי משרד

 166  151  מלגות

 91  47  חומרי לימוד למעבדות

 (22)  29  חובות מסופקיםעדכון הפרשה ל

  16,039  13,656 
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 )המשך( הוצאות הוראה, מחקר ושרותי עזר - 18ביאור 

 

 ומחקר המרכז לחדשנות .18.4

 לשנה שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 1,588  1,967  שכר ונלוות

 876  844  חומרי לימוד למעבדות ומחקרים

 518  382  מלגות

 101  117  הוצאות כלליות וצרכי משרד

 10  13  פעילות פנים מחלקתית

  3,323  3,093 

   

 

 

 הוצאות שירותים לסטודנטים - 19ביאור 

 

  

 בספטמבר 30ביום  נה שהסתיימהלש 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 שכר ונלוות 
הוצאות 
 סך הכל סך הכל שוטפות

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     

 4,657  5,520  5,520  -  וסיוע לסטודנטים מלגות

 1,147  1,260  -  1,260  הסטודנטים נאטדיק

  1,260  5,520  6,780  5,804 

     

 

 

 ריכוז הוצאות שכר - 20ביאור 

 

 

 לשנה שהסתיימה
 בספטמבר 30ביום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   
   שכר שוטף:

 86,162 88,914  משכורות ברוטו

 10,109 11,391  מיסי מעביד )ביטוח לאומי ומס שכר(

 13,886 15,403  הוצאות סוציאליות

 1,901 2,123  בדים בעת פרישהעדכון עתודות לזכויות עו

 3,035 1,019  הפרשות אחרות

  118,850 115,093 
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 הוצאות הנהלה וכלליות - 21ביאור 

 

 

 לשנה שהסתיימה
 בספטמבר 30ביום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

 6,200  6,536  שכר ונלוות

 1,013  936  שירותים מקצועיים

 300  334  שרדיות, דואר, טלפון וחניהממחשבים, 

 309  311  ניקיון, שמירה וגינון

 124  152  תחזוקה

 11  (55)  עדכון הפרשה לתלויות

 30  50  ביטוח

 14  (15)  חובות מסופקיםל עדכון הפרשה

 18  6  ציוד מתכלה וריהוט

 177  92  אחרות

  8,347  8,196 

   

 

 

 ון, נטומימהוצאות  - 22ביאור 

 

 לשנה שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   הוצאות מימון

   

 36  28  הוצאות ריבית ועמלות

 167  178  עמלות כרטיסי אשראי

 (252)  506  הפרשי שער, נטו

  712  (49) 

   בניכוי:

   

   הכנסות מימון

 70  116  הכנסות מריבית

   

  596  (119) 

   

 

   הוצאות אחרות       23ביאור 
 בגין החלק מתביעת מקסיפוד שלאחר ברור עם יועצים משפטיים יהיה על שנקר לשלם  נובעת 2019בשנת  ההוצאה                    
.ג 15ראה ביאור                     
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 התקשרויות - 24ביאור 
 

ומנהליות.  ד'( ברחוב ביאליק בר"ג למטרות לימודיות-שכירות )קומת קרקע וקומות א' במהלך השנים נחתמו מספר חוזי

תשע"ו נחתם חוזה שנת ב .בעקבות צמצום פעילות בית הספר להנדסאים, עודכן בהתאם חוזה השכירות של בית הספר

 בר"ג. 14ב"בית רוזן" ברחוב הבונים  3שכירות לקומה 

 

 הסכמי שכר:

 

התאגדו באיגוד המרצים מן החוץ בשנקר, ומיוצגים על ידי "כח לעובדים". החברה ניהלה משא המורים מן החוץ  (1)

ומתן עם ועד איגוד המרצים מן החוץ, בתיאום עם הות"ת, במטרה להסדיר את מערכת יחסי העבודה בין הצדדים 

וץ, אשר מסדיר את חתמה החברה על הסכם קיבוצי מיוחד עם המורים מן הח 2015במרץ  8בהסכם קיבוצי. ביום 

מעמדם וקובע מעבר הדרגתי ממעמד של מורה מן החוץ למעמד של סגל עמית בתנאים שפורטו בהסכם, במהלך 

 שלוש שנים החל משנת הלימודים תשע"ה. ההסכם אושר על ידי הות"ת והממונה על השכר באוצר. 

