
 

 
 

 מכון ויצמן למדע
 

 דוחות כספיים 
 ליום

 2021בספטמבר  30
 
 
 



 
 מכון ויצמן למדע

 
 2021בספטמבר  30דוחות כספיים ליום 

 
 

 תוכן העניינים 
 
 

 עמוד
 

 2 דוח רואי החשבון המבקרים
 

 3 מאזנים
 

 4 השינויים בנכסים נטודוחות משולבים על הפעילויות ועל 
 

 8 דוחות על תזרימי המזומנים
 

 10 באורים לדוחות הכספיים 
 
 
 



  
  
  
  
  
 
 

    
  8   ,  

  212  
 9100102 

2000 531 02  
 
 
 
 

KPMG     ,               KPMG             
  -  KP MG In te rna t i ona l  L im i t ed      ,  

 

  
 
  
  
 

     
        

  
  

  )        -     (" "30   
2021  -  2020             

            
   .           .

   .          
  

     ,        
  "  ,(     )   -  1973        .

              
          .   
           .  

            
.         .  

  
  ,   ,     ,    "   

      30     2021   -  2020   ,   
          ,  
)     Israeli GAAP.(  

  
  
  
  

    
    

  
24    2022  



 

 

 
   

 
 בספטמבר  30מאזנים ליום 

 
 
 
 המכון  מאוחד   
  2021 2020 2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור  
 

             נכסים 
             

             רכוש שוטף
             

 565,724  525,124  614,378  582,646  3 מזומנים ושווי מזומנים
             

 125,734  112,636  120,642  112,022   מענקי מחקר לקבל -חייבים 
             

 71,550  80,490  71,679  80,718  5 חייבים ויתרות חובה
             
   775,386  806,699  718,250  763,008 
             
             

             השקעות לזמן ארוך 
             

 9,859,854  11,086,067  12,578,398  14,142,372  4,13 השקעות 
             

 2,752,836  3,097,379  3,500  3,500  6 השקעה בחברות מוחזקות
             
   14,145,872  12,581,898  14,183,446  12,612,690 
             

            7 , נטו רכוש קבוע 
             

             רכוש קבוע שמשמש להוראה ומחקר, 
 853,088  1,029,392  853,088  1,029,392   מינהל ושירות לסטודנטים 

             
             רכוש קבוע שאינו משמש להוראה

 639,468  657,920  639,738  658,082   ומחקר, מינהל ושירות לסטודנטים 
             
   1,687,474  1,492,826  1,687,312  1,492,556 
             

 14,868,254  16,589,008  14,881,423  16,608,732   נכסים סך הכל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 מכון ויצמן למדע 
 מאוחד - דוח משולב על הפעילויות ועל השינויים בנכסים נטו 

  
  נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה  נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה  
       לשימוש לפעילויות   
      בגין עתודות      
   בעלת אופי   לזכויות       
  בעלת אופי - זמני  בעלת אופי ששימשו  עובדים בעת  קרן צמיתה    
 סה"כ קבוע מחקרים פיתוח  -זמני  לרכוש קבוע פרישה סה"כ הנהלה  תקציב שוטף   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור  

 
 14,177,512  1,459,305  201,324  29,840  850,688  ) 331,533( 11,967,888  9,911,323  2,056,565   2020באוקטובר   1יתרה ליום 

           מחזור הפעילויות 
 508,668  -  -  -  -  -  508,668  -  508,668  א14 הקצבות מהועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) 

 348,883  -  -  -  -  -  348,883  -  348,883     תמלוגים
 670,800  51,993  394,351  34,231  -  -  190,225  -  190,225   והקצבות תרומות 

 54,726  -  -  -  -  -  54,726  -  54,726  ב14 הכנסות אחרות 
           סכומים ששוחררו מנכסים נטו שקיימת  

 -  -  )476,742( )1,329( -  -  478,071  -  478,071   לגביהם הגבלה זמנית  
           

 1,583,077  51,993  )82,391( 32,902  -  -  1,580,573  -  1,580,573   סה"כ מחזור הפעילויות 
           

           עלות הפעילויות 
 1,224,431  -  -  -  -  -  1,224,431  -  1,224,431  א15 הוראה ומחקר ושירותי עזר 
 54,297  -  -  -  -  -  54,297  -  54,297  ב15 מלגות ושירותים לסטודנטים

 91,943  -  -  -  -  -  91,943  -  91,943  ג 15 תמלוגים 
 43,449  -  -  -  -  -  43,449  -  43,449   בינוי ופיתוח 

 16,410  -  -  -   -  16,410  -  16,410  ד15 עדכון עתודות לזכויות עובדים בעת פרישה, נטו 
 171,717  -  -  -  -  -  171,717  -  171,717   פחת

 3,933  -  -  -  -  -  3,933  -  3,933  ה15 פטנטים, נטו 
           

 1,606,180  -  -  -  -  -  1,606,180  -  1,606,180   סה"כ עלות הפעילויות 
           

 )23,103( 51,993  )82,391( 32,902  -  -  )25,607( -  )25,607(  הכנסות (הוצאות) נטו מפעילויות 
 64,303  -  -  -  -  -  64,303  -  64,303  ו15 הוצאות הנהלה וכלליות 

 20,781  -  -  -  -  -  20,781  -  20,781  ז15 הוצאות יחסי ציבור וקשרים עם תורמים 
           

 )108,187( 51,993  )82,391( 32,902  -  -  )110,691( -  )110,691(  נטו לפני מימון  )הוצאותהכנסות ( 
 503,000  )61,027( 61,027  -  -  -  503,000  -  503,000  ח15 פירות לחלוקה מקרנות צמיתות 

 1,096,302  204,044  911  347  -  -  891,000  891,000  -  ח15 תשואה לקרנות צמיתות 
 223,508  -  -  -  -  -  223,508  -  223,508  ח15 , נטו הכנסות מימון אחרות

 )150,000( -  -  -  -  -  )150,000( -  )150,000( א16 הוצאות מיסים 
           

 1,564,623  195,010  )20,453( 33,249   -  1,356,817  891,000  465,817   שנה (גרעון) ל סה"כ עודף  
 -  -  -  -  -  -  -  225,633  )225,633(  ייעוד כספים על ידי המכון 

 -  4,488  )941( -  -  -  )3,547( -  )3,547(  סכומים בגין תרומות שהתקבלו, נטו הקבלת  
 -  -  )7,879( )30,982( 341,528  -  )302,667( -  )302,667(  סכומים ששימשו לרכוש קבוע 

 -  -  -  -  )165,174( -  165,174  -  165,174   סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
           סכומים שהועברו לכיסוי עדכון עתודות לזכויות  

 -  -  -  -  -  )16,410( 16,410  -  16,410   בעת פרישה עובדים  
           

  15,742,135  1,658,803  172,051  32,107  1,027,042  )347,943( 13,200,075  11,027,956  2,172,119   2021בספטמבר  30יתרה ליום 
  הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 מכון ויצמן למדע 
 מאוחד - דוח משולב על הפעילויות ועל השינויים בנכסים נטו 

 

 

  נטו שקיימת לגביהם הגבלה נכסים  נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה  
       לשימוש לפעילויות   
      בגין עתודות      
   בעלת אופי   לזכויות       
  בעלת אופי - זמני  בעלת אופי ששימשו  עובדים בעת  קרן צמיתה     
 סה"כ קבוע מחקרים פיתוח  -זמני  לרכוש קבוע פרישה סה"כ הנהלה  תקציב שוטף   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור  

 
 13,540,883  1,314,531  183,900  30,948  763,566  ) 340,863( 11,588,801  9,710,160 1,878,641   2019באוקטובר   1יתרה ליום 

           מחזור הפעילויות 
 470,562  -  -  -  -  -  470,562  -  470,562  א14 (ות"ת) הקצבות מהועדה לתכנון ותקצוב 

 288,357  -  -  -  -  -  288,357  -  288,357   תמלוגים 
 841,174  126,018  463,391  44,767  -  -  206,998  -  206,998   והקצבות תרומות 

