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KP  - ל  MG In te rna t i ona l  L im i ted  חברה ת ,  לי ג ות   אנ י באחר גבלת  מו ת    פרטי

  
  דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המיות של

  המרכז האקדמי שלם בע"מ (חל"צ) 
  
  
  
  

(להלן   (חל"צ)  בע"מ  שלם  האקדמי  המרכז  של  המצורפים  המאזים  את  "המרכז")    - ביקרו 
ואת הדוחות על הפעילויות, השיויים בכסים טו ותזרימי   2019  -ו  2020בספטמבר    30לימים  

באחריות  הים  אלה  כספיים  דוחות  תאריכים.  באותם  שהסתיימו  לשים  המזומים 
הדירקטוריון והההלה של המרכז. אחריותו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס 

  על ביקורתו.
  

ערכו את ביקורתו בהתאם לתקי ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקים שקבעו בתקות 
.  על פי תקים אלה דרש מאיתו 1973  - ך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג  רואי חשבון (דר

בדוחות הכספיים  שאין  ביטחון  של  סבירה  מידה  להשיג  במטרה  ולבצעה  הביקורת  לתכן את 
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

גם כוללת  ביקורת  הכספיים.  האומדים   שבדוחות  ושל  שיושמו  החשבואות  כללי  של  בחיה 
ההצגה  אותות  הערכת  וכן  המרכז  של  והההלה  הדירקטוריון  ידי  על  שעשו  המשמעותיים 

  בדוחות הכספיים בכללותה. או סבורים שביקורתו מספקת בסיס אות לחוות דעתו.
  

מכל   אות,  באופן  משקפים  ה"ל  הכספיים  הדוחות  המצב לדעתו,  את  המהותיות,  הבחיות 
ואת תוצאות הפעולות, השיויים בכסים   2019  -ו  2020בספטמבר    30הכספי של המרכז לימים  

לכללי  בהתאם  תאריכים,  באותם  שהסתיימו  לשים  המרכז,  של  המזומים  ותזרימי  טו 
  ). Israeli GAAPחשבואות מקובלים בישראל ( 
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 מרכז האקדמי שלם בע"מ (חל"צ) 

 בספטמבר  30הפעילויות לשנה שנסתיימה ביום דוחות על 

2020 2019 
 שקל חדש שקל חדשבאור 

 מחזור הפעילות

 27,236,349  26,109,302  15 הכנסות מתרומות 
 1,927,880  2,036,768  הכנסות מסטודנטים 

ממכירת ספרים, כתבי עת והכנסות הכנסות 
 254,716  229,443  אחרות  

 7,160,108  7,355,548  סכומים ששוחררו מהגבלה לפעילות

 35,731,061  36,579,053 

 עלות הפעילות

 19,477,107  18,776,310  16 ת ונלוותומשכור
 2,896,093  3,874,602  שכר דירה ואחזקה

 5,030,927  4,627,700  מלגות 
 4,487,384  4,083,325  17 הוצאות תפעול אחרות 

 31,361,937  31,891,511 

 4,687,542  4,369,124  הכנסות נטו מפעילות

 3,022,292  3,046,048  18 הוצאות הנהלה וכלליות 
 1,741,947  764,374  19 תרומותגיוס הוצאות 

 3,810,422  4,764,239 

לפני פחת, הכנסות (הוצאות)  מפעילויות רגילותרווח (הפסד) 
 ) 76,697( 558,702  מימון והכנסות אחרות 

 ) 697,644( ) 702,271( הוצאות פחת

 ) 774,341( ) 143,569( מפעילויות אחרי פחת ולפני מימון  הפסד

 ) 370,864( 177,245 20 מימון, נטוהכנסות (הוצאות) 
-) 9,819( 21 הוצאות אחרות

 ) 1,145,205( 23,857  רווח (הפסד) לשנה 

 הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 המרכז האקדמי שלם בע"מ (חל"צ) 

דוחות על השינויים בנכסים נטו 

 נכסים נטו שקיימת לגביהם  נכסים נטו שלא קיימת לגביהם 
 הגבלה הגבלה

 בעלת אופי בעלת אופיששימשו  ששימשו  
 סך הכל קבוע זמני  לרכוש קבוע לפעילויות
 שקל חדש שקל חדש שקל חדש שקל חדש שקל חדש

 15,413,437  3,695,000  371,202  2,752,242  8,594,993  2018בספטמבר  30יתרה ליום 

 6,545,548  -  6,545,548 - -  תרומות 
 395,814  -  395,814 - -  פירות הנובעים מקרן צמיתה