 

רות העובדים הכללית החדשה לפיו נחתם הסכם מסגרת בין משרד האוצר לבין הסתד 2016באפריל  18ביום  (2)

שנים. התוספת  2.5לתקופה של  7.5%תשולם לעובדים בסגל המנהלי בהסכם הקיבוצי תוספת שכר בגובה של 

 תשולם בחמישה מועדים:

 

 .1%תוספת של  - 2016ביולי  1החל מיום 

 .2.75% -השלמה ל - 2017במרץ  1החל מיום 

 .4.25%-השלמה ל - 2018בינואר  1החל מיום 

 .6%-השלמה ל - 2018ביוני  1החל מיום 

 .7.5% -השלמה ל – 2018בדצמבר  1החל מיום 

 

 בהסכם המסגרת נכלל גם מענק חד פעמי שישולם לעובדי הסגל המנהלי בשני מועדים: (3)

 

 ש"ח.  1,000 – 2016בפברואר 

 ש"ח.  1,000 – 2017בפברואר 

 

ההסכם הינו נהלת שנקר לוועד הסגל האקדמי הבכיר בשנקר. הבין קיבוצי חדש נחתם הסכם  2018במרץ  6ביום  (4)

תוספת לשכר הטבלאי ותוספת  9%-ל תוספות שכר בפריסה על פני השנים שיגיעו עד םשנים ועיקריו ה 8-ל

דולר. ההסכם אושר על ידי ות"ת והממונה  2,000-לתקציב עידוד ההשתלמויות בפריסה על פני השנים שתגיע ל

 על השכר באוצר.
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 מיסים - 62ביאור 

 
 מיסים על הכנסה: .26.1

 
החברה מאוגדת כחברה לתועלת הציבור ויש לה מעמד של מלכ"ר אצל שלטונות מע"מ. לחברה מעמד של "מוסד 

והיא אושרה כמוסד ציבורי מוכר לתרומות לפי  1961-( לפקודת מס הכנסה תשכ"א2)9ציבורי" כמשמעותו בסעיף 

נכון  2014שנת המס רה פטורה ממס הכנסה. לחברה שומות מס סופיות עד לסוף לפקודה. לפיכך, החב 46סעיף 

 ליום חתימת הדוחות.

 

לעיל, אין לחברה שומות מס הכנסה, מס ערך מוסף, מסוי מקרקעין וביטוח לאומי  26.1מעבר למפורט בסעיף  .26.2

 תלויות.

 

 

 אירועים לאחר תאריך המאזן - 27ביאור 
 

בעיר ווהאן שבמחוז חוביי בסין. בחודש  (COVID-19), החלה התפרצות נגיף קורונה 2019במהלך חודש דצמבר, 
 התגלה מקרה ראשון של חולה קורונה בישראל.  2020פברואר 

 
 כחלק מההיערכות למשבר הקורונה, הוטלו מגבלות תנועה ובידוד בארץ וכן מגבלות על כל הנכנסים לארץ.

 
העולמי הכריז על התפרצות נגיף הקורונה כמגיפה עולמית. מגיפה זו הביאה, , ארגון הבריאות 2020במרץ,  11ביום 

ועד למועד אישור הדוחות הכספיים, לירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם, כולל  2020מתחילת שנת 
פגיעה ברישום  צפויא התקיים באופן מקוון ולממשיכים הלימודים ל במכללהבישראל וצפויה פגיעה כלכלית נרחבת במשק. 

 לשנה"ל הבאה.
 

להעריך באופן מהימן את היקף השפעת המשבר על  המכללהנכון למועד עריכת הדוחות הכספיים, אין ביכולתה של 
 .החברהתוצאות 
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 תרומות ומענקים - 28ביאור 

 

 

 לשנה שהסתיימה
 בספטמבר 30ביום 

 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   לות הגבלהתרומות בע

   

The Gottesman Foundation  385  3,582 

 175 -  יהודה נפתלי

W. Family 1 LTD  500  1,000 

 561  580  קרן ע"ש הדי גולדשטין

Sovereing Holding Limited  -  1,920 

The Edelstein Foundation  346  318 

 - 101  לנאמנות לאומי נאמן הקדש ציבורי ז'ק רייס ז"

