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 דוח רואה החשבון המבקר 
 

 של   חברי העמותהל
 

 המכללה האקדמית ספיר )ע"ר(
 
 
 
 
 

ם  מיהעמותה( לי  -)להלן  המכללה האקדמית ספיר )ע"ר(של    פיםהמצור  על המצב הכספי  ות הדוחיקרנו את  ב
והדוח  על  ות, הדוחעל הפעילויות  ות, את הדוח2020-ו   2021  ,בספטמבר  30 על תזרימי    ותהשינויים בנכסים נטו 

 הנהלת ו  הועד המנהל  . דוחות כספיים אלה הינם באחריותכים תארי  םבאותו  שהסתיימ   ים שנכל אחת מהלהמזומנים  
 על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.  דעההעמותה. אחריותנו היא לחוות 

 
 

, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון  בישראל  ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים
פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה  -. על1973  -)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של השיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית.  ל
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 

וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים הוועד וההנהלה של העמותה  האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי  
 בסיס נאות לחוות דעתנו. בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת

 
 

נאות באופן  משקפים  הנ"ל  הכספיים  הדוחות  את    , לדעתנו,  המהותיות,  הבחינות  של    המצבמכל  הכספי 
כסים נטו ואת תזרימי המזומנים נ, את תוצאות הפעילויות והשינויים ב2020- ו  2021  ,בספטמבר  30ם  מיהעמותה לי

 . (Israeli GAAPאם לכללי חשבונאות מקובלים בישראל )בהת כיםתארי םבאות ושהסתיימ ים שנכל אחת מהלשלה 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 קסירראת גבאי קוסט פורר   שבע-באר
 רואי חשבון   2022באפריל,  6
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 דוחות על הפעילויות  
 
 

 בספטמבר  30ליום     
    2021  2020 
 אלפי ש"ח   באור  

       מחזור הפעילויות 
       

 104,861  102,218   6  הקצבות ומענקים ממשלת ישראל 
 60,434  64,176  15  הכנסות משכר לימוד 

 1,635  1,800  16  תרומות
 3,685  4,860    הקצבות והשתתפויות 

 971  761    הכנסות אחרות 
 11,330  9,319    סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו לפעילויות 

       
 182,916  183,134    סה"כ מחזור הפעילות 

       
       הפעילויות עלות 

       
 154,008  153,351  17  תפעול פדגוגי
 12,251  10,583  18  תפעול מנהלי

 7,233  6,188  19  הוצאות פרסום וכנסים 
       
    170,122  173,492 
       

 9,424  13,012    הכנסות נטו לפני הוצאות הנהלה וכלליות 
       

 7,776  8,267  20  וכלליותהוצאות הנהלה  
       

 1,648  4,745    נטו לפני הכנסות מימון   הכנסות )הוצאות(
       

 423  1,595    הכנסות מימון, נטו
       

 2,071  ,3406    נטו לשנה  הכנסות )הוצאות(,
  

 
 
 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.  הבאורים
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   דוחות על השינויים בנכסים נטו 
 

נכסים נטו    
 לשימוש 

 
 2021בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום 

 שקיימת לגביהם הגבלה   שאין לגביהם הגבלה  לפעילות   
שלא יועדו על    

ידי מוסדות  
 המלכ"ר 

שיועדו על ידי   
מוסדות  
  המלכ"ר 

נכסים נטו  
ששימשו לרכוש  

  קבוע 
בעלת אופי  

  זמני
בעלת אופי  

 סה"כ  קבוע 
 ש"חאלפי   
             

 140,176  38  10,882  110,605  18,000  651    2020  באוקטובר, 1יתרה ליום  
             

             במהלך השנה)גריעות( תוספות 
 6,340  -  -  -  -  6,340  נטו לשנה  הכנסות

תמיכה שהתקבלה מהועדה לתכנון 
 ולתקצוב 

 
-  -  -  6,998  -  6,998 

 16,072  -  16,072  -  -  -  תרומות  
 866  -  866  -  -  -  הקצבות והשתתפויות 

 -  -  -  -  15,000  ( (15,000  ( 14ייעוד )ראה ביאור 
שהועברו מנכסים נטו שקיימת  סכומים 

לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני  
 לשימוש לרכוש קבוע 

 

- 

 

-  8,952  (8,952)  -  - 
             

             -מהגבלה זמנית  סכומים ששוחררו  
 (7,725)  -  (7,725)  -  -  -  מלגות שחולקו 

 (1,543)  -  (1,543)  -  -  -  הוצאות קרנות מחקר  
 ( 51)  -  ( 51)  -  -  -  למטרות אחרות   

             
העברת סכומים שלא קיימת לגביהם  

 הגבלה:
 

 
 

         
 -  -  -  355  -  (355)  ששימשו לרכוש קבוע   

 -  -  -  (9,485)  -  9,485  שהועברו לכיסוי הוצאות פחת 
             

 161,133  38  16,547  110,427  33,000  1,121  2021בספטמבר,   30יתרה ליום  

 
נכסים נטו    

 לשימוש 
 

 2020בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום 
 שקיימת לגביהם הגבלה   שאין לגביהם הגבלה  לפעילות   
שלא יועדו על    

ידי מוסדות  
 המלכ"ר 

שיועדו על ידי   
מוסדות  
  המלכ"ר 

נכסים נטו  
ששימשו לרכוש  

  קבוע 
בעלת אופי  

  זמני
בעלת אופי  

 סה"כ  קבוע 
 ש"חאלפי   
             

 126,765  38  5,459  110,936  9,000  1,332    2019  באוקטובר, 1יתרה ליום  
             

             במהלך השנה)גריעות( תוספות 
 2,071  -  -  -  -  2,071  נטו לשנה  הכנסות

תמיכה שהתקבלה מהועדה לתכנון 
 ולתקצוב 

 
-  -  -  6,731  -  6,731 

 14,680  -  14,680  -  -  -  תרומות  
 1,259  -  1,259  -  -  -  הקצבות והשתתפויות 

 -  -  -  -  9,000  (9,000)  ( 14ייעוד )ראה ביאור 
שהועברו מנכסים נטו שקיימת  סכומים 

לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני לשימוש  
 לרכוש קבוע 

 

- 

 

-  6,526 
3
, (6,526)  -  - 

             
             -ששוחררו מהגבלה זמנית  סכומים 

 (8,700)  -  (8,700)  -  -  -  מלגות שחולקו 
 (1,520)  -  (1,520)  -  -  -  הוצאות קרנות מחקר  
 (1,110)  -  (1,110)  -  -  -  למטרות אחרות   

             
העברת סכומים שלא קיימת לגביהם  

 הגבלה:
 

 
 

         
 -  -  -  2,277  -  (2,277)  ששימשו לרכוש קבוע   

 -  -  -  (9,134)  -  9,134  שהועברו לכיסוי הוצאות פחת 
 -    609      (609)  העברה לקרנות מחקר   

             
 140,176  38  10,882  110,605  18,000  651  2020בספטמבר,   30יתרה ליום  

 
    הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 
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 דוחות על תזרימי המזומנים 
 

 בספטמבר  30ליום   
  2021  2020 
 ש"ח אלפי   

     זרימי מזומנים מפעילות שוטפתת
     

 2,071  ,3406  הכנסות נטו, לשנה
 18,571  5,440  ( א' התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת )נספח 

     
 20,642  11,780  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

     
     זרימי מזומנים מפעילות השקעה ת
     

 ( 3,629)  ( 3,678)  מזומנים להשקעה ברכוש קבוע  ייעוד
 ( 10,881)  ( 9,307)  ברכוש קבוע השקעה  
 311  ( 9,804)  השקעה בניירות ערך סחירים, נטו 

     
 ( 14,199)  ( 22,789)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

     
     תזרימי מזומנים מפעילות מימון  

     
 19,962  21,074  תרומות והקצבות לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני  
 1,838  2,861  הקצבות מהועדה לתכנון ותקצוב  

     
 21,800  23,935  פעילות מימון שנבעו מ סה"כ מזומנים 

     
 28,243  12,926  עלייה במזומנים ושווי מזומנים

     
 13,304  41,547  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנהיתרת 

     
 41,547  54,473  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 

     
תאמה בין התוצאות לפי דוח על הפעילויות לתזרים המזומנים  ה -נספח א' 