 סכומים בגין תשואה מקרן צמיתה
 ) 395,814(-) 395,814(- -  ששוחררו מהגבלה לפעילות  

 ) 1,145,205(-- -  ) 1,145,205( לשנה  גרעון
 ) 6,764,294(-) 6,764,294(--  סכומים ששוחררו מהגבלה לפעילות

 - - -  335,963  ) 335,963( ששוחררו לרכישת רכוש קבועסכומים 
 - - -  ) 697,644( 697,644  הוצאות פחתסכומים שהועברו לכיסוי 

 
 14,049,486  3,695,000  152,456  2,390,561  7,811,469  2019בספטמבר  30יתרה ליום 

 
 7,372,837  -  7,372,837 --  תרומות 

 361,801  -  361,801 - -  פירות הנובעים מקרן צמיתה
 צמיתהסכומים בגין תשואה מקרן 

 ) 361,801(-) 361,801( -  -  ששוחררו מהגבלה לפעילות  
 23,857 -- -  23,857  לשנה  עודף

 ) 7,372,177(-) 7,372,177( -  - סכומים ששוחררו מהגבלה לפעילות 
בניכוי  רכוש קבועששוחררו לרכישת סכומים 

 - - ) 71,690( 973,925  ) 902,235( גריעות  
 - - -  ) 702,271( 702,271  סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

 14,074,003  3,695,000  81,426  2,662,215  7,635,362  2020בספטמבר  30יתרה ליום 

 הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 (חל"צ) המרכז האקדמי שלם בע"מ 

 בספטמבר 30דוחות על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום 

2020 2019 
 שקל חדש שקל חדש

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 ) 1,145,205( 23,857  עודף (גרעון) לשנה 
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי  

 2,911,624  3,713,232  נספח א' –המזומנים מפעילות שוטפת  

 1,766,419  3,737,089  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

 ) 1,661,930( ) 756,126( השקעה בניירות ערך, נטו
 ) 335,963( ) 997,744( רכישת רכוש קבוע 

-14,000 תמורה ממכירת רכוש קבוע 

 ) 1,997,893( ) 1,739,870(מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה  

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון

תרומות מוגבלות בניכוי סכומים ששוחררו 
 ) 218,746( 660 מהגבלה לפעילות   

 ) 218,746( 660 מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון 

 ) 450,220( 1,997,879  עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 

 594,007  143,787  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

 143,787  2,141,666  מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 

 הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 המרכז האקדמי שלם בע"מ (חל"צ) 

 בספטמבר 30דוחות על תזרימי המזומנים לשנה שנסתיימה ביום 

2020 2019 
 שקל חדש שקל חדש

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

 הוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים 
 697,644  702,271  פחת

 370,747  141,130  ופקדונות סחירים ערך ניירות שערוך

 843,401  1,068,391 

 שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות 
 ) 40,014( 12,051  בלקוחות קיטון (גידול) 

 ) 4,139( 134,625  קיטון (גידול) במלאי 
 8,973  ) 517,260( (גידול) קיטון בהוצאות מראש

 815,641  2,568,548  קיטון בחייבים ויתרות חובה
 251  ) 365( (גידול) קיטון במזומן משועבד

 1,086,294  ) 5,840( (קיטון) גידול בעובדים ומוסדות בגין שכר
 ) 84,936( 71,269  גידול (קיטון) בספקים 

 61,163  596,984  גידול בזכאים ויתרות זכות  
 -  9,819  הפסד הון ממכירת רכוש קבוע 

 2,869,831  1,843,233 

 3,713,232  2,911,624 

 הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הבאורים לדוחות 
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 כללי - 1באור 
 

המרכז האקדמי שלם בע"מ (חל"צ) (להלן: "המרכז") הינו חברה לתועלת הציבור. המרכז התאגד ונרשם בישראל  א. 
 . 2004בנובמבר  22כחברה בערבון מוגבל לתועלת הציבור ביום 

 
) לפקודת מס הכנסה, וכמלכ"ר לעניין חוק 2(9המרכז האקדמי שלם בע"מ (חל"צ) פועל כמוסד ציבורי לפי סעיף   ב. 

לפקודת מס הכנסה המקנה זיכוי מס לתורם בגין תרומה למרכז.    46רך מוסף. בנוסף למרכז אישור לפי סעיף  מס ע
 . 2022בדצמבר  31תוקף האישור הינו 

 
מטרות המרכז הן עיסוק בהוראה, במחקר בחינוך ובהפצתם, ובכל פעולה ומעשה לקיום וניהול מוסד להשכלה   ג. 