Susan Pernick  -  441 

 173  179  קרן עזריאלי ישראל )ע"ר(

 96  -  ידידי שנקר בריטניה

 - 110  שם תד אריסון )ישראל( )חל"צ( -קרן המשפחתית על

 - 100  דלתא גליל תעשוית בע"מ

 - 100  רוטשילד דהקרן אדמונד 

 - 629  קרן אדמונד דה רוטשילד  -תרומה לקבל

 - 598  קרן גלריית רות רפפורט בנין הארכיונים -תרומה לקבל

 20  -  תרכובת ברום בע"מ

CBH Compagnie Bancaire Helvetique - MR.JO BENHAMOU  -  180 

Fidelity Cheritable  181  344 

David Blumenthal  885  846 

 100  -  רוני דואק

 55  -  עו"ד דורון ויינריך

 50  -  קרן אהרון גוטווירט

 Rothschild FDN Hanadiv  -  47 

 35  -  אודיאן השקעות בע"מ

Dan and Ariella Moskovitz  -  26 

 22  -  דניאל בול

 114 187  ש"ח(לפי א 20 2018)בשנת  ש"חאלפי  100תורמים מתחת לסכום 

 

 4,881  10,105 

   מענקים

 5,054  3,802  הקצבות מהועדה לתכנון ותקצוב

 436  464  ממה"ט המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדעבות הקצ

 

 4,266  5,490 

   

  9,147  15,595 
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 השוואה לתקציב )בלתי מבוקר( - 29ביאור 

 

 נתוני התקציב הינם בבחינת "מידע נלווה" ואינם מבוקרים. א.

 

 ההרכב: ב.

 ביצוע כספי תקציב 

 לשנה שהסתיימה לשנה שהסתיימה 

 בספטמבר 30ביום  בספטמבר 30ביום  

 9 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   )בלתי מבוקר( 
     מחזור הפעילות

     

 98,273  101,461  97,821  100,861 הקצבות מהועדה לתכנון ולתקצוב

 -  -  1,800  1,800 תרומות ומענקים

 32,354  33,032  32,310  32,280 טודנטיםהכנסות מס

 4,700  3,920  1,800  1,800 סכומים ששוחררו מהגבלה

 8,635  9,358  8,720  8,960 הכנסות מהיחידה ללימודי חוץ

 16,201  19,524  16,820  17,360 הכנסות מבית הספר להנדסאים

 2,664  2,927  3,670  3,750 ומחקר הכנסות מהמרכז לחדשנות

 317  340  -  - הכנסות מכנסים ותערוכות

 1,803  1,595  -  - הכנסות אחרות

 166,811  162,941  172,157  164,947 

     עלות הפעילות

     

 112,512  115,308  114,993  117,518 הוראה, מחקר ושרותי עזר

 8,763  9,313  8,763  8,867 היחידה ללימודי חוץ

 13,656  16,039  14,435  14,951 איםבית הספר להנדס

 3,083  3,310  3,870  3,950 ומחקר המרכז לחדשנות

 3,460  2,619  1,800  1,800 מבנים, ציוד והוצאות שמומנו מקרנות

 5,804  6,780  4,269  5,122 שירותים לסטודנטים

 2,971  3,444  3,000  3,500 הוצאות פחת

 155,708  151,130  156,813  150,249 

     

 14,698  15,344  11,811  11,103 הכנסות נטו מפעילויות

     

 8,196  8,347  7,400  8,430 הנהלה וכלליות

 4,821  4,485  4,085  4,170 פרסום ושווק

     

 1,681  2,512  326  (1,497) נטו לפני מימון )הוצאות( /הכנסות

     

 (119)  596  -  - טומימון, נ)הכנסות(/ הוצאות 

     

 1,800  1,916  326  (1,497) נטו לאחר מימון / )הוצאות( הכנסות

     

 17  1  - - חלק החברה בהפסדי חברות מוחזקות

  1,587   - הוצאות והכנסות אחרות נטו

     

 1,783  328  326  (1,497) לשנה נטו )הוצאות( /הכנסות

     

 2,971  3,444  3,000  3,500 בתוספת הוצאות פחת

 (4,710)  (3,696) (3,300)  (1,982) בניכוי רכישות רכוש קבוע )שיפוצים וציוד(

     

 21  26  76  44 

 