 119,816  -  -  -  -  -  119,816  -  119,816  ב14 הכנסות אחרות 
           לגביהם  סכומים ששוחררו מנכסים נטו שקיימת 

            -  -  ) 504,032( ) 12,365( -  -  516,397  -  516,397   לגביהם הגבלה זמנית  הגבלה 
            1,719,909  126,018  ) 40,641( 32,402  -  -  1,602,130  -  1,602,130   סה"כ מחזור הפעילויות 

           עלות הפעילויות 
 1,192,522  -  -  -  -  -  1,192,522  -  1,192,522  א15 הוראה ומחקר ושירותי עזר 
 51,949  -  -  -  -  -  51,949  -  51,949  ב15 מלגות ושירותים לסטודנטים

 124,769  -  -  -  -  -  124,769  -  124,769  ג 15 תמלוגים 
 57,589  -  -  -  -  -  57,589  -  57,589   בינוי ופיתוח 

 ) 9,330( -  -  -  -  -  ) 9,330( -  ) 9,330( ד15 עדכון עתודות לזכויות עובדים בעת פרישה, נטו 
 184,051  -  -  -  -  -  184,051  -  184,051   פחת

            3,681  -  -  -  -  -  3,681  -  3,681  ה15 פטנטים, נטו 
            1,605,231  -  -  -  -  -  1,605,231  -  1,605,231   סה"כ עלות הפעילויות 

 114,678  126,018  ) 40,641( 32,402  -  -  ) 3,101( -  ) 3,101(  הכנסות (הוצאות) נטו מפעילויות 
 64,346  -  -  -  -  -  64,346  -  64,346  ו15 הוצאות הנהלה וכלליות 

            27,645  -  -  -  -  -  27,645  -  27,645  ז15 הוצאות יחסי ציבור וקשרים עם תורמים 
            22,687  126,018  ) 40,641( 32,402  -  -  ) 95,092( -  ) 95,092(  הכנסות (הוצאות) נטו לפני מימון 

 511,000  ) 66,090( 66,090  -  -  -  511,000  -  511,000  ח15 פירות לחלוקה מקרנות צמיתות 
 136,911  79,329  ) 260( 171  -  -  57,671  57,671  -  ח15 תשואה לקרנות צמיתות 

            ) 33,969( -  -  -  -  -  ) 33,969( -  ) 33,969( ח15 הוצאות מימון אחרות, נטו 
            636,629  139,257  25,189  32,573  -  -  439,610  57,671  381,939   סה"כ עודף לשנה 

 -  -  -  -  -  -  -  143,492  ) 143,492(  ייעוד כספים על ידי המכון 
 -  5,517  1,049  -  -  -  ) 6,566( -  ) 6,566(  הקבלת סכומים בגין תרומות שהתקבלו, נטו 

 -  -  ) 8,814( ) 33,681( 264,855  -  ) 222,360( -  ) 222,360(  סכומים ששימשו לרכוש קבוע 
 -  -  -  -  ) 177,733( -  177,733  -  177,733   סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

           סכומים שהועברו לכיסוי עדכון עתודות לזכויות  
            -  -  -  -  -  9,330  ) 9,330( -  ) 9,330(  עובדים בעת פרישה  

 14,177,512  1,459,305  201,324  29,840  850,688  ) 331,533( 11,967,888  9,911,323  2,056,565   2020בספטמבר  30יתרה ליום 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 מכון ויצמן למדע 
 מכון ויצמן (סולו) - דוח משולב על הפעילויות ועל השינויים בנכסים נטו 

 

 

  נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה  נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה  
       לשימוש לפעילויות   
      בגין עתודות      
   בעלת אופי   לזכויות       
  בעלת אופי - זמני  בעלת אופי ששימשו  עובדים בעת  קרן צמיתה     
 סה"כ קבוע מחקרים פיתוח  -זמני  לרכוש קבוע פרישה סה"כ הנהלה  תקציב שוטף   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור  

 
 14,177,512  1,459,305  201,324  29,840  850,688  ) 331,533( 11,967,888  9,911,323  2,056,565   2020באוקטובר   1יתרה ליום 

           מחזור הפעילויות 
 508,668  -  -  -  -  -  508,668  -  508,668  א14 הקצבות מהועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) 

 236,700  -  -  -  -  -  236,700  -  236,700   תמלוגים 
 670,800  51,993  394,351  34,231  -  -  190,225  -  190,225   והקצבות תרומות 

 54,726  -  -  -  -  -  54,726  -  54,726  ב14 הכנסות אחרות 
           סכומים ששוחררו מנכסים נטו שקיימת  

            -  -  )476,742( )1,329( -  -  478,071  -  478,071   לגביהם הגבלה זמנית  
            1,470,894  51,993  )82,391( 32,902  -  -  1,468,390  -  1,468,390   סה"כ מחזור הפעילויות 

           עלות הפעילויות 
 1,224,431  -  -  -  -  -  1,224,431  -  1,224,431  א15 הוראה ומחקר ושירותי עזר 
 54,297  -  -  -  -   54,297  -  54,297  ב15 מלגות ושירותים לסטודנטים

 43,449  -  -  -  -  -  43,449  -  43,449   בינוי ופיתוח 
 16,410  -  -  -  -  -  16,410  -  16,410  ד15 עדכון עתודות לזכויות עובדים בעת פרישה, נטו 

            171,717  -  -  -  -  -  171,717  -  171,717   פחת
            1,510,304  -  -  -  -  -  1,510,304  -  1,510,304   סה"כ עלות הפעילויות 

 )39,410( 51,993  )82,391( 32,902  -  -  )41,914( -  )41,914(  הכנסות (הוצאות) נטו מפעילות 
 49,858  -  -  -  -  -  49,858  -  49,858  ו15 הוצאות הנהלה וכלליות 

            20,781  -  -  -  -  -  20,781  -  20,781  ז15 תורמים הוצאות יחסי ציבור וקשרים עם 
            )110,049( 51,993  )82,391( 32,902  -  -  )112,553( -  )112,553(  נטו לפני מימון  הכנסות (הוצאות)

 503,000  )61,027( 61,027  -  -  -  503,000  -  503,000  ח15 פירות לחלוקה מקרנות צמיתות 
 588,132  204,044  911  347  -  -  382,830  382,830  -  ח15 תשואה לקרנות צמיתות 
 216,757  -  -  -  -  -  216,757  -  216,757  ח15 , נטו הכנסות מימון אחרות

 )150,000( -  -  -  -  -  )150,000( -  )150,000( א16 הוצאות מיסים 
            516,783  -  -  -  -  -  516,783  508,170  8,613   חדיםוברווחים נטו של תאגידים מאחלק המכון 
            1,564,623  195,010  )20,453( 33,249  -  -  1,356,817  891,000  465,817   לשנה (גרעון) סה"כ עודף  

 -  -  -  -  -  -  -  225,633  )225,633(  ייעוד כספים על ידי המכון 
 -  4,488  )941( -  -  -  )3,547( -  )3,547(  הקבלת סכומים בגין תרומות שהתקבלו, נטו 

 -  -  )7,879( )30,982( 341,528  -  )302,667( -  )302,667(  סכומים ששימשו לרכוש קבוע 
 -  -  -  -  )165,174( -  165,174  -  165,174   סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת

           סכומים שהועברו לכיסוי עדכון עתודות לזכויות  
            -  -  -  -  -  )16,410( 16,410  -  16,410   בעת פרישה עובדים  

 15,742,135  1,658,803  172,051  32,107  1,027,042  )347,943( 13,200,075  11,027,956  2,172,119   2021בספטמבר  30יתרה ליום 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 כון ויצמן למדע מ
 מכון ויצמן (סולו)  -  דוח משולב על הפעילויות ועל השינויים בנכסים נטו 

 

 
  נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה  נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה  
       לפעילויות לשימוש   
      בגין עתודות      
   בעלת אופי   לזכויות       
  בעלת אופי - זמני  בעלת אופי ששימשו  עובדים בעת  קרן צמיתה    
 סה"כ קבוע מחקרים פיתוח  -זמני  לרכוש קבוע פרישה סה"כ הנהלה  תקציב שוטף   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור  