 להשכלה גבוהה. גבוהה, בכפוף לאישור המועצה  
 

העניקה המועצה להשכלה גבוהה בישראל למרכז היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה ללימודי   2013בינואר    1ביום  
קיבל המרכז אישור כמוסד מוכר    2017ובחודש יולי    2013באוקטובר    1תואר ראשון. המרכז פתח את שעריו ביום  

לה  והסמכה  זמנית של שלוש שנים  גבוהה לתקופה  נכון להשכלה  גבוהה.  עניק תואר ראשון מהמועצה להשכלה 
. הנהלת 2021לתאריך אישור הדוחות הכספיים, המרכז קיבל הארכה של מוסד מוכר להשכלה גבוהה עד סוף יוני  

 .האישורלחידוש המרכז פועלת מול המל"ג ו
 

 
 הדוח  בשנת מהותי אירוע . ד

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

 עליהן הכריזה ממשלת ישראל וממשלות אחרות בעולם וכן למגבלות למעבר בין מדינות בעולם. 
 

 הקשורות  בעלויות  ירידה  הייתה  מכך  וכתוצאה מקוונת  ללמידה  פרונטלית  מלמידה  הלמידה  צורת  את  שינה  המרכז
 קיץ.  ולימודי"ל לחו משלחות, בארץ סיוריםירידה ב כגון אקדמית חוץ לפעילות

  כפי  אקדמית  חוץ  בפעילות  צמצוםתפעול,   עלויות  הוזלת,  היתר  בין  הכולל,  הדוק  תזרימי  מעקב  תחת  פועל  המרכז
 הפחתת נסיעות לחו"ל עבור גיוס תרומות וכדומה.    ,וכנסים טקסים קיום איצוות מנהלי,  הפחתת, לעיל  שהוזכר

 
  נגיף   התפתחות  המשך  השפעת  את  להעריך,  המרכז  הנהלת  של  ביכולתה  אין,  הכספיים  הדוחות  אישור  למועד  נכון

 .המרכז של העתידית פעילותה על הקורונה
 

 עיקרי.לעניין הסכם עם תורם  15ראה ביאור  .ה
 
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

דעת   א.  בגילוי  שנקבעה  המתכונת  פי  על  ערוכים  הכספיים  תקן   69הדוחות  פי  ועל  בישראל  חשבון  רואי  לשכת  של 
 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.  36ותקן חשבונאות מספר    9, תקן חשבונאות  5חשבונאות מספר  

 
 

 בסיס הדיווח ב. 
 

מספר   חשבונאות  בתקן  כנדרש  מדווחים  סכומים  בסיס  על  ערוכים  הכספיים  הישראלי   12הדוחות  המוסד  של 
 לתקינה בחשבונאות.

 
 נכסים נטו המוגבלים בשימוש  ג. 

 
 , סווגו הנכסים נטו כדלקמן:69בהתאם להוראות גילוי דעת  

 
 -"נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה"  

שלא מוטלת על השימוש בו הגבלה כלשהי מצד התורמים. מתוך נכסים נטו אלו הופרדו אותו חלק של הנכסים נטו  
 סכומים שהועברו לכיסוי רכישות של רכוש קבוע.
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 (המשך)  עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 נכסים נטו המוגבלים בשימוש (המשך) ג. 
 

 - "נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני"  
קיימות התניות של התורמים לגבי השימוש בתרומות. בעת שימוש למטרות שלשמן נועדו, משוחררים הכספים  
ומוצגים סכומים ששוחררו מהגבלה לפעילות בדוח על הפעילות או כשחרור מהגבלה לרכוש קבוע ומוצגים בדוח  

 על השינויים בנכסים נטו.
 

ח נזקפו לדוח על הפעילות במקביל להוצאת שלשמן יועדו. בהתאם לכך, מענקים מיועדים שנתקבלו בתקופת הדו 
" בדוח סכומים ששוחררו מנכסים נטו שקיימת עליהם הגבלה " - הסכומים שהוכרו כהכנסה בתקופת הדוח סווגו כ 

נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי " - על הפעילות. יתרת המענקים העומדת לניצול בשנה הבאה סווגה כ 
 ". זמני 

 
 -ם נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע"  "נכסי 

כוללים קרנות צמיתות (בעיקר מתרומות) אשר בהתאם לתנאי התורם, ניתן להשתמש בהכנסותיהן בלבד לקיום 
 הפעילות לשמן הוקמו הקרנות.

 
 מזומנים ושווי מזומנים  ד. 

 
שהתקופה עד למועד פדיונם, בעת ההשקעה בהם, לא  מזומנים ושווי מזומנים כוללים פקדונות לזמן קצר בבנקים,  

 עלתה על שלושה חודשים. סעיף זה אינו כולל מזומנים ושווי מזומנים שיועדו על ידי ההנהלה לשימושים ספציפיים. 
 

 ניירות ערך סחירים  ה.
 