 מפעילות שוטפת
 

   
     
     כנסות, הוצאות וניכויים אחרים שאינם כרוכים בתזרימי מזומנים:  ה
     

 9,134  9,485  פחת 
 ( 11,087)  ( 9,319)  סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו זמנית  

 798  795  שינוי בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד, נטו
 152  82  שינוי בהתחייבות בגין גמול הצטיינות 

 423  ( 1,644)  ניירות ערך סחיריםמ (רווחהפסד )
     

     שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:  
     

 1,075  86  חייבים ויתרות חובה ירידה ב
 17,708  2,933  עלייה במקדמות על חשבון הקצבות מממשלת ישראל

 ( 245)  592  עובדים ומוסדות בגין שכר עלייה )ירידה( ב
 1,598  ( 372)  )ירידה( בהכנסות שכר לימוד מראשעלייה 
 ( 2,538)  ( 762)  נותני שירותיםוספקים ב ירידה

 1,553  3,564  זכאים ויתרות זכות עלייה ב 
     
 18,571  5,440  התאמות הדרושות בכדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת  

     
 

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

 

  1998  ,ביוני  7( התאגדה כעמותה ביום  המכללה/העמותה  -)ע"ר( )להלן  האקדמית ספירהמכללה   . א
   .1980  -לפי חוק העמותות, התש"מ

 
 הגדרות .ב

 
 בדוחות כספיים אלה:

 
 ע"ר(.המכללה האקדמית ספיר ) -המכללה האקדמית 

 (. ע"רמכללת הנגב ע"ש פנחס ספיר ) -מכללת הנגב 
 הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה להשכלה גבוהה. - ת"ות

 . 30.9.2020והסתיימה ביום  1.10.2019התקופה שהחלה ביום   - תש"פשנת 
 . 30.9.2021והסתיימה ביום   1.10.2020התקופה שהחלה ביום   -פ"אתששנת 

 
 של עמותת המכללה האקדמיתופעילותה מטרותיה העיקריות   .ג

 
מכללה   הנגב  בשער  ולהחזיק  לרכוש  לתמוך,  לטפח,  לשכלל,  לפתח,  לנהל,  להקים,  לייסד, 

אקדמית בתחומי מדע, חינוך ותרבות שונים ו/או כל תחום אחר כפי שיאושרו על ידי המועצה  
 להשכלה גבוהה, תוך הקפדה על עקרון החופש האקדמי. 

ספירטק  ומסלול  אקדמי  קדם  מכינות  מסלול  אקדמי  מסלול  פועל  הכשרה    -במכללה  מרכז 
 מקצועית. 

 
 הועדה לתכנון ותקצוב  .ד

 
ידי הועדה לתכנון ותקצוב של המועצה    המכללה האקדמית מתוקצבת מתחילת פעולתה על 

 .ות"ת( - )להלן להשכלה גבוהה 
  
 תקצוב זה.הנהלת המכללה האקדמית אינה צופה להפסקת  

 
 המכללה מחזיקה במלוא הון המניות של חברת "חממת ספיר בע"מ" אשר טרם החלה בפעילות.        ה.
 
ינואר,  ב ו. המתפשט   2020חודש  הקורונה  נגיף  התפרצות  על  העולמי  הבריאות  ארגון  הכריז 

במקביל להשפעות על חיי אדם, להתפרצות הנגיף  .  מצב חירום בריאותי עולמי  במהירות כעל
הולכות   השלכות  עם  ומקומיות,  גלובליות  משמעותיות,  כלכליות  ומקרו  עסקיות  השפעות 

 וגדלות. 
 

עם התפשטות נגיף הקורונה, בארץ ובעולם, שווקי המניות בעולם ובישראל הגיבו להתפתחויות  
חל ה קודמת. בשנת הדוח לידי ביטוי בשנתנודתיות אשר באה בירידות מחירים חדות ועלייה ב

חדות.   מחירים  בעליות  ביטוי  לידי  הבא  בשווקים,  מגמה  המכללה  שינוי   ותכוללהשקעות 
 מהמגמות בשוק ההון.   ן אף הות ערך סחירים, ולפיכך מושפע ניירות

    
המכללה עוקבת באופן שוטף אחר ההתפתחויות בנושא נגיף הקורונה בישראל ובעולם ופועלת    

הרגולטוריות הסבה המכללה את בהתאם להנחיות של הרשויות השונות . בהתאם להנחיות 
אמצעים  בהצטיידות,  נדרשות  השקעות  להרבות  מרחוק  הוראה  למתכונת  הלמידה  מערך 

ותוכנות מתאימות. אופן העבודה של המכללה הוסב בהתאמה לצרכים והמכללה   דיגיטליים 
  ך ורים גבוהים מאד של עובדים העובדים מהבית תו פיתחה יכולות של עבודה מרחוק גם בשיע

מעבודה לעבור  דינמיות  יכולות  פגיעה    פיתוח  ותוך  מידי  באופן  מהמכללה  לעבודה  מהבית 
בנוסף, התאימה המכללה את קצב ההוצאות בהתאם להשפעות    מינימאלית בתפוקות העובדים.

 הנגיף.
 
ו   דאות רבה, לרבות בכל הקשור לקצב  לאור העובדה כי מדובר באירוע דינמי המאופיין באי 

תפשטות והצעדים שינקטו על ידי ממשלת ישראל, המכללה אינה ההתפשטות הנגיף, משך ה
האמורים על פעילותה. זאת, מכיוון שמידת   יכולה להעריך את השפעתם המלאה של האירועים

ההשפעה תלויה במידה ובהיקף של התממשות אירועים עתידיים אלו. להערכת המכללה, היה  
עלולות להיות השפעות    והתפשטות נגיף הקורונה תלך ותחריף לאורך זמן, הרי שלהשלכותיה 

 . מכללהשליליות מהותיות על הכלכלה הישראלית, לרבות על פעילות ה
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 המדיניות החשבונאיתעיקרי   - : 2באור 
 

 הינם כדלקמן:, באופן עקבי, עיקרי המדיניות החשבונאית, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים
 
 בסיס המדידה והדיווח של הדוחות הכספיים א. 

 
הדוחות הכספיים ערוכים בסכומים נומינליים על פי המוסכמה של העלות ההיסטורית, מאחר  

שהשפעת השינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי על הדוחות הכספיים עד ליום 
של    12)מועד המעבר לדיווח כספי נומינלי בהתאם לתקן חשבונאות מספר    2003בדצמבר,    31

 המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות( לא הייתה מהותית.
 

 םמתכונת העריכה של הדוחות הכספיי ב.
 

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

כמו כן,  .  36  - ו  5ודיווח כספי על ידי מלכ"רים, על תיקוניו והבהרותיו ותקני חשבונאות מספר  
 להלן. ראה ביאור י"ד

 
 מתכונת הצגת הדוחות הכספיים

 
ההתחייבויות   הנכסים,  כל  זו  שיטה  לפי  הכוללנית.  השיטה  לפי  ערוכים  הכספיים  הדוחות 
והנכסים נטו, מסווגים ומקובצים על פי אופיים ומוצגים על פי סדר הנזילות שלהם ללא הפרדה 
בין נכסים או התחייבויות המתייחסים לקבוצה זו או אחרת של נכסים נטו. ההבדלים בשימוש  

השונים  לאופי   במקורות  בהתאם  בלבד,  נטו  הנכסים  קבוצת  במסגרת  ביטויים  מקבלים את 
 ההגבלות המוטלות על אותם מקורות.  