 
 13,540,883  1,314,531  183,900  30,948  763,566  ) 340,863( 11,588,801  9,710,160  1,878,641   2019באוקטובר   1יתרה ליום 

           מחזור הפעילויות 
 470,562  -  -  -  -  -  470,562  -  470,562  א14 הקצבות מהועדה לתכנון ותקצוב (ות"ת) 

 171,684  -  -  -  -  -  171,684  -  171,684   תמלוגים 
 841,174  126,018  463,391  44,767  -  -  206,998  -  206,998   והקצבות תרומות 

 119,816  -  -  -  -  -  119,816  -  119,816  ב14 הכנסות אחרות 
           סכומים ששוחררו מנכסים נטו שקיימת  

            -  -  ) 504,032( ) 12,365( -  -  516,397  -  516,397   לגביהם הגבלה זמנית  
            1,603,236  126,018  ) 40,641( 32,402  -  -  1,485,457  -  1,485,457   סה"כ מחזור הפעילויות 

           הפעילויות עלות 
 1,192,522  -  -  -  -  -  1,192,522  -  1,192,522  א15 הוראה ומחקר ושירותי עזר 
 51,949  -  -  -  -  -  51,949  -  51,949  ב15 מלגות ושירותים לסטודנטים

 57,589  -  -  -  -  -  57,589  -  57,589   בינוי ופיתוח 
 ) 9,330( -  -  -  -  -  ) 9,330( -  ) 9,330( ד15 נטו עדכון עתודות לזכויות עובדים בעת פרישה,  

               184,051  -  -  -  -  -  184,051  -  184,051   פחת
            1,476,781  -  -  -  -  -  1,476,781  -  1,476,781   סה"כ עלות הפעילויות 

 126,455  126,018  ) 40,641( 32,402  -  -  8,676  -  8,676   (הוצאות) נטו מפעילות הכנסות 
 51,229  -  -  -  -  -  51,229  -  51,229  ו15 הוצאות הנהלה וכלליות 

            27,645  -  -  -  -  -  27,645  -  27,645  ז15 הוצאות יחסי ציבור וקשרים עם תורמים 
 47,581  126,018  ) 40,641( 32,402  -  -  ) 70,198( -  ) 70,198(  נטו לפני מימון  (הוצאות)הכנסות 

 511,000  ) 66,090( 66,090   -  -  -  511,000  -  511,000  ח15 פירות לחלוקה מקרנות צמיתות 
 ) 39,394( 79,329  ) 260( 171  -  -  ) 118,634( ) 118,634( -  ח15 תשואה לקרנות צמיתות 
 ) 35,497( -  -  -  -  -  ) 35,497( -  ) 35,497( ח15 , נטו הוצאות מימון אחרות

          חלק המכון ברווחים (הפסדים) נטו של תאגידים  
            152,939  -  -  -  -  -  152,939  176,305  ) 23,366(  מאוחדים  

            636,629  139,257  25,189  32,573  -  -  439,610  57,671  381,939   סה"כ עודף לשנה 
 -  -  -  -  -  -  -  143,492  ) 143,492(  ייעוד כספים על ידי המכון 

 -  5,517  1,049  -   - -  ) 6,566( -  ) 6,566(  הקבלת סכומים בגין תרומות שהתקבלו, נטו 
 -  -  ) 8,814( ) 33,681( 264,855  -  ) 222,360( -  ) 222,360(  סכומים ששימשו לרכוש קבוע 

 -  -  -  -  ) 177,733( -  177,733  -  177,733   סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות פחת
           סכומים שהועברו לכיסוי עדכון עתודות לזכויות  

            -  -  -  -  -  9,330  ) 9,330( -  ) 9,330(  בעת פרישה עובדים  
 14,177,512  1,459,305  201,324  29,840  850,688  ) 331,533( 11,967,888  9,911,323  2,056,565   2020בספטמבר  30יתרה ליום 

 
 הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 מכון ויצמן למדע
 

 בספטמבר 30המזומנים לשנה שהסתיימה ביום דוחות על תזרימי 
 
 
 
 המכון  מאוחד  
 2021 2020 2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

            תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
            

 439,610  1,356,817  439,610  1,356,817  עודף לשנה 
            הדרושות כדי להציג את תזרימי   התאמות

 ) 310,322( ) 1,197,798( ) 344,054( ) 1,188,876( נספח א' -המזומנים מפעילות שוטפת  
             

 129,288  159,019  95,556  167,941  מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת
             

             תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
              

            
 254,543  164,151  255,989  164,151  מימוש ניירות ערך סחירים, נטו

 -  2,659  -  2,659  תמורה ממימוש רכוש קבוע
 ) 305,840( ) 368,933( ) 305,944( ) 368,987( רכישת רכוש קבוע 

             
 ) 51,297( ) 202,123( ) 49,955( ) 202,177( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

            
            תזרימי מזומנים מפעילות מימון

            
            תרומות שנזקפו לנכסים נטו שקיימת  

            פיתוח  -הגבלה בעלת אופי זמני  לגביהם 
 44,767  34,231  44,767  34,231  וקרנות אחרות  

            תרומות שנזקפו לנכסים נטו שקיימת  
 463,391  394,351  463,391  394,351  מחקרים -הגבלה בעלת אופי זמני  לגביהם 

            תרומות שנזקפו לנכסים נטו שקיימת  
 126,018  51,993  126,018  51,993  לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע 

            סכומים ששוחררו מנכסים נטו שקיימת    
 ) 516,397( ) 478,071( ) 516,397( ) 478,071( לגביהם הגבלה  

            
 117,779  2,504  117,779  2,504  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

            
 195,770  ) 40,600( 163,380  ) 31,732( עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 

            
 369,954  565,724  450,998  614,378  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

            
 565,724  525,124  614,378  582,646  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מהם. הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד 
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 מכון ויצמן למדע
 

 בספטמבר 30דוחות על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 
 
 
 
 המכון  מאוחד  
 2021 2020 2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

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

            
            הוצאות (הכנסות) שאינן כרוכות בתזרימי 

            מזומנים:  
             חלק המכון ברווחים נטו של 

 ) 152,939( ) 516,783( -  -  תאגידים מאוחדים  
 184,051  171,717  184,158  171,879  פחת

 -  ) 199( -  ) 199( ממימוש רכוש קבוע רווח 
 ) 428,359( ) 1,390,365( ) 572,614( ) 1,728,125( ריבית ושערוך בגין השקעות לזמן ארוך 

            הוצאות מימון שנזקפו לנכסים נטו 
 79,240  205,302  79,240  205,302  שקיימת לגביהם הגבלה  

 31,686  172,241  -  -  שערוך השקעה מלכ"ר מוחזק 
            

            שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
 ) 8,450( 13,098  ) 17,694( 8,620  מענקי מחקר לקבל -ירידה (עליה) בחייבים 

 7,429  ) 8,940( 7,642  ) 9,039( חובה  ויתרות בחייביםירידה (עליה) 
 66,545  ) 30,696( 65,414  ) 29,939( שירותים עליה (ירידה) בספקים ונותני

 28,369  ) 463( 29,017  ) 628( עליה (ירידה) בעובדים ומוסדות בגין שכר
 ) 125,590( 138,161  ) 126,893( 144,337  עליה (ירידה) בזכאים ויתרות זכות

            שינוי ביתרת הוועדה לתכנון 
 17,026  32,719  17,026  32,719  ותקצוב (ות"ת) 

            עליה (ירידה) בהתחייבויות בשל זכויות 
 ) 9,330( 16,410  ) 9,350( 16,197  עובדים בעת פרישה  

            
 )1,188,876 ( )344,054 ( )1,197,798 ( )310,322 ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 
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 2021בספטמבר  30באורים לדוחות הכספיים ליום 
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 כללי - 1באור 
 

והמדעים המדויקים -) הינו מכון מחקר מדעי בסיסי ורב"המכון"  -(להלן   מכון ויצמן למדע .א תחומי במדעי הטבע 
 .1958 -  ומוסד מוכר להשכלה גבוהה מכוח חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח

 לפקודת מס הכנסה.  46) וסעיף 2( 9המכון הינו מוסד ציבורי בהתאם לסעיף 
 

 הגדרות 
 

 - בדוחות כספיים אלה 
 

 מכון ויצמן למדע. -  ןהמכו
   

 ישויות
 תומאוחד

(להלן    -"ידע"   -  בע"מ  ופיתוח  למחקר  שליטה    -"ידע")    -חברה  למכון  אשר  חברה 
 אפקטיבית בה ואשר דוחותיה מאוחדים עם דוחות המכון.