שינויים  ניירות ערך סחירים המהווים השקעה שוטפת מוצגים על בסיס שווי המימוש בבורסה לתאריך המאזן. ה
בערכם של ניירות הערך נזקפים לדוח רווח והפסד במלואם. השקעות בניירות ערך סחירים אשר מיועדות על ידי 
לזמן   ויתרות חובה  לזמן ארוך מוצגות במסגרת השקעות  והתחייבויות אחרות  לכיסוי קרנות צמיתות  ההנהלה 

 ארוך.
 

 בסיס צבירה  ו.
 

 צבירה. הוצאות נכללות בדוחות הכספיים על בסיס
 

הכנסות, לרבות תרומות והקצבות, נכללות על בסיס צבירה אם קיים בטחון סביר בקבלת הכספים, על בסיס ניסיון  
 העבר או בהתחשב במחויבות המשפטית של מקור ההכנסה ובהתקיים כל התנאים הבאים:

 
 דוח.למועד פרסום הדוחות נוצרה התחייבות בלתי חוזרת של הנותן המתייחסת לתקופת ה . 1
 מימושה של ההתחייבות אינו מותנה בקרות אירוע עתידי מסוים. . 2
 התרומה/הקצבה התקבלה בפועל למועד עריכת הדוחות הכספיים או הינה ניתנת לאכיפה משפטית. . 3

 
 מלאי  ז. 
 

 ). FIFOפריטי מלאי מוערכים לפי שיטת נכנס ראשון יוצא ראשון ( 
 

 רכוש קבוע ח. 
 

 שיפורים במושכר, כלי רכב, מחשבים, ריהוט, ציוד משרדי וספרים.הרכוש הקבוע כולל   . 1
 רכוש קבוע מוצג לפי עלות בניכוי פחת שנצבר. העלות כוללת הוצאות הניתנות לייחוס ישיר לרכישת הנכס. . 2
 שיפורים נזקפים לעלות הנכסים ואילו הוצאות אחזקה ותיקונים נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן. . 3
 ת מחושב לפי שיטת הקו הישר על בסיס משך השימוש המשוער של הנכסים.הפח  . 4

 
 שיעורי הפחת השנתיים הינם:

 
     % 

 
 15   ספריה 

 10   שיפורים במושכר
 6-15   ריהוט וציוד

 33   מחשבים
 15   כלי רכב
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 (המשך)   החשבונאיתעיקרי המדיניות   - 2באור 
 

 ירידת ערך נכסים  ט. 
 

"התקן"). התקן קובע נהלים שעל המרכז  -ירידת ערך נכסים (להלן  - 15מיישם את תקן חשבונאות מספר המרכז 
ההשבה שלהם, שהינו הגבוה מבין מחיר  -ליישם כדי להבטיח שנכסיו במאזן לא יוצגו בסכום העולה על סכום בר

ידיים הצפויים לנבוע מהשימוש המכירה נטו לבין שווי השימוש (הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העת
בנכס ומימושו). התקן חל על כל הנכסים במאזן למעט נכסים כספיים. כמו כן קובע התקן את כללי ההצגה והגילוי  

השבה שלו, המרכז האקדמי  -לגבי נכסים שחלה ירידה בערכם. כאשר ערכו של הנכס במאזן עולה על סכום בר
ההשבה שלו. הפסד שהוכר כאמור -ן ערכו הפנקסני של הנכס לסכום ברמכירה בהפסד מירידת ערך בגובה הפער בי

בר סכום  בקביעת  ששימשו  באומדנים  שינויים  חלו  אם  רק  ההפסד  -יבוטל  הוכר  בו  מהמועד  הנכס  ההשבה של 
 האחרון מירידת ערך.

 
 שימוש באומדנים  י. 
 

להשתמש באומדנים והערכות לגבי בעריכת דוחות כספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים נדרשת ההנהלה  
עסקאות או עניינים אשר השפעתם הסופית על הדוחות הכספיים איננה ניתנת לקביעה מדוייקת בעת עריכתם. אף  
עניינים  או  הסופית של עסקאות  הדעת של ההנהלה, השפעתם  שיקול  לפי מיטב  נעשים  הערכות  או  שאומדנים 

 רכות שנעשו לגביהם. כאמור עלולה להיות שונה מהאומדנים או מההע
 

 עקרונות הצמדה  יא. 
 

 יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, מוצגות לפי שערי החליפין היציגים בתאריך המאזן. . 1
 יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן, מוצגות בהתאם לתנאי הצמדת היתרה. . 2

 
 להלן נתונים לגבי מדדי המחירים לצרכן ושערי חליפין: 

 
 %2019 השינוי  %2020 השינוי  2019בספטמבר  30 2020בספטמבר  30  

 

     מדד המחירים לצרכן 
 ) 0.689( ) 0.694( 100.8 100.1 בנקודות  

     
     שער החליפין של הדולר של  

 ) 3.99( ) 1.18( 3.482 3.441 ארה"ב (בש"ח)  
 

 תזרים מזומנים  יב. 
 