 
 דוח על השינויים בנכסים, נטו

 
הדוח על השינויים בנכסים נטו נערך באופן המשקף את כל השינויים בתקופת החשבון בכל  
הפרדה   תוך  נטו,  הנכסים  קבוצות  בכל  וההוצאות  ההכנסות  לרבות  נטו,  הנכסים  קבוצות 

 קבוצות כדלהלן: ל
 

 קבוצות כדלהלן:   לשתינכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה בהפרדה, בחלוקת משנה  א(

 
מוסדות  נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש לפעילויות שלא יועדו על ידי    נכסים  ( 1)

 . המלכ"ר 
 נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה ששימשו לרכוש קבוע.  ( 2)

 
 . נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני (ב
 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע.  (ג

 
 שווי מזומנים  .ג
 

הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן   שקעות שנזילותן גבוהה,הכשווי מזומנים נחשבים   
אינם  ואשר  ההשקעה,  ממועד  חודשים  שלושה  על  עולה  אינה  המקורית  שתקופתם  קצר, 

 מוגבלים בשעבוד.
מספר    חשבונאות  תקן  להוראות  מזומנים   36בהתאם  ושווי  מזומנים  יתרות  סווג  לעניין 

)פיתוח    התניה של תורמים הקובעים כי השימוש בהם הוא להשקעה ברכוש קבוע שהתקבלו עם  
, לסעיף נפרד ברכוש הקבוע אשר יקרא "מזומנים המיועדים להשקעה ברכוש  קרקע ומבנים(

 קבוע". 
 
 קדונות לזמן קצר יפ ד.
 

ממועד קדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים  יפ 
 . םקדונות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתיההשקעה. הפ

 
 ניירות ערך סחירים לזמן קצר .ה 

 
ניירות ערך סחירים המושקעים לזמן קצר וניתנים למימוש בטווח המיידי מוצגים לפי שווים    

 בבורסה לתאריך הדיווח. שינויים בערכם נזקפים להכנסות מימון, נטו.
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 )המשך(  המדיניות החשבונאיתעיקרי   - : 2באור 

 
 הפרשה לחובות מסופקים .ו
 

ההפרשה לחובות מסופקים מחושבת בחלקה באופן ספציפי בגין חובות שקיים ספק בגבייתם,  
 ובחלקה לפי שיעור מסוים מיתרת החוב.

 
 רכוש קבוע  .ז
 

שנצבר  פחת  בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי    לפי העלות   יםהרכוש הקבוע מוצג פריטי   
שוטפת תחזוקה  הוצאות  כוללים  בסיס   .ואינם  על  שווים  שנתיים  בשיעורים  מחושב  הפחת 

 כדלקמן: ,שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס
 

   % 
   

 2-10  ותשתיות בניינים
 6-15  ציוד וריהוט 

 33  ותוכנותמחשבים 
 15  כלי רכב 

 
 

רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט, מופחתים בנפרד, 
הרכיבים.   שיטת  הנחשבים לפי  שנתיים  בשיעורים  השווה  הפחת  שיטת  לפי  מחושב  הפחת 

 כמספיקים להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהם.  
 

שימוש או אינו   -ובניין מסוים אינו בר  המכללה בוחנת את הצורך בירידת ערך בניינים במידה
 ההשבה שלו. -משמש יותר את מטרות המכללה עד לסכום בר

 
 
 הכנסות . ח
 

צדדיות, כגון: תרומות, הקצבות    –. הכנסות מהעברות חד  ותריבצלות על בסיס הלכננסות  כה 
ומתנות, שהובטחו אך טרם התקבלו עד לתאריך הדוח, יוכרו כהכנסות או כתוספות לנכסים  
נטו שקיימת לגביהם הגבלה, אם קיים מידע למועד אישור הדוחות הכספיים לפיו נוצרה הבטחה  

בפוע  התקבלה  והתרומה  הדוח  לתקופת  המתייחסת  הדוח  לתאריך  נכון  הנותן  ידי  של  על  ל 
המכללה או על ידי נאמן עד למועד אישור הדוחות הכספיים. התרומה אינה מותנית בקרות 

נכללות בהתאם לסכומים שאושרו. מתנות המתקבלות   מות"תהקצבות    אירוע עתידי מסוים.
 הנאות הנאמד בעת קבלתן.    יןלפי שווי  ותם נכלל ייבנכסים שאינם כספ

 
לשירותים שהתקבלו ללא תמורה, להערכת המכללה שירותים  לא ניתן בדוחות הכספיים ביטוי   

 אלו אינם מהותיים לכלל פעילותה של המכללה.
 

 הוצאות  . ט
 

 הוצאות נכללות בדוחות הכספיים על בסיס צבירה. 
 מענקים ומלגות שניתנו נרשמים כהוצאה במועד ההחלטה להעניק אותם. 

 
 זכויות שבתון  .י

 
שבתון לחברי הסגל האקדמי היא התחייבות מותנית ולא התחייבות התחייבות לתשלום דמי  

המוקנית לעובד, הואיל והיא מתבטלת בעת פרישה מהעבודה במוסד או בפטירת העובד. מאחר  
ומטרתה העיקרית של חופשת השבתון היא ביצוע פעולות המשמשות לקידום מטרות המוסד 

תקופה זו אינן נצברות ונרשמות כהוצאה  או המביאות לו תועלת אחרת בעתיד, ההוצאות בגין  
 בעת תשלומן.

 
 צדדים קשורים  יב.
 

 . של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות 41 בתקן חשבונאות מספרכהגדרתם  
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 
 בעריכת הדוחות הכספיים שימוש באומדנים .גי

 
הכספיים   הדוחות  מקובלים   בעריכת  חשבונאות  לכללי  להשתמש    בהתאם  ההנהלה  נדרשת 

כסים והתחייבויות, על הנתונים בדבר  נ באומדנים והערכות המשפיעים על הנתונים המדווחים של  
הכנסות   נתוני  על  וכן  הכספיים  בדוחות  גילוי  להם  שניתן  תלויות  והתחייבויות  מותנים  נכסים 

 ויות להיות שונות מאומדנים אלו.  והוצאות בתקופת הדיווח. התוצאות בפועל עש 
 

 גילוי לתקני חשבונאות חדשים בתקופה שלפני יישומם  יד.  
 

, תקן חשבונאות  , פורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות2020בחודש אוגוסט,  
דעת40מספר   גילוי  את  החליף  אשר  מלכ"רים,  ידי  על  ודיווח  חשבונאות  כללי   69  מספר  , 

 . , דוחות כספיים של מוסדות להשכלה גבוהה9והתיקונים לו וכן את תקן חשבונאות מספר 
 החשבונאות והדיווח הכספי למלכ"רים.  מאגד את כללי 40תקן חשבונאות מספר 

 
תקן חשבונאות  פורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות,    2021,  נובמברבחודש  
   .תקן"("ה-(, )להלן2021)מעודכן  40מספר 

 
 :מכללהמתייחסים לההשינויים העיקריים בתקן לעומת התקינה הקיימת 

 
 -  צדדיות(-הכרה בהכנסות בגין תרומות והבטחות )העברות חד .1

 
צדדיות שהובטחו אך טרם התקבלו עד לתאריך  -הכנסות מהעברות חד -  התקינה הקיימת 

לגבי שקיימת   נטו  לנכסים  כתוספות  או  כהכנסות  יוכרו  בהתקיים הדוח,  הגבלה,  הם 
 ותיקוניו.   69התנאים הקיימים בגילוי דעת 

 
התקן קובע כי הבטחה בלתי מותנית תוכר בתקופה שבה    - הבטחות  -  התקינה החדשה 

התקבלה בתנאי שקיימות ראיות מספיקות בצורת תיעוד ניתן לאימות שניתנה הבטחה 
הבטחות בלתי מותנות עם מועדי פירעון    ושקיימת יכולת אכיפה משפטית של ההבטחה.