   
  - "WEIZMANN CHAIRS AND SCHOLARSHIPS ENDOWMENT, INC" 

עם    -")  W-CASE"   -(להלן   מאוחדים  דוחותיו  ואשר  בו  שליטה  למכון  אשר  מלכ"ר 
 דוחות המכון.

   
 חברות

 מוחזקות
 ישויות מאוחדות או חברות אשר מוצגות על בסיס עלות היסטורית. - 

   
צדדים 
 קשורים

 הישראלי לתקינה בחשבונאות., של המוסד 41כהגדרתם בתקן חשבונאות מספר  - 

   
 . W-CASE -המכון, ידע ו -  הקבוצה 

 
מרס   ב.  חודש  ( 2020במהלך  הקורונה  נגיף  התפרצות  בעקבות   ,COVID-19  בהיקפי ירידה  חלה  העולם,  ברחבי   (

ותעסוקה  גבלות תנועה  הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם וגם בישראל. התפשטות הנגיף גרמה בין היתר למ
הנהלת המכון נקטה ממשלת ישראל וממשלות אחרות בעולם וכן למגבלות למעבר בין מדינות בעולם.    ועליהן הכריז

באופן המיטבי בכפוף להגבלות הללו, כגון התארגנות לעבודה    ו של המכוןלהסדרת המשך פעילות  רבותבפעולות  
להתאמות מבוקשות  קשרות רציפה מול הספקים  מהבית תוך ניצול ימי חופשה חלקיים, מעקב תזרימי הדוק והת

מולם הנגיף .  בהתקשרויות  של  מחודשות  התפרצויות  בעקבות  הממשלה  הנחות  אחר  עוקבת  המכון  הנהלת 
 ומתאימה את אופי פעילות המכון בהתאם.

 
 

 כללי דיווח ומדיניות החשבונאית - 2באור 
 

 חשבונאות למוסד ללא כוונת רווח א. 
 

מיום   מספר  2016באוקטובר    1החל  חשבונאות  תקן  את  מיישם  המכון  להשכלה   9,  מוסדות  של  כספיים  (דוחות 
 של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.  גבוהה) 

 
 נכסים נטו  ב. 

 
 הנכסים נטו חולקו לקבוצות בהתאם להגבלת השימוש בהם. 

 
 "נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני" 

לגבי השימוש בתרומות ובהקצאות לצרכי מחקר. בעת השימוש למטרות תניות של תורמים וגופים ממנים  קיימות ה
לשימוש   הגבלה  לגביהם  שלא קיימת  נועדו, משוחררים הכספים ומוצגים כהכנסה במסגרת הנכסים נטו  שלשמן 

 לפעילויות. קרנות אלו כוללות: 
 רומות המיועדות לפרויקטים של מחקר.קרנות אשר נוצרו בעיקרן מהקצבות ומת -קרנות למחקר 
קרנות אשר נוצרו בעיקרן מהקצבות ומתרומות המיועדות להשקעות במבנים ובתכניות    -קרנות פיתוח ואחרות 

 פיתוח אחרות ולמטרות שונות.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  - 2באור 

 נכסים נטו (המשך) ב. 
 

 "נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת  -כ ים הבאות מסווגתהעומדת לניצול בשנ תרומות וההקצאותיתרת ה
 אופי זמני". 

 
 "נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע" 

בלבד,    כוללים קרנות צמיתות שנוצרו בעיקרן מתרומות ואשר בהתאם לתנאי התרומה, ניתן להשתמש בהכנסותיהן
הוקמו   לשמן  הפעילויות  התורמיםלקיום  התניות  פי  על  של    הקרנות.  ליתרתם  תשואה  נזקפת  המכון,  ומדיניות 

 שקיימת לגביהם הגבלה.   הנכסים נטו
 

 "נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה"
בכוללים   השימוש  על  מוטלת  שלא  נטו  אלו   הםנכסים  נטו  נכסים  מתוך  התורמים.  מצד  כלשהי   הופרדו  הגבלה 

 . וכן סכומים ששימשו לרכוש קבוע עתודות לזכויות עובדים בעת פרישה קרן צמיתה הנהלה, סכומים בגין
 

, המכון מציג את הדוחות על הפעילויות במסגרת דוחות  2021בספטמבר    30-החל מהדוחות הכספיים המסתיימים ב
 משולבים על הפעילויות ועל השינויים בנכסים נטו.

 
 "נכסים נטו שיועדו על ידי המכון" 

  לצרכים מיוחדים.המכון שלא הוגבלו על ידי צדדים שלישיים, אך יועדו על ידי הנהלת כוללים נכסים נטו 
 
 דוחות כספיים מאוחדים  ג. 
 

 . W-CASE -הדוחות הכספיים של המכון כוללים איחוד של הדוחות הכספיים של ידע ו
 יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות בוטלו במלואן בדוחות הכספיים המאוחדים. 

 
 ושווי מזומנים מזומנים  ד. 
 

שהתקופה עד למועד פדיונם, בעת ההשקעה בהם, לא    פיקדונות לזמן קצר בבנקים  כוללים ים  מזומנ  שווימזומנים ו
   חודשים. שלושהעלתה על 

 
 השקעות  ה.
 

 סחירים  ערך ניירות 
 

בבורסה    ניירות השוק  שווי  בסיס  על  מוצגים  השקעה  המהווים  סחירים  של    .המאזן  ליום ערך  בערכם  השינויים 
  ת.יופעילו נכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש ל מוצגים במסגרת ניירות הערך

 
 W-GEMהשקעה באמצעות  

 
 .13, ראה באור W-GEMהמכון מבצע השקעות באמצעות 

 
 ליום המאזן.  W-GEMבשווי הוגן על פי חלק המכון בהון  W-GEM-יתרת ההשקעה בהמכון מציג את 

 
 חברות מוחזקות  .ו 

 
נכלל   W-CASE  -. חלק המכון ברווחי ידע ו W-CASEהמכון מאחד את הדוחות של ידע וכן את הדוחות של   . 1

 בדוחות הנפרדים של המכון על בסיס השווי המאזני. 
 
) ובחברת מכון ויצמן  "מיזמי רווחה "  -המכון מחזיק בחברת מיזמי רווחה ופיתוח (מכון ויצמן) בע"מ (להלן   . 2

). המכון אינו מאחד בדוחותיו הכספיים את הדוחות  "מול נוף"  -למדע נכסים ופיתוח (מול נוף) בע"מ (להלן  
של חברות אלו מחוסר מהותיות. ההשקעה בחברות מוצגת על פי עלות היסטורית בניכוי הפרשות   הכספיים

 ' להלן.זלירידת ערך, אשר להערכת הנהלת המכון אינן בעלות אופי זמני, ראה סעיף 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  - 2באור 
 
 ירידת ערך השקעות  ז. 