סכומים שהתקבלו כתרומה לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני מוצגים בניכוי סכומים ששוחררו 
 מהגבלה לפעילות במסגרת פעילות המימון.    

 
 תקנים חדשים שטרם יושמו  . יג

 
 "רים מלכ ידי על כספי ודיווח חשבונאות כללי  - 40 מספר חשבונאות תקן 

 
 דרישות הפרסום

באוגוסט   13, כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים, (להלן: "התקן") פורסם ביום  40תקן חשבונאות מספר  
מספר  2020 דעת  גילוי  של  המשולב  בנוסח  הקיימות  ההוראות  את  מחליף  התקן  מספר    69.  חשבונאות   5ותקן 

תקינה הקיימת, בעיקר בקשר לעומת הכולל שינויים רבים    התקן .  9והתיקונים לו וכן את תקן חשבונאות מספר  
ושירותים   נכסים תרומות של נכסים קבועים ושל מזומנים להשקעה  ו ההכרה בהכנסות של מלכ"רים לרבות    כללי ל 

 סעיפים ההכרה והמדידה של יצירות אמנות, נכסים היסטוריים ונכסים דומים, סיווג    כללי ל שהתקבלו ללא תמורה,  
ביטול ההבחנה בין נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה זמנית לבין נכסים   ם,  מזומני ה  הדוח על תזרימי במסגרת  

 . ועוד נטו שקיימת לגביהם הגבלה קבועה  
 

 תחילה והוראות מעבר
, עם אפשרות לאימוץ מוקדם. ההשפעה של אימוץ 2021בינואר    1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום  

אשונה תדווח כתיאום של יתרות הנכסים נטו לתחילת התקופה שבה הוראות המדידה בתקן זה במועד היישום לר 
 אומץ התקן לראשונה.

 
 השפעות צפויות
הכספיים ואת האפשרות לאימוץ מוקדם של   הצפויות של יישום התקן על דוחותיו את ההשלכות   המרכז טרם בחן

  התקן.
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 מזומנים ושווי מזומנים - 3באור 
 

 2019בספטמבר  30 2020בספטמבר  30   
 שקל חדש שקל חדש   

 
 107,832  2,062,731   יתרות בש"ח

 16,519  37,056   יתרות מטבע חוץ  
 19,436  41,879   קופות קטנות 

    
   2,141,666  143,787 

 
 
 

 השקעות לזמן קצר - 4באור 
 

 2019בספטמבר  30 2020בספטמבר  30   
 שקל חדש שקל חדש   

 
 2,648,162  3,247,826   ) 1(השקעות בניירות ערך סחירים לזמן קצר 

 
 לעניין הרכב ניירות ערך סחירים. 7ראה באור  ) 1(

 
 
 

 מלאי - 5באור 
 

(נכנס ראשון יוצא ראשון).    FIFOהמלאי כולל ספרים שנמצאים במחסני המרכז. המלאי מוצג לפי מחיר עלות בשיטת  
 ש"ח.   134,625בשנת הדוח, המרכז גרע מלאי מת בסכום של 

 
 
 

 חייבים ויתרות חובה - 6באור 
 

 2019בספטמבר  30 2020בספטמבר  30   
 שקל חדש שקל חדש   

 
 5,508,989  3,167,150    הכנסות לקבל

 14,364  -    מקדמות לספקים 
 171,900  7,800    כרטיס אשראי 

 62,030  13,785    הלוואות לעובדים 
 161,000  161,000    חייבים אחרים 

     
    3,349,735  5,918,283 
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 תיקי השקעות  - 7באור 
 

 2019בספטמבר  30 2020בספטמבר  30   
 שקל חדש שקל חדש   

 
     הרכב תיקי השקעות 

   
 2,847,723  98,187   מזומנים בבנקים שמיועדים להשקעות

 1,429,643  3,319,017   אג"ח וקרנות נאמנות צמודי מדד או מט"ח 
 744,036  1,687,881   אג"ח וקרנות נאמנות שקליים

 4,134,809  4,088,857   מניות וקרנות בחו"ל
    סכומים המוחזקים במסגרת תיק השקעות של שלם 

 2,387,015  2,966,142   ב')13פאונדשיין עבור המרכז (ראה באור  
    
   12,160,084  11,543,226 
    

 ) 2,648,162( ) 3,247,826(  מוצג במסגרת רכוש שוטף 
    
   8,912,258  8,895,064 
 

  1  -ההנהלה ייעדה סכומים לכיסוי התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד במסגרת ההשקעות בניירות ערך בסכום של כ
 ש"ח. הסכום הינו מכלל הסכומים הנכללים במסגרת הרכב תיקי ההשקעות.מיליון 