בתקופות עתידיות יוכרו כתוספת לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה ויוכרו כהכנסות 
התורם התכוון שהתרומה תשמש לתמיכה בפעילויות    אלא אם)באותן תקופות עתידיות  

 .   (של התקופה השוטפת
לגבי תרומות שהתקבלו, התקן מבחין בין תרומה מותנית לבין תרומה בלתי מותנית וקובע  
כי תרומות בלתי מותנות יוכרו בתקופה שבה התקבלו, ואילו תרומה מותנית לא תוכר 
עד אשר התרומה הופכת לבלתי מותנית. אין דרישה שהתרומה תתקבל בפועל עד למועד  

 ה.אישור הדוחות הכספיים לצורך הכרת
 

    -שהתקבלו ללא תמורה  נכסים .2

 
קבע כי רכוש קבוע שהתקבל ללא תמורה )והתמורה ממנו   69גילוי דעת    -  הקיימת   התקינה 

אינה מוגבלת( יוכר כתוספת לרכוש הקבוע וכתוספת לנכסים נטו ששימשו לרכוש קבוע  
 )קרי, כתוספת ישירה לנכסים נטו, ללא הכרה בהכנסה בדוח על הפעילויות(. 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 

 
נכס קבוע שהתקבל ללא תמורה יוכר כתוספת לרכוש הקבוע, לנכסים  -  החדשה   התקינה 

 בלתי מוחשיים או לנדל"ן להשקעה לפי שוויו ההוגן. 
מיידי למימוש  ניתן  למעשה  מוגדרת  שימוש  תקופת  קבע  לא  שהתורם  התרומה   -נכס 

מקבילה לתרומה במזומן ולכן התרומה תוכר כהכנסות בסעיף נפרד בדוח על הפעילויות  
 לפי השווי ההוגן של הנכס במועד שבו הנכס מוכן לשימוש המיועד.

כס, התרומה תיזקף לדוח בתום הקמת הנ  -לעניין קבלת תרומה במזומן לצורך הקמת נכס
 על הפעילויות כהכנסה במלואה.

 
להבחנה בין נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בדוח על המצב הכספי  ביטול הדרישה   . 3

 לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע.  בעלת אופי זמני לבין נכסים נטו שקיימת

   
 .  2021באוקטובר,  1יום התקן יחול על דוחות כספיים שנתיים של המכללה לתקופות המתחילות ב

 
המכללה בוחנת את השפעות יישום התקן על דוחותיה, אך להערכתה ליישום התקן לראשונה לא   

 הצגתם.צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של המכללה, למעט באופן 
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 מזומנים ושווי מזומנים  - : 3באור 
 

 בספטמבר  30  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   

     מזומנים:  
 3,840  5,886  בשקלים  
 4,740  4116,8  במטבע חוץ 

 38,000  40,458  פקדונות בבנקים בשקלים  
     
  18563,  46,580 

 ( ,0335)   ( 8,712)  סכומים המיועדים להשקעה ברכוש קבוע *(   -בניכוי
     
  54,473  41,547 

 
מוצגים בסעיף   ,במכללה  בבינויעם התניה למטרת השקעה  ומות"ת  כספים שהתקבלו מתורמים   *(   

 נפרד במסגרת הרכוש הקבוע.
 

 השקעות לזמן קצר  - : 4באור 
 

 בספטמבר  30  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

 1,135  889  פקדונות בבנקים בשקלים 
     

       ניירות ערך סחירים:
 16,344  25,475  ממשלתיות וקונצרניותאגרות חוב  
 3,717  6,281  מניותו , תעודות סלקרנות נאמנות 
     
  32,645  21,196 

 
 

 חייבים ויתרות חובה  - : 5באור 
 בספטמבר  30  
  2021  2020 
 ש"ח אלפי   
     

 3,743  2,837  בגין שכר לימוד -חברות אשראי 
 542  200    הוצאות מראש

 1,496  2,361  הקצבות והשתתפויות לקבל
 1,381  1,340  ( 1)  חייבים בגין שכר לימוד

 -  339  (2) מכללת הנגב
 35  34  אחרים 

     
  7,111  7,197 

 
 אלפי ש"ח(   361  -)תש"פ  ש"חאלפי    361  -של כ   סךבהפרשה לחובות מסופקים    בניכוי  עומדת  היתרה  ( 1)

 ניכוי יתרות זכות של סטודנטים זכאים בגין החזר שכר לימוד. לאחר  ו  ?? אלפי ש"ח(  -) שנה קודמת  
 

 חשבונות שוטפים בשקלים שאינם נושאים ריבית והצמדה. (  2)
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 )ות"ת(  הועדה לתכנון ולתקצוב -מממשלת ישראל )מקדמות על חשבון הקצבות( הקצבות לקבל - : 6באור 

 
 בספטמבר  30  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

 10,857  ( 6,851)  לתחילת השנה  )מקדמות על חשבון הקצבות( הקצבות לקבליתרת 
     

      התקציב הרגיל
 88,879  86,315  השתתפות ישירה 
 15,982  15,903  ( 2( )1הקצבות אחרות ) 

  102,218  104,861 
     

 3,340  4,212  ( 1תקציב פיתוח ) 
 4,891  4,137  (2תקציבים מוגבלים אחרים )

  8,349  8,231 
     

 ( 130,800)  ( 113,500)    שהתקבלו במהלך השנה סכומים-בניכוי 
     

 ( 6,851)  ( ,4789)  השנה   לסוף הקצבות לקבל )מקדמות על חשבון הקצבות(
 

על ידי    עבור הקמת מעונות סטודנטים  אלפי ש"ח(  1,500  -)תש"פ  אלפי ש"ח  1,440סכום של    כולל (  1)
 . עיריית שדרות

 
 הרכב הקצבות אחרות:  (  2)

  
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בספטמבר  30
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

 9,195  8,600  פיילוט שער לאקדמיה 
 3,078  3,089  אקדמית בקהילה מעורבות 

 -  89  שדרוג תשתיות הוראה 
 2,244  1,000  מרכז יזמות

 2,115  3,151  עידוד פריפריה חברתית וגיאוגרפית
 1,069  1,118  מכינה קדם אקדמית

 1,150  610  הרחבת נגישות במגזר הערבי
 433  370  ליקויי למידה 

 198  149  תקווה ישראלית באקדמיה
 278  247  נגישות יוצאי אתיופיה 

 103  116  איכות הוראה 
 96  92  קידום נשים וייצוג במערכת ההשכלה הגבוהה 

 253  314  קידום בינלאומיות בהוראה וניידות בינלאומית
 75  -  נגישות לאנשים עם מוגבלויות

 275  25  לימודי העשרה 
 -  783  למידה דיגיטאלית 

 -  263  מעוףמלגות 
 -  24  אוכלוסייה חרדית

 311  -  פעולות לרווחת הסטודנטים  
     
  20,040  20,873 
     

 4,891  4,137  מתוכם מוצגות במסגרת סכומים שהוגבלו זמנית בגין מלגות 
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 רכוש קבוע  - : 7באור 

 
 הרכב ותנועה  . א

2021 
מבנים   

  ריהוט וציוד  ותשתיות 
מחשבים  
 סה"כ   כלי רכב   ותוכנות 

 אלפי ש"ח    
           עלות 

           
 245,082  317  39,418  31,130  174,217  2020באוקטובר    1יתרה ליום  

           
 9,307  29  2,213  376  6,689  תוספות במשך השנה

           
 254,389  346  41,631  31,506  180,906  2021בספטמבר    30יתרה ליום  

           
           פחת שנצבר 

           
 134,477  202  33,988  28,555  71,732  2020באוקטובר    1יתרה ליום  

           
 9,485  15  1,123  1,406  6,941  תוספות במשך השנה

           
 143,962  217  35,111  29,961  78,673  2021בספטמבר    30יתרה ליום  

           
  30עלות מופחתת ליום  

 2021בספטמבר  
 

102,233  1,545  6,520  129  110,427 
 

2020 
מבנים   

  ריהוט וציוד  ותשתיות 
מחשבים  
 סה"כ   כלי רכב   ותוכנות 

 אלפי ש"ח    
           עלות 

           
 236,279  263  37,601  29,820  168,595  2019באוקטובר    1יתרה ליום  

           
 8,803  54  1,817  1,310  5,622  תוספות במשך השנה

           
 245,082  317  39,418  31,130  174,217  2020בספטמבר    30יתרה ליום  

           
           פחת שנצבר 

           
 125,343  189  32,709  27,390  65,055  2019באוקטובר    1יתרה ליום  

           
 9,134  13  1,279  1,165  6,677  תוספות במשך השנה

           
 134,477  202  33,988  28,555  71,732  2020בספטמבר    30יתרה ליום  

           
  30עלות מופחתת ליום  

 2020בספטמבר  
  

102,485 
 

2,575 
 

5,430 
 

115  110,605 
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 )המשך(  רכוש קבוע - : 7באור 

 
 זכות שימוש במבנים וציוד של מכללת הנגב  ב.