 
מספר    םמייש  המכון חשבונאות  תקן  (להלן  15את  נכסים  ערך  ירידת  שעל   -  בדבר  נהלים  קובע  התקן  "התקן"). 
שנכסי  המכון להבטיח  כדי  במאזןליישם  בר  ו  סכום  על  העולה  בסכום  יוצגו  לא  התקן),  חל  ההשבה  -(שלגביהם 

תזר אומדן  של  הנוכחי  (הערך  שימוש  שווי  לבין  נטו  המכירה  מחיר  מבין  הגבוה  שהינו  המזומנים  שלהם,  ימי 
קובע התקן את כללי ההצגה והגילוי לגבי נכסים   ,העתידיים הצפויים לנבוע מהשימוש מנכס וממימושו). כמו כן 

מכיר בהפסד מירידת    המכוןההשבה שלו,  -עולה על הסכום ברבמאזן  שחלה ירידה בערכם. כאשר ערכו של נכס  
בר לסכום  הנכס  של  בספרים  ערכו  בין  הפער  בגובה  חלו ההשב-ערך  אם  רק  יבוטל  כאמור  שהוכר  הפסד  שלו.  ה 

 ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר ההפסד האחרון מירידת ערך.  -שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום בר
 
 רכוש קבוע ופחת . ח
 

מיום   תקן  ,2016באוקטובר    1החל  של  לראשונה  היישום  וציוד  המכון  ,  9  מספר   מועד  מבנים  של  בעלויות  מכיר 
הכיר  ששימשו   המכון  התקן  יישום  למועד  עד  קבוע.  כרכוש  לסטודנטים  ושירות  מינהל  ומחקר,  הוראה  לפעילות 

 בעלותם כהוצאה שוטפת.  
 

  עלויות של נכסים קבועים לרבות מקרקעין שאינם משמשים לפעילות הוראה ומחקר, מינהל ושירות לסטודנטים, 
לרכוש קבוע החל מ גבוהה , בהתאם לכלל2009באוקטובר    1-נזקפו  על ידי מוסדות להשכלה  י חשבונאות ודיווח 

  5של לשכת רואי החשבון ותקן חשבונאות מספר    69בישראל אשר התבססו על נוסח משולב של גילוי דעת מספר  
 . בכפוף לכללי ות"תסד הישראלי לתקינה בחשבונאות עבור מוסדות ללא כוונת רווח ושל המ

 
 לפעילות הוראה ומחקר, מינהל ושירות לסטודנטים ושאינו משמש  הכללים הבאים חלים לגבי רכוש קבוע המשמש  

 : 9וזאת עם המעבר לתקן מספר 
 

מדידה של פריטי ובדבר רכוש קבוע אשר קובע כללים להכרה    27  מספר  המכון מיישם את תקן חשבונאות .א
 .  רכוש קבוע ואת הגילוי הנדרש בגינם

 
פריטי הרכוש הקבוע במאוחד מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר ובניכוי  .ב

 לים הוצאות תחזוקה שוטפת. ולהפסדים מירידת ערך שנצברו ואינם כ
 

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס, 
 כדלקמן:

 
   %   

 
  33 ציוד מדעי ואחר

  2 מבנים
  6-33 ריהוט וציוד משרדי
  10 שיפורים במושכר
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 (המשך)  חשבונאיתמדיניות כללי דיווח ו - 2באור 
 

 הטבות לעובדים   ט. 
 

קובע את הטיפול החשבונאי לגבי  ") ה39  תקן"  -  ובד (להלן, הטבות ע39תקן חשבונאות  המכון מיישם את  
 פיצוייהטבות לאחר סיום העסקה כולל הטבות בגין  ,  הטבות עובד: הטבות עובד לזמן קצרארבעה סוגים של  

מיוחדות,  פרישה בנסיבות  העסקה  הפסקת  בגין  עודפות  והטבות  ארוך  לזמן  עובד  חל   .הטבות  התקן 
 . 2018בינואר  1מתקופות שנתיות המתחילות ביום 

 
 הטבות לאחר סיום העסקה  . 1

 
ב  מכוןב  ממומנות  התכניות  העסקה.  לאחר  הטבה  תכניות  מספר  לחברות חלקן  קיימות  הפקדות  ידי  על 

לקרנותו/ביטוח   נאמנותהמנוהלות    קופות/או  של  במנגנון  מנהלת  חברה  ידי  כתכניות  על  מסווגות  והן   ,
 הפקדה מוגדרת וכן כתכניות הטבה מוגדרת.

 
 תכניות להפקדה מוגדרת  א)

תשלומים קבועים   המכון משלםלפיה  רת הינה תוכנית לאחר סיום העסקה,  תכנית להפקדה מוגד
ת עת לשלם תשלומים נוספים. מחויבומחויבות משפטית או משתמ  ולישות נפרדת מבלי שתהיה ל

בתכנית  המכון נזקפ להפקיד  מוגדרת  כהוצאה  הפקדה  הפעילויותת  על  שבמהלכן   לדוח  בתקופות 
 סיפקו העובדים שירותים קשורים. 

 
 תכניות להטבה מוגדרת   ב)

מוגדרת.   להפקדה  תכנית  שאינה  העסקה  סיום  לאחר  הטבה  תכנית  הינה  מוגדרת  להטבה  תכנית 
של   נטו  העסקה, המכוןמחויבות  סיום  לאחר  הטבות  בגין  מוגדרת  הטבה  לתכנית  המתייחסת   ,

בנפרד תכנית  כל  לגבי  בתמורה   מחושבת  לעובד  שתגיע  ההטבה  של  העתידי  הסכום  אומדן  ידי  על 
לשירותיו בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. הטבה זו מוצגת לפי ערך נוכחי בניכוי השווי ההוגן  

 של נכסי התכנית. 
באיכות  צמודות  קונצרניות  חוב  אגרות  על  הדיווח  במועד  לתשואה  בהתאם  נקבע  ההיוון  שיעור 

שלה שהמטבע  של  גבוהה  המחויבות  לתנאי  דומה  פירעונן  ושמועד  שקל,  הינו  החישובים המכוןן   .
 נערכים מידי שנה על ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה. 

 
אקטואריים  והפסדים  רווחים  כוללת  מוגדרת  הטבה  בגין  נטו  ההתחייבות,  של  מחדש  מדידה 

 . ותשואה על נכסי תוכנית
 

צמצ או  שיפור  חל  שמעניק  כאשר  בהטבות  המוגדלות   המכוןום  מההטבות  חלק  אותו  לעובדים, 
או   הרווח  או  העובדים  של  עבר  לשירותי  מיידית  ההמתייחס  מוכרים  מהצמצום  על  הפסד  בדוח 

 כאשר מתרחש התיקון או הצמצום של התכנית.הפעילויות 
  

מתרחש  המכון הסילוק  כאשר  מוגדרת  להטבה  תכנית  מסילוק  הפסד  או  ברווח  או מכיר  רווחים   .
הפסדים כאמור הינם ההפרש בין החלק המסולק מתוך הערך הנוכחי של המחויבות להטבה מוגדרת 

 במועד הסילוק, לבין מחיר הסילוק, לרבות נכסי תכנית שהועברו. 
 

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

 ה, כפי שמאפשר התקן.בהתאם למודל הסגיר פיטורין  בחר לטפל בהטבות בגין פיצויי  המכון    מוגדר.
 
 הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך . 2
 

בגין הטבות לעובדים לטווח ארוך, שאינן מתייחסות לתכניות הטבה לאחר סיום   המכוןהמחויבות נטו של  
השוטפת  בתקופה  שהוענקו  שירותים  בגין  לעובדים  המגיעה  העתידית  ההטבה  סכום  בגין  היא  העסקה, 

אלו   הטבות  סכום  קודמות.  לפי  ובתקופות  של  ן  ערכמוכרות  ההוגן  השווי  ממנו  ומנוכה  נכסים הנוכחי 
למח אגרות המתייחסים  על  הדיווח  במועד  לתשואה  נקבע בהתאם  המחויבות  של  ההיוון  זו. שיעור  ויבות 

ות  מועד פירעונן דומה לתנאי המחויבחוב קונצרניות צמודות באיכות גבוהה שהמטבע שלהן הינו שקל, וש
 . החישוב נעשה לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה. המכוןשל 

 
 הטבות עובד לטווח קצר  . 3
 

גין הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה נזקפת בעת שניתן השירות מחויבויות ב
 בעת ההיעדרות בפועל.  -שאינן נצברות (כמו חופשת לידה)  המתייחס או במקרה של היעדרויות

סיווג הטבות לעובדים, לצרכי מדידה, כהטבות לטווח קצר או כהטבות אחרות לטווח ארוך נקבע בהתאם  
 לסילוק המלא של ההטבות.  המכוןחזית לת
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 (המשך)  חשבונאיתמדיניות כללי דיווח ו - 2באור 
 

 (המשך) הטבות לעובדים  ט. 
 