 
 
 
 פקדון בגין שכירות - 8באור 

 
 פקדון עבור הבטחת התחייבות המרכז בגין שכירות. הפקדון מופקד בחשבון על שם המשכיר.  
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 רכוש קבוע, נטו  - 9באור 
 

 הרכב 
 

     שיפורים      
 סה"כ כלי רכב  מחשבים ריהוט וציוד במושכר ספריה   
 שקל חדש שקל חדש שקל חדש שקל חדש שקל חדש שקל חדש   
 

         עלות
 9,485,147  46,344  3,510,355  2,163,523  3,252,884  512,041    2019באוקטובר  1ליום 

 997,744  -  205,460  559,804  198,000  34,480    תוספות
 ) 32,000( ) 32,000( -  -  -  -    גריעות 

         
 10,450,891  14,344  3,715,815  2,723,327  3,450,884  546,521    2020בספטמבר  30ליום 

         
         פחת נצבר

 7,094,586  18,384  3,407,130  1,563,992  1,777,304  327,776    2020באוקטובר  1ליום 
 702,271  4,141  96,024  204,721  326,978  70,407    פחת לשנה 

 ) 8,181( ) 8,181( -  -  -  -    גריעות 
         

 7,788,676  14,344  3,503,154  1,768,713  2,104,282  398,183    2020בספטמבר  30ליום 
         

 2,662,215  -  212,661  954,614  1,346,602  148,338    2020בספטמבר  30עלות מופחתת ליום 
         

 2,390,561  27,960  103,225  599,531  1,475,580  184,265    2019בספטמבר  30עלות מופחתת ליום 



 המרכז האקדמי שלם בע"מ (חל"צ) 
 

 2020בספטמבר  30באורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 
 

14 
 

 עובדים ומוסדות בגין שכר - 10באור 
 

 אלפי ש"ח).  687 -  2019בספטמבר  30אלפי ש"ח (ליום  742של הסעיף כולל התחייבות בגין חופשה בסך 
 
 
 

 הכנסות מראש וזכאים אחרים - 11באור 
 
 2019בספטמבר  30 2020בספטמבר  30   
 שקל חדש שקל חדש   
 

     הרכב 
     

 797,473  629,316    הוצאות לשלם 
 28,314  -    המחאות לפרעון 
 639,850  653,969    שכר לימוד   -הכנסות מראש 
 2,931,484  3,710,820    תרומות  -הכנסות מראש 

     
    4,994,105  4,397,121 

 
 
 

 התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד - 12באור 
 

בהתאם לחוק בישראל, המרכז נדרש לשלם פיצויים לעובדים שיפוטרו ולעובדים שיעזבו בנסיבות מסויימות, על בסיס  
המשכורת החודשית האחרונה לכל שנת עבודה. הסכומים המופקדים בקרנות הגמל, הפנסיה וביטוחי המנהלים אינם 

 כלולים במאזן מאחר ואינם תחת השליטה והניהול של המרכז. 
 

עובד יחסי  סיום  בשל  המרכז  התחייבות  יתרת  את  מייצגת  במאזן  הכלולה  של -ההתחייבות  בזכויות  בהתחשב  מעביד, 
לחוק    14, בגינם התחייבות המרכז מכוסה במלואה על ידי הפקדות שוטפות בהתאם לסעיף  2013עובדים החל מאוקטובר  

 פיצויי פיטורין. 
 

 נהלה לכיסוי התחייבות זו.לעניין סכומים שיועדו על ידי הה 7ראה באור 
 
 
 

 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני - 13באור 
 

יעבירו נכסים  – HPR-AAF Trustו  Life Trust"נאמנות שאליף" לפיו, -נחתם הסכם נאמנות  2015במהלך שנת  א. 
, 2015מחודש אפריל  לנאמנות שהמוטב העיקרי שלה הינו המרכז האקדמי שלם. בהתאם לפרוטוקול הנאמנים  

בחשבון בנק בחו"ל. על ידי התורמים  ינוהלו מיליוני דולר אשר  5-כם בסך של כהיקף נכסי הנאמנות צפויים להסת
  בגובה  שנתית  להכנסה  זכאי  שלם  האקדמי   המרכזנכון לתאריך המאזן, מלוא הסכום הופקד בחשבון הנאמנות.  