 
מועצה  הואושרה על ידי  בהתאם לאמנה שנחתמה בין המכללה האקדמית לבין מכללת הנגב  

ובמתקנים של  המכללה האקדמית להשתמש, ללא תמורה, במבנים  רשאית    אזורית שער הנגב,ה
חודשים    11  - ו   שנים   24  הנ"לאמנה  התוקפה של  .  1.1.1999שבנייתם הסתיימה לפני    ,מכללת הנגב

 . 6.5.2023ועד יום   7.6.1998מיום החל 
 

 על פי ספרי מכללת הנגב המבנים והמתקנים הופחתו במלואם.  2021בספטמבר,  30ליום 
 

ציוד,  כמו כן, בהתאם לאמנה הנ"ל, תעמיד מכללת הנגב לשימ ושה של המכללה האקדמית, 
ריהוט ועזרי לימוד שיהיו ברשותה ודרושים לקיום פעילותה של המכללה האקדמית, בהיקף  

 ובמועדים שיתואמו בין הצדדים סמוך לפתיחתה של כל שנת לימודים.
הוסכם בין המכללה האקדמית ומכללת הנגב כי תמורת השימוש בציוד הנ"ל תחויב המכללה 

כפי    30.9.1998מתואם על ציוד כנ"ל שנרכש עד  ההאקדמית בדמי שימוש שנתיים בגובה הפחת  
במכללת הנגב, ומוכפל ביחס שעות הלימודים של הסטודנטים והתלמידים של המכללה   מופיעש

 מודים של הסטודנטים והתלמידים במכללה האקדמית ומכללת הנגב.האקדמית לסך שעות הלי
נרכשים ציוד, ריהוט ועזרי לימוד על ידי כל מכללה ומכללה בהתאם למקום   1.10.98  -החל מ

 השימוש בהם מלבד הציוד הנרכש לבית הספר לתקשורת.
לת הנגב כי המכללה האקדמית תחייב את מכל  הנרכש לבית הספר לתקשורת,ציוד  הסוכם לגבי  

במכללה האקדמית,   שמופיע של ציוד כנ"ל כפי  המתואם  בדמי שימוש שנתיים בגובה הפחת  
במכללה   והתלמידים  הסטודנטים  לסך  הנגב  מכללת  של  התלמידים  מספר  ביחס  ומוכפל 

 האקדמית ומכללת הנגב הלומדים בבית הספר לתקשורת.
אם לשינוי במדד המחירים פחת על בסיס העלות ההיסטורית והמות  - בסעיף זה פחת מתואם  

 לצרכן מהמדד שפורסם בגין חודש הקניה עד למדד שפורסם בגין חודש המאזן. 
 

 מבנים ותשתיות  ג.
 

המכללה האקדמית ממוקמת בקרית החינוך שער הנגב, על מקרקעין שהזכויות בהן מוחכרות 
 ולמכללה האקדמית ספיר.   למועצה האזורית שער הנגב

של המועצה האזורית  במהלך השנים הוצאו מספר מגרשים שבתחום הקריה מתחולת החכירה  
 שער הנגב והועברו לחכירה ישירה של המכללה 

למכללה בגין   י(רמ"-קעי ישראל )להלןרשות מקר, נחתם חוזה חכירה בין  2002בדצמבר,    10ביום  
 . 9  -ו  8שטחי בניינים 

 4ירה בין רמ"י למכללה בגין שטחי בניין , נחתם חוזה חכ2006בנובמבר,  14ביום 
 . 12  - ו  10,11נחתם חוזה חכירה בין רמ"י למכללה בגין שטחי בניינים   2013ביולי,  15ביום 
 )תמך(.  16נחתם חוזה חכירה בין רמ"י למכללה בגין בניין  2013ביולי,  15ביום 
 . 13 - ו  6בניין  נחתם חוזה חכירה בין רמ"י למכללה בגין שטחי 2013בדצמבר,  10ביום 
דונם לבניה עתידית, בין   28נחתם חוזה חכירה בין רמ"י למכללה בגין    2014באוגוסט,    13ביום  

 . 14היתר שטחי בניין  
, שטח האמפי והכיכר  5נחתם חוזה חכירה בין רמ"י למכללה בגין בניין    2016בפברואר,    17ביום  

 המרכזית. 
המשמשים את המכללה(   13,7חכרים למועצה ) שנותרו על שטחים המומבנים  הבניית    מימון

על ידי הסוכנות היהודית לשלוחותיה )המגבית(, שתנאי לקבלת   שגויסו כספי תרומות  היה מ
על הקרקע עליה נבנו אותם מבנים והעברת הזכויות בה  רישום הערת אזהרה  היווה    התרומות

הינם   המבנים  סוכנותית.  התקשורת  -לחברה  הספרי ,בנין  המריבנין  המנהלה    כזיתה  ובניין 
 .האקדמית

 
 רכישת קרקע ושיפוץ של מתחם קריית החינוך שער הנגב .ד
 

חכירה הנחתם בין המכללה לרמ"י חוזה חכירה המעניק לה את זכויות   2014באוגוסט,  13ביום  
 .  דונם שהתווספו לשטחי המכללה 28בשטח כולל נוסף של  במתחם התיכון הישן
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 )המשך(  רכוש קבוע - : 7באור 

 
 מבנה אמפיתאטרון .ה

 
קק"ל( כי תעניק תרומה למכללה   -הודיעה הקרן הקיימת לישראל )להלן  2014  ,דצמברחודש  ב 

. ישראל וקרן קיימת גרמניהמיליון ש"ח לבניית אמפיתיאטרון שיועברו מקק"ל    3.5  - בסך של כ
לכ שהצטברו  תכנון(  )בעיקר  אחרות  בעלויות  נשאה  ליום    481  -המכללה  עד  ש"ח    30אלפי 

הפרויקט מבוצע על ידי הקרן  מיליון ש"ח.    3.9  -. סך עלות הפרויקט מוערכת בכ2021בספטמבר,  
העבודות בשטח הופסקו ע"י קק"ל והחלה הערכות ליציאה למכרז למועד הדיווח    נכוןהקיימת ו

  חדש.
)בנ  ( ומתוכננת הקמת  5ין  יזכויות החכירה במקרקעין עליהם בנוי בנין המנהלה של המכללה 

 .(2016בפברואר,  17)חוזה חכירה מיום   למכללההאמפיתאטרון שייכות 
 

 14בניין מספר  .ו
 

שיועד    מ"ר  1,200קומתי בשטח כולל של  -הנגב נכלל מבנה דוברכישת השטחים ממועצת שער   
עלות    למימון  הסתיימו עבודות הבינוי והמבנה צויד ואוכלס. המקורות  בשנת תש"פ .  לשיפוץ

מיליון ש"ח יוענקו על ידי תורם שחתם על חוזה תרומה,   2.6  -משלושה מקורות  הפרויקט הינם  
  21)בתמורה להסכם שימוש בחלק מהמבנה, ראה באור    ועברו ממכללת הנגבה מיליון ש"ח    1.2

 .  מיליון ש"ח מומנו מכספי ות"ת המיועדים לבינוי ומיגון 6.3 - ו להלן(
 

 
 לאב -פרויקט מדיה .ז

 
  בהסכם עם קרן היסוד לבניית מעבדות והתאמת מבנים ליזמות המכללה  התקשרה    2017בשנת   

מיליון ש"ח. קרן היסוד התחייבה למימון    4  -חדשנות ומדיה. עלות הפרויקט מוערכת בסך של כ
בתקופת הדוח  ותורמים אחרים.    המכללה  קורותתמומן מממיליון דולר והיתרה    1עלויות בסך  

 אוכלס.  והפרויקט  בפרויקטיימו העבודות סתה
 

 ( 6בניין המרכז הקדם אקדמי )בניין  ח. 
 

דו מבנה  החינוך  בקרית  הציבה  לב"י  המכיל  -קרן  משרדים    12קומתי,  ומבנה  לימוד  כיתות 
על ידי    1983 -ו 1982ושירותים הצמוד אליו. המבנה הוצב בהתאם להחלטות שנתקבלו בשנים  

 לחיילים משוחררים. הרמטכ"לים דאז על מנת שישמש למכינות 
דולר לשיפוץ מבנה   4.5בסך    בשנה"ל תשע"ט אושרה למכללה תרומה מקרן הלמסלי מיליון 

המבנה,   נראות  ושיפור  לסטודנט  והשירותים  הכיתות  שטחי  הרחבת  אקדמי,  הקדם  המרכז 
   .עלות השיפוץ מוערכת בסכום זהחזיתות ונגישות אליו. 