 זכויות שבתון . 4
 

המוקנית   התחייבות  ולא  מותנית  התחייבות  היא  האקדמי  הסגל  לחברי  שבתון  דמי  לתשלום  התחייבות 
או בפטירת העובד. מאחר ומטרתו העיקרית של   במכוןלעובד, הואיל והיא מתבטלת בעת פרישה מהעבודה  

לקידום   המשמשות  פעולות  ביצוע  היא  המכוןהשבתון  של  ההוצ  שמו  אחרת,  תועלת  לו  המביאות  אות או 
  בגין שבתון אינן נצברות ונרשמות כהוצאה בעת תשלומן.

 
 בהכנסות הכרה . י

 
הכנסות מכל סוגי ההעברות (כגון הקצבות מגופים ממשלתיים או גופים הקשורים להם), שהובטחו אך טרם   . 1

 כהכנסות בהתקיים כל התנאים להלן:  נתקבלו, מוכרות
 

 הכספיים, מראה שנוצרה התחייבות בלתי חוזרת של הנותן, המידע הקיים, למועד פרסום הדוחות   א. 
 המתייחסת לתקופת הדוח.

 מימושה של ההתחייבות שנתקבלה אינו מותנה בקרות אירוע עתידי מסוים. ב. 
 

, רק אם  או כתוספת לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה הבטחות לתרומות שטרם נתקבלו יוכרו כהכנסה . 2
 נאמן בעבורה.  או על ידי המכוןנתקבלו בפועל על ידי 

 
 הכנסות מתמלוגים נרשמות על בסיס מזומן.  . 3  

 
 שאר ההכנסות נרשמות על בסיס צבירה. . 4
 

 הוצאות  יא. 
 

 '.4ן ראה לעיל סעיף טההוצאות נכללות בדוחות הכספיים על בסיס צבירה. לגבי זכויות שבתו
 

 מטבע חוץ והצמדה  . יב
 

נכללו לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק ישראל   ,לו  הצמודיםוהתחייבויות במטבע חוץ, או    נכסים
 . המאזןבתאריך 
 לפי תנאי ההצמדה שנקבעו לגבי כל יתרה.  נכללווהתחייבויות הצמודים למדד,  נכסים

 
 לגבי מדדי המחירים לצרכן ושערי חליפין:  נתונים

 
 מדד בגין חודש     
 ספטמבר שער חליפין דולר     

 (בנקודות) *  שקל חדש    בספטמבר  30ליום 
 

2021   3.229 136.09 
2020   3.441 133.03 

 
 בספטמבר 30 שיעור השינוי לשנה שהסתיימה ביום

 
% % 

 
2021   )6.16 (  2.3 
2020   )1.18 ( )0.8 ( 

 
 . 100=  2000המדד לפי בסיס ממוצע  *
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  - 2באור 
 

 שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים  . יג
 

,  בהערכות,  דעת  בשיקול  להשתמש  הנהלהה  נדרשת ,  כללי חשבונאות מקובליםהדוחות הכספיים בהתאם ל  בעריכת
  הכנסות,  והתחייבויות  נכסים   של  סכומים   ועל  החשבונאית  המדיניות  יישום  על  משפיעים  אשר   והנחות  אומדנים
 . אלה מאומדנים שונות להיות עלולות בפועל שהתוצאות יובהר. והוצאות

 
להניח   הנהלהגיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של הקבוצה, נדרשה ה  בעת

הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת  
לנסיבות המתאימות לכל    על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם  הנהלהה

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

 
 דוח על תזרים המזומנים  . יד

 
ספציפיות אחרות, מוצגות בניכוי הסכומים תרומות שהתקבלו על ידי גורמים חיצוניים למטרות מחקר ומטרות  

 ששוחררו מהגבלה לפעילות במסגרת דוח על תזרימי המזומנים מפעילות מימון.
 

 יישום לראשונה של תקנים חדשים ותיקונים לתקנים  טו.
 

 , גילויים בהקשר לצד קשור41תקן חשבונאות מספר 
 

 דרישות פרסום
 

של לשכת    29, גילויים בהקשר לצד קשור, ומחליף את גילוי דעת  24בינלאומי  תקן זה מבוסס על תקן חשבונאות  
צדדים   של  ויתרות  קשורים  צדדים  עם  עסקאות  קשור,  צד  יחסי  לגבי  הגילוי  דרישות  את  וקובע  החשבון  רואי 

 קשורים.
 

 תחילה והוראות מעבר 
 

 .17ה באור או לאחריו. רא 2020בינואר  1התקן יושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
 

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

 דרישות הפרסום
 

באוגוסט   13, כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים, (להלן: "התקן") פורסם ביום  40תקן חשבונאות מספר  
גיל2020 של  המשולב  בנוסח  הקיימות  ההוראות  את  מחליף  התקן  מספר  .  דעת  מספר    69וי  חשבונאות    5ותקן 

. התקן כולל שינויים רבים לעומת התקינה הקיימת, בעיקר בקשר  9והתיקונים לו וכן את תקן חשבונאות מספר  
לכללי ההכרה בהכנסות של מלכ"רים לרבות תרומות של נכסים קבועים ושל מזומנים להשקעה ונכסים ושירותים  

ביטול ההבחנה בין נכסים נטו שקיימת   ים במסגרת הדוח על תזרימי המזומנים,שהתקבלו ללא תמורה, סיווג סעיפ
 לגביהם הגבלה זמנית לבין נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה קבועה ועוד. 

 
 תחילה והוראות מעבר 

 
ביום   המתחילות  שנתיות  לתקופות  ייושם  ליום  2021בינואר    1התקן  הכספיים  (הדוחות  ).  2022בספטמבר    30, 

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

 
 השפעות צפויות 

 
להערכת המכון, ההשפעות העיקריות הצפויות הינן שינוי בהכרה בהכנסה בגין תרומות המיועדות לרכוש קבוע וסיווג  

 קיימת לגביהם התניה של תורמים מנכסים נטו בהגבלה להתחייבויות. מענקים אשר  
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 מזומנים ושווי מזומנים - 3באור 
 

 המכון  מאוחד  
 2020בספטמבר  30 2021בספטמבר  30 2020בספטמבר  30 2021בספטמבר  30 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 444,690  345,799  483,816  390,626  במטבע ישראלי 

 121,034  179,325  130,562  192,020  במטבע חוץ
            
  582,646  614,378  525,124  565,724 
 
 

 השקעות  - 4באור 
 

 המכון  מאוחד   
 בספטמבר 30 בספטמבר 30 שיעור ריבית 
 2020 2021 2020 2021 משוקלל  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח % 

 
             פקדונות: 

 1,130  -  1,130  -  0.51, 0.22 בהצמדה לפריים ובריבית משתנה
 1,339  927  1,339  927  2.71 בהצמדה למדד המחירים לצרכן
 912  514  912  514  0.12 במטבע חוץ, או בהצמדה אליו

             
   1,441  3,381  1,441  3,381 
             

             סחירות:בטוחות 
 37,789  38,121  38,400  39,512   עובר ושב בחשבונות השקעה 

 248,050  349,329  259,974  361,877   מניות
             אגרות חוב צמודות למדד המחירים 

 419,401  488,426  426,906  497,761   לצרכן 
 469,949  475,486  478,847  484,231   אגרות חוב לא צמודות

 -  -  14,484  13,234   אגרות חוב צמודות למטבע חוץ
             
   1,396,615  1,218,611  1,351,362  1,175,189 
             

 74,027  152,321  74,027  152,321   בטוחות לא סחירות 
             

             (ראה  W-GEMהשקעות באמצעות 
 8,607,257  9,580,943  11,282,379  12,591,995   )13באור  

             
   14,142,372  12,578,398  11,086,067  9,859,854 

 
 

 חייבים ויתרות חובה - 5באור 
 

 המכון  מאוחד  
 2020בספטמבר  30 2021בספטמבר  30 2020בספטמבר  30 2021בספטמבר  30 
 ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 2,912  2,634  2,552  2,338  גופים קשורים 
 6,846  9,117  6,846  9,117  הוצאות מראש
 53,211  54,680  53,211  54,680  הכנסות לקבל

 701  7,040  701  7,040  עובדים 
 7,880  7,019  8,369  7,543  אחרים

            
  80,718  71,679  80,490  71,550 
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 מוחזקות בחברות  השקעה - 6באור 
 

 ההרכב  א. 
 