 .זו מנאמנותדולר  150,000
  
 

", עמותה  The Shalem Foundationהינו המוטב העיקרי של הפירות הנובעים מקרנות צמיתות שנתרמו ל"המרכז     ב. 
בספטמבר    30אלפי דולר (  2,863-הינו כ  2020בספטמבר    30רשומה בארה"ב. היקף הקרנות הצמיתות נכון ליום  

  - רנות צמיתות הינן בהיקף של כ, הנובעות  מאותן ק2020אלפי דולר). הכנסות שנצברו במרכז במהלך    2,756  -2019
, הכנסות המרכז The Shalem Foundationמיתרת הקרן לתחילת התקופה. בהתאם לסיכום של המרכז עם    4%

של   ההשקעות  תיק  במסגרת  יושקעו  הצמיתות  לפי   The Shalem Foundationמהקרנות  לפדיון  זמינים  ויהיו 
ה למרכז סווגה ליתרת תיקי השקעות בדוחות כספיים דרישת המרכז. בהתאם לכך, יתרת התשואה שטרם הועבר

 אלה. 
 
 
 

 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע - 14באור 
 

דולר למימון פעילות ראש חוג בתוכנית ליבה. לפי תנאי התורם, יתרת   1,000,000המרכז קיבל תרומה לקרן צמיתה בסך  
 ).  2013הקרן תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן וניתן ליהנות מפירות הקרן ממועד תחילת חוג הליבה (אוקטובר 
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 הכנסות מתרומות - 15באור 
 

 - כרם עיקרי לפיו התורם התחייב להעביר למרכז האקדמי תרומה שנתית בגובה של למרכז האקדמי הסכם עם תו א. 
זה חודש    שנים.  ארבעדולר החל משנת הלימודים תשע"ד למשך    מיליון  3 לגייס הסכם  בהתחייבות של המרכז 

מילא את כל  , המרכז  2020שנים החל משנת תשע"ח. עד מרץ    5מיליון דולר על פני    16תרומות מקבילות בסך של  
 ה זמנית. תנאי הגיוס המקביל. תרומות מקבילות מסויימות נכללו במסגרת נכסים נטו בהגבל

 
 המרכז האקדמי לא קיבל תרומות מישות מדינית זרה במהלך השנים תש"פ ותשע"ט.  ב. 

 
 בדבר צדדים קשורים. 22ראה גם באור 

 
 
 

 משכורות ונלוות - 16באור 
 
 בספטמבר  30לשנה שנסתיימה ביום    
   2020 2019 
 שקל חדש שקל חדש   
 

 17,801,191  16,630,420   משכורת ברוטו 
 2,379,407  2,218,761   מיסי מעביד (מס שכר, דמי ביטוח לאומי מעביד)

 3,011,704  2,957,430   הוצאות סוציאליות
 42,738  55,095   עדכון נטו של התחייבות בגין זכויות עובדים

    
   21,861,706  23,235,040 
    

 ) 2,401,038( ) 2,420,709(  ) 18הוצאות שכר במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות (באור 
 ) 1,356,895( ) 664,687(  )19הוצאות שכר במסגרת גיוס תרומות (באור 

    
  18,776,310  19,477,107 

 
 
 

 הוצאות תפעול אחרות - 17באור 
 
 בספטמבר  30שנסתיימה ביום לשנה    
   2020 2019 
 שקל חדש שקל חדש   
 

 536,657  327,267    הוצאות הוראה אחרות
 790,059  751,826    תקשורת ומחשוב 

 1,331,998  745,118    משרדיות, נסיעות לחו"ל ואחרות
 -  134,625    גריעת מלאי 

 346,906  283,297    כנסים ואירועים
 831,887  739,778    שיווק ופרסום

 224,043  190,977    תרגומים
 425,834  910,437    שירותים מקצועיים 

     
    4,083,325  4,487,384 
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 הוצאות הנהלה וכלליות  - 18באור 
 
 בספטמבר  30לשנה שנסתיימה ביום    
   2020 2019 
 שקל חדש שקל חדש   
 

 משכורות ונלוות
 

  2,420,709  2,401,038 
 שכר דירה ואחזקה

 
  183,928  152,939 

 319,200  371,318    שירותים מקצועיים 
 תקשורת ומחשוב 

 
  37,603  44,715 

 מיסים, אגרות וקנסות 
 

  15,269  4,719 
 אחזקת רכב ונסיעות לחו"ל

 
  3,287  33,039 

 שונות
 

  13,934  66,642 
     
 

 
  3,046,048  3,022,292 

 
 
 

 הוצאות גיוס תרומות  - 19באור 
 
 בספטמבר  30לשנה שנסתיימה ביום    
   2020 2019 
 שקל חדש שקל חדש   
 

 משכורות ונלוות
 

  664,687  1,356,895 
 נסיעות לחו"ל 

 
  74,496  287,691 

 8,369  4,251    אינטרנט ותקשורת 
 60,474  7,712    ואירועים  תקידום פעילויו

 28,518  13,228    שונות
     
    764,374  1,741,947 

 
 