מ"ר שהם   365  יהרסו בתהליך השיפוץמתוכם    ,מ"ר  1215  -  לשיפוץ  המיועד  המבנהשטח בניין  
מ"ר   850רכת הגשרים. לאחר החסרת ההריסה במבנה הקיים נשארים  האגף החד קומתי ומע

שהם אגף דו קומתי של מבנה הכיתות. בנוסף יבנו שני אגפים חדשים: שטח אגף משרדים דו  
סה"כ מבנה המרכז הקדם   מ"ר.  585  - שטח אגף כיתות דו קומתי חדש  ומ"ר    150  -קומתי חדש  

 התקבל היתר בניה. מ"ר.  1585ל  אקדמי לאחר שיפוץ והרחבה יהיה בשטח כולל ש
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 עובדים ומוסדות בגין שכר - : 8באור 
 

 בספטמבר  30  
  2021  2020 
 ש"ח אלפי   
     
 111  29  ובדים בעד משכורתע
 3,683  3,659  וסדות בגין שכר  מ
 2,098  2,652  פרשה לחופשה  ה

 1,471  1,617  הפרשה לגמול הצטיינות *( 
     
  7,957  7,363 
 
 . להלן 12ראה באור  *( 

 
 

 ספקים ונותני שירותים  - : 9באור 
 

 בספטמבר  30  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

 3,736  2,975  חשבונות פתוחים
 1  -  המחאות לפרעון

     
  2,975  3,737 

 
 זכאים ויתרות זכות  - : 10באור 

 
 בספטמבר  30  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     
     

 1,500  2,940  זכאים בגין הקמת מעונות סטודנטים )*(
 390  2,752  ואחרים  הוצאות לשלם

 621  580  הכנסות מראש 
 388  225  אגודת הסטודנטים החדשה 

 41  -  מכללת הנגב 
 2  9  מוסדות

     
  6,506  2,942 

 
 (. 1) 6)*( ראה באור 
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 מעביד, נטו  -התחייבויות בשל סיום יחסי עובד  - : 11באור 
 

 בספטמבר  30  
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

 3,325  2,902  התחייבות בגין פיצויי פיטורין, נטו
 970  742  יעודה לפיצויים   -בניכוי 

     
  1602,  2,355 

 6,350  7,341  התחייבות בגין פדיון ימי מחלה שלא נוצלו  
     
  9,501  8,705 

 
פיצויים לעובד בעת דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את המכללה לשלם   א. 

לחוק    14סעיף    מתוקף פיטורין או פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכנית הפקדה מוגדרת  
חישוב התחייבות המכללה בשל הטבות לעובדים    .כמתואר להלן,  1963  -התשכ"גפיצויי פיטורין,  

ותקופ  ה בוצע העובד  משכורת  על  והתבססה  בתוקף  העסקה  הסכם  פי  אשר    העסקתו  תעל 
ם את הזכות לקבלת הפיצויים. לכיסוי התחייבות המכללה לתשלום פנסיה מקיפה ופיצויי  יוצרי

פרישה לעובדיה הפקידה המכללה הפקדות שוטפות על שם העובדים בקופת פנסיה ובתוכנית 
 לביטוח מנהלים. 

 
אינם בשליטתה   המנהלים  הסכומים שנצברו על שם העובדים בקופת הפנסיה ובפוליסת ביטוח

בניהולה של   וכן    המכללהאו  על המצב הכספי לאותם סכומים  בדוח  ביטוי  ניתן  כן לא  ועל 
שבגינ ההתחייבות  הם    םלהתחייבויות  הכספיים הופרשו.  בדוחות  הכלולה  פיטורין  לפיצויי 

החלת סעיף למועד    מתאימותהפקדות  ב  כוסתה   שלאהמכללה    מייצגת את יתרת התחייבויות
   .ויי פיטוריןלחוק פיצ  14

 
ליום   .ב עד  שנצברו  רווחים  כולל  להפקדה  מתייחסת  הכספי היעודה  המצב  על  בקופה    הדיווח 

מיועדת לכיסוי פיצויי פיטורין בעת פרישה והיא ניתנת למשיכה רק לאחר המרכזית לפיצויים  
 שימולאו כל ההתחייבויות לפי חוק פיצויי פיטורין. 

   סת לסגל המנהלי ולסגל האקדמי במכללה.ההתחייבות בגין פדיון ימי המחלה מתייח .ג
ה וניצל בתקופת  במיד  55הפורש לגמלאות לאחר גיל    דישולם לעוב  הפדיון  בנוגע לסגל המנהלי,
  ימים  6עד  בשיעור של  יהיה  הפדיון    . ם לומגיעיהמסך כל ימי המחלה    65%עבודתו לא יותר מ

המחלה המגיעים לו, לא יהיה זכאי לפדיון  ומעלה מיתרת ימי    66%ניצל העובד    לכל שנת עבודה.
 ימי מחלה.

במידה והעובד ניצל .  55הפדיון ישולם לעובד הפורש לגמלאות לאחר גיל  בנוגע לסגל האקדמי,  
, הפדיון ישולם בשיעור  מסך כל ימי המחלה שמגיעים לו  35%במהלך עבודתו עד מועד הפרישה  

מיתרת ימי המחלה, הפדיון    65%עד    36%מ  והעובד ניצלימי מחלה. במידה    30ימים על כל    8של  
ומעלה מיתרת ימי המחלה    66%ניצל העובד  .  ימי מחלה  30ימים על כל    6ישולם בשיעור של  

 המגיעים לו, לא יהיה זכאי לפדיון ימי מחלה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 המכללה האקדמית ספיר )ע"ר(
 באורים לדוחות הכספיים 

19 

 

 
  התחייבות בגין גמול הצטיינות - : 12באור 

 
האקדמי על פי מידת הצטיינותם בהוראה ומחקר כפי שנקבע על ידי ועדה  התחייבות העמותה לסגל  

 אקדמית להצטיינות.
 

ההתחייבות מחושבת על בסיס השכר ושיעור הגמול נקבע לפי חלוקה לקבוצות כשכל קבוצה מקבלת  
 . של הגמול מהשכרשיעור שונה 

גמול ההצטיינות שעיקרו    חישוב   אופן   שונה   לפיו   האקדמי  הסגל  עם   חדש  הסכם  נחתם  2019  בשנת
 תאוניברסיטאובמכללות, והתאמתן לטבלאות השכר של השל טבלאות השכר    מדורגת  הנה התאמה

 רכיבי גמול. לעניין
 

החלק   .אפ"ותש  פתש"מייצגת התחייבות לתשלום בגין השנים    2021בספטמבר,    30התחייבות ליום  
 . קצרהתחייבויות לזמן  במסגרתלהיות משולם בשנת הלימודים הבאה נכלל  שצפוי 

 
 

   , התקשרויות וערבויותותת תלוייוייבוחהת - : 13באור 
 

התורמת( נתרמו במשך   -בהתאם להסכמים בין המכללה האקדמית לקרן אהרון גוטווריט )להלן . א
 השנים על ידי התורמת סכומים לקרן משותפת שפירותיה ייועדו לקידום החינוך ולמתן מלגות.

 המכללה במקביל הפקידה סכום מקביל לסכומי התרומות של התורמת.
מהשקעות הון הקרן מעבר להפרשי הצמדה    שהתקבלוהריבית השנתית הריאלית ו/או הרווחים  

 לשמירת ערכו של הון הקרן ישמשו למטרות הקרן. 
 