 המכון  מאוחד  
 2020בספטמבר  30 2021בספטמבר  30 2020בספטמבר  30 2021בספטמבר  30 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

            השקעה בחברות מוחזקות
 3,500  3,500  3,500  3,500  (ראה ג' להלן)   

 74,214  82,827  -  -  להלן) השקעה בידע (ראה ד' 
            (ראה ה'  W-CASE- השקעה ב

 2,675,122  3,011,052  -  -  להלן)  
            
  3,500  3,500  3,097,379  2,752,836 

 
 של תאגידים מאוחדים  נטו פירוט חלק המכון ברווחים (הפסדים)   ב. 
 

 המכון    
 2020בספטמבר  30 2021בספטמבר  30   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   
 

 ) 23,366( 8,613   ידע חברה למחקר ופיתוח בע"מ
       

W-CASE   508,170  176,305 
 
 השקעה בחברות מוחזקות  . ג

 
) ובחברת מכון ויצמן למדע נכסים " מיזמי רווחה"  -השקעה בחברת מיזמי רווחה ופיתוח (מכון ויצמן) בע"מ (להלן  

 ). "מול נוף"  -ופיתוח (מול נוף) בע"מ (להלן 
 

  ) מוצגת על בסיס העלות ההיסטורית בניכוי הפרשה לירידת ערך.100%השקעה בחברות מוחזקות (
 

 ידע מחקר ופיתוח בע"מ  . ד
 

 ח במכון ויצמן למדע. ידע הינה חברה המוחזקת על ידי נאמנות. החברה עוסקת בפיתוח ובמסחור ידע שנצמ
הדוחות הכספיים של החברה מאוחדים בדוחות כספיים אלו. ההשקעה בידע בדוח סולו של המכון מטופלת בשיטת 

 השווי המאזני. 
 

 W-CASE ה.
 

שנת   החליטה  2017במהלך  בארה"ב, ,  מלכ"ר  להקים  המכון  של  המנהלים   Weizmann Chairs Andמועצת 
Scholarship Endowment (W-CASE)   שמטרתו לנהל את כספי המכון אשר יועדו על ידי מועצת המנהלים של

למכון  שהעבירו  לתורמים  בהתחייבותיו  לעמוד  למכון  יאפשרו  שפירותיה  מנת  על  צמיתה,  כקרן  להתנהל  המכון 
ב  תרומות למטרות ייעודיות (בעיקר קתדראות), אולם סכום התרומה לא מכסה את העלות בפועל, והמכון התחיי

 - . הסכומים מושקעים ב2019ביוני    3-ב  W-CASE   -מיליוני דולר מהמכון ל  700לשאת בה. במסגרת זו, הועברו  
W-GEM הדוחות הכספיים של המלכ"ר  קרן צמיתה הנהלה  -נכסים נטו  וכלולים בדוחות כספיים אלו במסגרת .

 מטופלת בשיטת השווי המאזני.בדוח סולו של המכון  W-CASE -מאוחדים בדוחות כספיים אלו. ההשקעה ב
 

 תאגידים אחרים  .ו 
 

 חלק ברווחים.  למכוןעמותות שבהן אין  2-קשור, במישרין או בעקיפין, ב המכון
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 רכוש קבוע, נטו  - 7באור 
 

   הרכב . א
 מאוחד . 1

 רכוש קבוע שאינו משמש להוראה ומחקר, רכוש קבוע שמשמש להוראה ומחקר,   
 מינהל ושירות לסטודנטים  מינהל ושירות לסטודנטים   
  שיפורים ריהוט וציוד קרקע   קרקע    
 סה"כ במושכר משרדי ) 2ומבנים ( סה"כ ציוד מדעי ואחר ) 1ומבנים (  
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
         עלות

 
 630,197  293  1,358  628,546  1,015,347  508,654  506,693   2019 באוקטובר 1 ליום יתרה

 41,139  -  104  41,035  264,805  103,217  161,588   השנה במשך תוספות
 
 671,336  293  1,462  669,581  1,280,152  611,871  668,281   2020 בספטמבר 30 ליום יתרה

 
 27,509  -  54  27,455  341,478  133,374  208,104   השנה במשך תוספות

 
 ) 2,460( -  -  ) 2,460( -  -  -   גריעות במשך השנה 

 
 696,385  293  1,516  694,576  1,621,630  745,245  876,385   2021 בספטמבר 30 ליום יתרה

 
         שנצבר  פחת

 
 25,173  190  1,188  23,795  249,331  235,526  13,805   2019 באוקטובר 1 ליום יתרה

 6,425  22  85  6,318  177,733  166,495  11,238   השנה במשך תוספות
 
 31,598  212  1,273  30,113  427,064  402,021  25,043   2020 בספטמבר 30 ליום יתרה

 
 6,705  20  142  6,543  165,174  150,411  14,763   השנה במשך תוספות

 
 38,303  232 1,415  36,656  592,238  552,432  39,806   2021 בספטמבר 30 ליום יתרה

 
         מופחתת  עלות

 658,082  61 101  657,920  1,029,392  192,813  836,579   2021בספטמבר  30ליום  
 

         מופחתת עלות
 639,738  81  189  639,468  853,088  209,850  643,238   2020בספטמבר  30ליום  

 
 ראה ב להלן.  )1(
 ) להלן. 1ראה ג( )2(
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 (המשך)  , נטורכוש קבוע - 7באור 
 
 הרכב (המשך)  . א

 
 המכון . 2

 
 קרקע ומבנים      
 שאינם משמשים     
 להוראה ומחקר,     
 מינהל ושירות   רכוש קבוע שמשמש להוראה ולמחקר, מינהל ושירות לסטודנטים  
 ) 2לסטודנטים ( סה"כ ציוד מדעי ואחר ) 1קרקע ומבנים ( 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
 

     עלות
     

 628,546  1,015,347  508,654  506,693  2019באוקטובר  1יתרה ליום 
 41,035  264,805  103,217  161,588  תוספות במשך השנה

     
 669,581  1,280,152  611,871  668,281  2020בספטמבר  30יתרה ליום 

     
 27,455  341,478  133,374  208,104  תוספות במשך השנה

     
 ) 2,460( -  -  -  גריעות 

     
 694,576  1,621,630  745,245  876,385  2021בספטמבר  30יתרה ליום 

     
     פחת שנצבר 

     
 23,795  249,331  235,526  13,805  2019באוקטובר  1יתרה ליום 

 6,318  177,733  166,495  11,238  תוספות במשך השנה
     

 30,113  427,064  402,021  25,043  2020בספטמבר  30יתרה ליום 
     

 6,543  165,174  150,411  14,763  תוספות במשך השנה
     

 36,656  592,238  552,432  39,806  2021בספטמבר  30יתרה ליום 
     

     בספטמבר  30מופחתת ליום  עלות
 2021  836,579  192,813  1,029,392  657,920 

     
     בספטמבר  30מופחתת ליום  עלות

 2020  643,238  209,850  853,088  639,468 
 

 
 ראה ב להלן.  )1(
 ) להלן. 1ראה ג( )2(
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 (המשך)רכוש קבוע, נטו   - 7באור 
 
דירות ברחובות    113בניינים. בנוסף בבעלות המכון    261  -כהקמפוס כולל    דונם בקמפוס ברחובות.  993  -כלמכון   ב. 