 

 הכנסות (הוצאות) מימון, נטו  - 20באור 
 
 בספטמבר  30לשנה שנסתיימה ביום    
   2020 2019 
 שקל חדש שקל חדש   
 

     הכנסות
 ריבית, דיבידנד ושערוך ניירות ערך

 
  375,630  143,615 

 -  9,547    הפרשי שער 
     
    385,177  143,615 
     

     הוצאות 
 5,261  7,554    ריבית

 370,747  141,130    שערוך ניירות ערך ופקדונות
 79,846  54,965    עמלות בנקים

 5,983  4,283    עמלות ניהול השקעות
 52,642  -   הפרשי שער  

     
    207,932  514,479 
     

 ) 370,864( 177,245    הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
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 הוצאות אחרות  - 21באור 
 
 בספטמבר  30לשנה שנסתיימה ביום    
   2020 2019 
 שקל חדש שקל חדש   
 

     
 -  ) 9,819(   הפסד הון ממכירת רכוש קבוע 

 
 
 

 התקשרויות והתחייבויות תלויותתביעות,  - 22באור 
 

  - , עבור השימוש בבניין בשטח של כ 2012המרכז האקדמי חתם על חוזה שכירות מול הסוכנות היהודית  במהלך אוגוסט  
יוני    1,900 בחודש  בירושלים.  ברחוב העסקן  "קרית מוריה"  לפיו   2018מ"ר במתחם  על הסכם מעודכן  חתמו הצדדים 

יב את השטחים בשימוש המרכז ובתמורה המרכז האקדמי התחייב לתקופת שכירות שלא הסוכנות היהודית תשפץ ותרח
  405 -מ"ר בתשלום חודשי של כ  3,755 -, שטח השימוש של המרכז הסתכם ל2020אפריל חודש החל משנים.  10 -תפחת מ

 .אש"ח. דמי השכירות החודשיים צמודים למדד המחירים לצרכן
 
 
 

 קשורים צדדים  - 23באור 
 

 2019בספטמבר  30 2020בספטמבר  30   
 שקל חדש שקל חדש   

 
    יתרות עם צדדים קשורים א. 

    
 4,633,378  2,396,240   הכנסות לקבל -שלם פאונדשיין  

    
    עסקאות עם צדדים קשורים ב. 

 24,739,102  24,637,487   תרומות לא מוגבלות*  -שלם פאונדשיין  
 4,285,027  6,113,567  תרומות מוגבלות בהגבלה בעלת אופי זמני  -שלם פאונדשיין  

 
 
 ש"ח).  11,515,000–תשע"ט  ש"ח מתורם עיקרי. (בשנת  11,162,400כולל תרומה בסך  *

 
 
 
 



 המרכז האקדמי שלם בע"מ (חל"צ) 
 

 2020בספטמבר  30באורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 
 

18 
 

 לא מבוקר -השוואה לתקציב  - 24באור 
 
 ביצוע תקציב   
 שקל חדש שקל חדש   
 

    מחזור הפעילות
 25,530,037  26,051,207   תרומות 

 2,036,768  2,036,768   הכנסות מסטודנטים 
 7,355,548  7,331,419  סכומים ששוחררו מנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה לפעילות

 579,265  721,400   )4%הכנסות לקבל מקרן צמיתה (
 229,443  229,488   הכנסות אחרות 

    
   36,370,282  35,731,061 
    

    עלות הפעילות
 15,345,755  15,345,755   הוראה ומחקר ושירותי עזר

 7,416,616  7,451,096   שירותים לסטודנטים
 7,038,067  7,892,673   הוצאות ישירות אחרות
 1,561,499  1,561,499   הוצאות פרסום ושיווק

    
   32,251,023  31,361,937 
    

 4,369,124  4,119,259   הכנסות נטו 
    

 3,046,048  2,746,758   הוצאות הנהלה וכלליות 
 764,374  1,165,455   הוצאות גיוס תרומות

    
   3,912,213  3,810,422 
    

 558,702  207,046   הכנסות נטו לפני פחת
    

 ) 702,271( -   הוצאות פחת *
    

 ) 143,569( 207,046   מפעילות אחרי פחת ולפני מימון (גרעון)  עודף
    

 167,426  ) 80,757(  הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
    

 23,857  126,289   עודף לשנה
    
    

 765,264  831,452   רכישת רכוש קבוע 
 34,480  34,326   רכישת ספרי ספריה

 198,000  198,000   שיפורים במושכר
 
 
 
המרכז.כהוצאה בתקציב   ותקבוע מופיערכוש  רכישות *
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