יחדלו  2014  ,בחודש אוקטובר הלימודים תשע"ה,  לפיה החל משנת  , נחתמה תוספת להסכם 
שנים עוקבות יעשה שימוש להענקת    8צדדים להפקיד כספים לקרן והחל משנה זו ובהמשך  ה

ינוצלו כל יתרות הקרן ופירותיה להענקת מלגות   2024/25מלגות כך עד תום שנת הלימודים  
סיום. לכדי  וההתקשרות תגיע  נטו    תיתרב  כלולים הסכומיםלפיכך    כאמור  שקיימת  הנכסים 

על פי ההסכם עם התורם, הכספים מוחזקים בחשבון השקעות  .  זמניאופי    לגביהם הגבלה בעלת
  אלפי ש"ח. 1,148יתרת הקרן לתאריך הדיווח עומדת על ייעודי. 

 
 )ב'(. 7בדבר התקשרויות, ראה באור  ב.

 
מוסדות השכלה נוספים, בקשה לאישור    11הוגשה נגד המכללה, יחד עם    2020במאי,    12ביום   ג.

. עילת הבקשה נשענת על הטענה לפיה על המכללה להשיב לציבור הסטודנטים  תביעה כייצוגית
נלווים   יחסי מהסכומים ששילמו בגין שירותים  שלמדו  אצלה בשנת הלימודים תש"פ, חלק 

ל, מים וכיו"ב(, אשר "נחסכו" מהמכללה יקיון, חשמ)לרבות דמי אבטחה, דמי רווחה, עלויות נ
לכאורה מחמת סגרי הקורונה שאסרו על קיום לימודים בקמפוס, ומנעו לכאורה מהסטודנטים  

התביעה סכום  את  אומדים  המבקשים  אלה.  שירותים  )ככל   קבלת  המכללה  נגד  הייצוגית 
הגישה המכללה תגובה לבקשת    2020באוקטובר,    15ביום ש"ח.   2,975,000- שתאושר הגשתה( ב

האישור, בה נטען שיש לדחותה על הסף לנוכח פגמים בהגשתה, ולחילופין שיש לדחותה לגופו  
בה נדונו מספר ,  2021במרץ,    14יום  ב  זו התקיימה של ענין. ישיבת קדם משפט ראשונה בתביעה  

הדיון בתובענה    נכון לתאריך הדוח,  .בקשות מקדמיות שהוגשו על ידי הצדדים השונים רב של  
, מבלי שנקבע דיון בה, עד למתן החלטה של בית המשפט העליון בבקשת רשות ערעור  מוקפא

שהוגשה בתובענה ייצוגית אחרת בעניין דומה, שההכרה המשפטית בה מהותית להמשך הדיון  
אם בכלל   לא ניתן להעריך את החשיפה  ,נוכח השלב בו נמצאת הבקשה  הנזכרת לעיל.  בתובענה

 זה ולפיכך, בדוחות הכספיים לא נכללה כל הפרשה.בשלב 
 
גד נכן  וכ  מכללות ציבוריות אחרות  12נגד המכללה, יחד עם  כהוגשה    2021בפברואר,    28ביום   .ד

- )להלן   בקשת צד בסכסוך קיבוצי,  והועדה לתכנון ותקצוב  הממונה על השכר במשרד האוצר
לפיו חבר סגל זוטר אשר בגין השלמת שכר  וצו עשה  היא למתן צו הצהרתי  הבקשה  .  "הבקשה"(

ביצע שיעורי השלמה לאחר תום השביתה שהתקיימה בסמסטר א' תשפ"א, זכאי לתשלום מלוא 
, וזאת בניגוד להנחיית הממונה על השכר לפיה יש  שכרו הרגיל על כל שיעור השלמה כאמור

מאחר שהמכללה מחויבת   .כאמור לעיל  עור השלמהבלבד מהשכר הרגיל עבור כל שי  55%לשלם  
נכון  .  לפעול בהתאם להנחיית הממונה על השכר, היא שילמה לסגל הזוטר בהתאם להנחייתו

ההליך נמצא בשלב סיכומי טענות מטעם הצדדים. לתאריך הדוח, התקיים הליך הוכחות בהליך ו
המשפ  המכללההנהלת  להערכת   היועצים  של  דעתם  חוות  על  סיכון  קיים    טייםבהתבסס 

יחויבו לשלם הפרשי שכר בגין    ה ויתר המכללותשהבקשה תיענה לפחות בחלקה, כך שהמכלל
 ובהתאם נכללה הפרשה מתאימה בדוחות הכספיים. שיעורי ההשלמה
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   נכסים נטו שיועדו על ידי מוסדות המלכ"ר - : 14באור 
 

  2020  יםשנב  לצורך שיפור תשתיות והתאמת מבנים.  מיליון ש"ח  15הנהלת המכללה ייעדה    2021שנת  ב 
 בכל שנה לאותה מטרה.  מיליון ש"ח 9הנהלת המכללה ייעדה  2018-ו

 
 
 

 הכנסות משכר לימוד  - : 15באור 

  
  30לשנה שהסתיימה ביום  

 בספטמבר 
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

 50,289  54,928  לימודי תואר ראשון 
 3,519  4,157  לימודי תואר שני 

 3,387  3,008  מכינות לימודי
 4,949  4,164  לימודי חוץ

     
  66,257  62,144 

 1,089  1,045  דמי חבר אגודת הסטודנטים   -בניכוי
 313  665  לימוד   שכר  החזר -בניכוי
 308  371  עמלות כרטיסי אשראי -בניכוי

     
  64,176  60,434 
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 תרומות - : 16באור 

 
 ההרכב: א.  

 בספטמבר   30לשנה שהסתיימה ביום    
  2021  2020 
 אלפי ש"ח    
     

 5,576  9,456  קרן הלסמלי 
 636  -   קרן היסוד 

 1,107  -   דורון לבנת  
 -   500  אייל הירדני 

ISF   -  439 
 344  -   גילפורד ודיאן גלזר 

 368  -   החברה למשק וכלכלה 
 275  240  אייסף

 87  -   מגבית קנדה 
 99  -   אריסון 

P.E.F - Israel Endowments Funds  245  261 
 189  -   קרן נס

Crown Family Foundation  3,263  3,814 
Anglo Israel Association   -  108 

Mandel Foundation Special Fund  161  172 
 30  -   מלגות חנה ריש 
 300  -   ( בע"מ1996ייזום ואנרגיה )במות השקעות  
 30  -   עיריית שדרות 

 300  300  קנדה  UJA- קרן עזריאלי 
 233  405  קרן רש"י 

The Jacob and Will Fund   -  258 
 208  145  אלברט דואר )באמצעות קרן היסוד( 

 67  -   האופוטרופוס הכללי 
 -   20  נאמנות התיאטרון הקמרי 

 50  -   טכנולוגיות מתקדמות בע"מ דפוס בארי  
 156  1,355  קרן קיסריה אדמונד בנימין  

 38  -   קרן אריה יהודה
 105  70  בנק מזרחי טפחות 
 31  167  הסוכנות היהודית

 50  -   ליזמות וחדשנות חברתית )ע"ר(   טופז
 70  -   בנק לאומי 

 -   230  ניסים בראל 
 26  -   כיוונים 

 -   70  לישראל קרן קיימת  
 493  200  בנק הפועלים

 -   53  מטרו ווסט 
 26  -   ניברסיטת מקגיל או

 25  -   עמותת ענת 
 86  23  אמאקרן  

 93  140  קרן מושל 
 -   385  מתן משקיעים בקהילה

 -   251  מרטין גולדברג 
 -   72  חברים למען חברה  

 165  121  *(   אחר
 16,315  17,872  "כ תרומות סה

 1,635  1,800  מתוכן תרומות שמוצגות בתקציב רגיל  
 14,680  16,072  מתוכן תרומות שמוצגות במסגרת נכסים נטו שהוגבלו זמנית 

 
 אלפי ש"ח.  20  - תרומות בסכומים הנמוכים מ *(

 
    לא התקבלו תרומות מישויות מדיניות זרות.  ב.
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 תפעול פדגוגי - : 17באור 
 

 
 שהסתיימה ביום לשנה  

 בספטמבר  30 
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

 45,628  47,262  משכורות ונלוות לסגל אקדמי במינוי 
 40,847  38,552    משכורות ונלוות למרצים ותשלומים עבור הרצאות

 21,035  21,332  משכורות ונלוות הנהלה פדגוגית
 6,414  6,700  לימודי חוץ *( 

 1,282  995  פרויקטים  
 1,636  2,033  מדיה לאב  -מרכז יזמות

 1,938  2,450  עזרי הוראהמחשוב ו
 7,055  7,434  פעילות דיקן הסטודנטים כולל משכורות ונלוות 

 1,137  1,176  , קלטות ומנוייםספריהל ספרים
 12,209  11,671  חלוקת מלגות

 6  52  הוצאות קרן ידידי ביה"ס לאמנויות
 2,158  1,666  הוצאות לקרנות מחקר 

 8,772  9,123  פחת 
 3,891  2,905  תפעול פדגוגי שוטף אחר 

     
  153,351  154,008 
 ראה פירוט עלויות בנספח ב' לדוח.  ( *

 
 

 תפעול מנהלי - : 18באור 
 

 
  30לשנה שהסתיימה ביום   

 בספטמבר 
  2021  2020 
 ש"ח אלפי   
     

 5,455  4,707  ית חינוך, מבנים, ציוד יאחזקת קר
 5,557  5,066  ניקיון ואחזקה כולל משכורות ונלוות 

 96  67  אחזקת רכב 
 891  491  שונותת יוהשתתפו

 252  252  פחת 
     
  10,583  12,251 

 
 וכנסים הוצאות פרסום  - : 19באור 

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום   

 בספטמבר  30
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

 2,450  2,561  פרסום ויחסי ציבור 
 3,270  2,948  משכורות ונלוות לשכר 

 1,194  593  פסטיבל קולנוע דרום *( 
 288  -  כנס שדרות *(
 31  86  כנסים שונים

     
  6,188  7,233 
 ' לדוח. בראה פירוט עלויות בנספח  *( 
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 הוצאות הנהלה וכלליות - : 20באור 

 
 לשנה שהסתיימה ביום   

 בספטמבר  30
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   
     

 5,686  5,891  ת ונלוות לשכר ומשכור
 60  75  צרכי משרד והדפסות

 299  312  ביטוח כללי
 178  152   אחזקת כלי רכב

 568  729  כיבודים, אירוח, שי לחג ומתנות טקסים, 
 248  284  פנים קורתיייעוץ מקצועי וב 

 554  629  וביקורת משפטיות
 65  50  השתלמויות 

 110  110  פחת 
 8  35  הוצאות מנהלה ושונות 

     
  8,267  7,776 

   
 צדדים קשורים  - : 21אור ב

 :יתרות 
 בספטמבר  30  
  2021  2020 
 ש"ח אלפי   

     ברכוש שוטף  
 ( 6,851)  ( 9,784)  ת"ות  -הועדה לתכנון ותקצוב

     
 ( 41)  339  מכללת הנגב 

 
עסקאות:  

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בספטמבר  30
  2021  2020 
 אלפי ש"ח   

     הכנסות )הוצאות( 
 113,092  110,567  ת"ות - הקצבות והשתתפויות מהועדה לתכנון ותקצוב 

          
 ( 1,530)  ( 1,453)  למכללת הנגב -משכורות ונלוות  

     
 414  207  ממכללת הנגב -משכורות ונלוות  
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 מסים  - : 22באור 
 

 מסים על ההכנסה . א
 

רה היא  וטפ ךכיודת מס הכנסה, לפפק( ל2)  9בסעיף  עותו ורי" כמשמב צי דהוכרה כ"מוס  העמותה
  46אושרה כמוסד ציבורי מוכר לתרומות לפי סעיף  העמותהמתשלום מס הכנסה על הכנסותיה. 

 לפקודת מס הכנסה. 
 

 . 2016שומות מס סופיות לרבות שומות עצמיות הנחשבות לסופיות עד שנת המס  לעמותה
 

 מסים אחרים  . ב 
 

 . 2016עד שנת המס  שומות מס ניכויים סופיות או הנחשבות לסופיות    לעמותה  -

 
מס שכר המוטל לפי חוק מס ערך מוסף, נכלל במסגרת הוצאות השכר. מס ערך מוסף  -

ששולם בגין תשומות שאינו ניתן להחזר נכלל בסעיפי ההוצאות, או הנכסים שבגינם מוטל 
 המס. 

 
בגין הוצאות מסוימות )"הוצאות עודפות"( נכללים בסעיפי ההוצאות בגינם הוטל   מסים -

 המס. 
 
 

 אישור על ניהול תקין  - : 23באור 
 

 .2023, בדצמבר 31בידי העמותה אישור מרשם העמותות על ניהול תקין בתוקף עד  
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 להלן נערכת השוואת תקציב מול הביצוע בהקשר זה נציין: 

 
 הרכב התקציב ופירוטיו בהתאם להנחיות ות"ת. א. 
 נתוני התקציב הם בבחינת מידע נלווה ואינם מבוקרים.  ב.
 הנהלת המכללה האקדמית. אושר על ידי  בנספחהתקציב המקורי המופיע  ג.
אושר על ידי ות"ת כמסגרת תקציב ואושר על ידי הנהלת המכללה    ,התקציב המאושר על כל שינויו המופיע בנספח ד.

 האקדמית.
 הנתונים לא כוללים לימודי חוץ ותקציב מחקר. .ה
 

 
תקציב מאושר   

  א "פלשנה"ל תש
ביצוע כספי  

 א "פלשנה"ל תש
 אלפי ש"ח   

     
     מחזור הפעילויות 

 107,627  110,492  הקצבות מהועדה לתכנון ותקצוב  
 61,432  59,808  הכנסות מסטודנטים 

 7,557  9,730  הכנסות מהקצבות ואחרות 
     

  180,030  176,616 
     

     עלות הפעילויות 
     שכר עבודה 

 45,626  45,189  סגל אקדמי בכיר 
 1,002  1,166  השתלמות ממושכת

 38,614  45,579  אקדמי זוטר סגל 
 37,246  39,364  מורים מן החוץ 

     
  131,298  122,488 

     הוצאות שאינן שכר 
 1,278  1,437  ספרים 

 20,740  26,718  תפעול מנהלי
 11,667  13,977  חלוקת מלגות

     
  42,132  33,685 
     

 20,443  6,600  הכנסות נטו מפעילויות 
     
     

 4,909  7,135  הנהלה וכלליות 
 2,746  3,331  פרסום יחסי ציבור וכנסים

  10,466  7,655 
     
     

 12,788  ( 3,866)  הכנסות נטו לפני הוצאות מימון ואחרות
     

 1,341  250  הכנסות מימון נטו
     

 14,129  ( 3,616)  הכנסות נטו לשנה     
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 : ולימודי חוץ כנס שדרות ,להלן פירוט הפעילויות פסטיבל קולנוע דרום

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום   

 בספטמבר  30
 לשנה שהסתיימה ביום   

 בספטמבר  30
 לשנה שהסתיימה ביום   

 בספטמבר  30
 לשנה שהסתיימה ביום   

 בספטמבר  30
  2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020 
 אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   אלפי ש"ח   
 פסטיבל מדרום  כנס שדרות   פסטיבל קולנוע דרום  לימודי חוץ  
                 

                 הוצאות 
 32  64  286  -  600  483  1,419  1,449  שכר עבודה 

 -  -  -  -  -  -  4,415  4,351  שכר עבודה מרצים 
 23  81  2  -  189  86  580  900  תפעול
 -  -  -  -  86  10  -  -  אירוח

 38  82  -  -  233  14  -  -  טקסים
 -  -  -  -  85  -  -  -  פרסים 

                 
  6,700  6,414  593  1,194  -  288  227  93 

                 הכנסות
 110  123  -  -  68  33  2,009  3,597  ( 1תרומות והכנסות ממוסדות )

 -  -  -  -  523  15  196  121  ( 2מוסדות ממשלתיים וציבוריים )
 -  -  -  -  -  -  4,949  4,164  הכנסות שכר לימוד מתלמידים 

                 
  7,882  7,155  48  590  -  -  123  110 
                 

 17  ( 104)  ( 288)  -  ( 604)  ( 545)  740  1,182  הוצאות )עודף הוצאות על הכנסות(עודף הכנסות על 
 

 מוצג בהכנסות שוטפות אחרות בדוחות על הפעילויות. ( 1)
 
 מוצג בהקצבות והשתתפויות בדוחות על הפעילויות. ( 2)

 
 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
 

 