ל וסטודנטים.המשמשות  מדענים  ליום    מגורי  תקן2016באוקטובר    1עד  של  לראשונה  היישום  מועד  , 9  מספר  , 
מיום   החל  שוטפת.  כהוצאה  נרשמו  ומבנים  במקרקעין  של    2016באוקטובר    1השקעות  עלויות  מהוון  המכון 

 .9 מספר מקרקעין ומבנים בהתאם להוראות המעבר של תקן
 
 קרקע ומבנים שאינם משמשים להוראה ומחקר, מינהל ושירות לסטודנטים  ג. 

 
 הרכב העלות המופחתת  . 1
 

 בספטמבר 30   
   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 105,063  110,306  פארק תעשיות גב ים ברחובות ונס ציונה 

 1,980  1,980  מגרשים ברחבי הארץ
 18,750  18,750  חלקות חקלאיות ברחובות

 414,956  430,610  פארק המדע קריית ויצמן בשותפות עם אפ"י ואפשר 
 4,313  4,313  מגרש באיטליה 

 94,406  91,961  קרקעות בתמר ב'  
      
  657,920  639,468 

 
 (מועד המעבר ליישום הנחיות ות"ת).  2009באוקטובר  1המכון שיערך את המבנים והקרקעות ליום  . 2

וקביעת יתרת החיים הכלכלית של המבנים    2009באוקטובר    1השווי ההוגן של המבנים והקרקעות ליום   
 השייכים למכון הוערכו על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי תלויים. 

השווי ההוגן חושב בהתייחס לכל אחד מהמבנים בנפרד בהתאם לנתונים הפיזיים של המבנים, ובהתייחס   
 לזכויות הבנייה המאושרות ותכנית בניין עיר.

  
כ  של  ההפעלה  למועד  בהתאם  נקבעה  המבנים  של  הכלכליים  החיים  החיים יתרת  אורך  כאשר  בניין,  ל 

 שנים.   50הכלכליים למבנים הינו עד 
  

 
 
 

 ספקים ונותני שירותים - 8באור 
 

 המכון  מאוחד  
 2020בספטמבר  30 2021בספטמבר  30 2020בספטמבר  30 2021בספטמבר  30 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 224,060  193,305  224,915  194,917  חובות פתוחים 

 45  104  45  104  המחאות לפירעון 
            
  195,021  224,960  193,409  224,105 
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 זכאים ויתרות זכות - 9באור 
 

 המכון  מאוחד  
 2020בספטמבר  30 2021בספטמבר  30 2020בספטמבר  30 2021בספטמבר  30 
 ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 54,330  31,057  55,655  39,117  הוצאות לשלם 
 2,439  7,600  2,439  7,599  גופים קשורים 

 905  2,455  905  2,455  פר"ח 
 934  783  934  783  הכנסות מראש 

 -  150,000  9,453  158,895  מוסדות 
 1,432  6,306  1,432  6,306  אחרים 

            
  215,155  70,818  198,201  60,040 

 
 
 

 (ות"ת) הוועדה לתכנון ותקצוב - 10באור 
 

 מאוחד והמכון    
 2020בספטמבר  30 2021בספטמבר  30   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 ) 2,588( ) 19,614(  יתרת זכות לתחילת השנה

 614,104  663,494   הקצבות השנה *
 -  ) 213(  הקצבות מראש 

 ) 631,130( ) 696,000(  תשלומים שהתקבלו במהלך השנה  -בניכוי 
       
  )52,333 ( )19,614 ( 

 
 כולל הקצבות עבור פר"ח ותקבולים הנכללים במסגרת נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה.  *

 
 
 

 התחייבויות בשל זכויות עובדים בעת פרישה - 11באור 
 

 פנסיה ופיצויי פרישה  א. 
 
לחוקי . 1 המכון  עבודההולהסכמי    םבהתאם  על  לעובדים  החלים  פיטורין  פיצויי  בתשלום  המכון  חייב   ,

 פנסיה, מענקי פרישה ופיצויי פרישה חלקיים לעובדים שיצאו לגמלאות. תשלומי שיפוטרו, או 
נות פנסיה וקופות  על ידי הפקדות שוטפות בקר  בחלקן  מכוסות  בשל זכויות עובדים בעת פרישה   התחייבויות

 ויתרת ההתחייבויות מוצגת על ידי הפרשה בדוחות הכספיים.  פיצויים
 

המכון כולל בדוחותיו הפרשה להתחייבות נטו בגין פנסיה תקציבית עבור שני מדענים עולים, אשר זכאים  . 2
 לפנסיה תקציבית לכל ימי חייהם לאחר פרישתם. 

 
, באישור הועדה לתכנון ולתקצוב ובהתאם  לבין המכון בהתאם לסיכום שהושג בין הסגל האקדמי הקבוע . 3

תשלומי פנסיה בגין גמלאי ועובדי הסגל האקדמי הקבוע ב  משתתףלנהלים פנימיים הקיימים במכון, המכון  
 סכומים אלו כלולים במסגרת ההתחייבות לתשלומי פנסיה לגמלאי הסגל האקדמי. שיפרשו בעתיד.

 
 חושבה על ידי אקטואר חיצוני בלתי תלוי. ההתחייבויות מוצגות על בסיס הערכה אקטוארית ש
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 (המשך) התחייבויות בשל זכויות עובדים בעת פרישה - 11באור 
 
 המוצגת במאזן ההתחייבויות יתרת  ב. 
 

 בספטמבר 30   
   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 331,533  347,943  ) 1סה"כ התחייבויות המכון (

 105  ) 108( חברת ידע  -לפיצויי פרישה וחופשה התחייבויות (יעודה) 
      
  347,835  331,638 

 
 ראה הרכב בסעיפים ג', ד' וה' להלן.  ) 1(

 
 המכון -התחייבויות לפנסיה  ג. 

 
 יתרת התחייבויות    יתרת התחייבויות  
 בספטמבר  30ליום    באוקטובר  1ליום  
 2021 התחייבויות עדכון  תשלומים השנה  2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 1,845  ) 79( ) 223( 2,147  פנסיה תקציבית
 18,909  281  ) 4,514( 23,142  פנסיה מוקדמת 

 118,752  3,116  ) 7,156( 122,792  פנסיה לגמלאי הסגל האקדמאי
     
  148,081 )11,893 (  3,318  139,506 

 
 המכון -התחייבות לפיצויי פרישה  ד. 

 
 יתרת התחייבות    יתרת התחייבות   
 בספטמבר  30ליום    באוקטובר  1ליום  
 2021 עדכון התחייבות  תשלומים השנה  2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 1,832  ) 430( ) 216( 2,478  פיצויי פרישה  

 
 המכון -עובדים התחייבויות אחרות לזכויות  ה.

 
 יתרת התחייבויות    יתרת התחייבויות  
 בספטמבר  30ליום    באוקטובר  1ליום  
 2021 עדכון התחייבויות  תשלומים השנה  2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 57,165  16,441  ) 2,006( 42,730  פדיון ימי חופשה 
 97,638  11,198  ) 7,670( 94,110  ) 1פדיון ימי מחלה (

 51,802  9,642  ) 1,974( 44,134  )2זכויות בקרן קשרי מדע (
     
  180,974 )11,650 (  37,281  206,605 

 
פרישה וכן   ההעסקהפי הסכמי  - על ) 1( לגיל  לאחר הגיעם  לגמלאות ורק  המכון במועד פרישתם  עובדי  זכאים 

עבודתם  תקופת  במשך  נוצלה  שלא  מחלה  חופשת  בגין  מדורג  למענק  הפטירה,  במועד  מסוימים  בתנאים 
מסך   65%-המענק יינתן רק במקרים בהם ניצל העובד במשך כל תקופת שירותו במכון לא יותר מ  במכון.

 בורים. ימי המחלה הצ
  

יתרת ההתחייבות בגין זכויות הסגל האקדמי ן קשרי מדע, הינן זכויות מוקנות. זכויות הסגל האקדמי בקר ) 2(
 בקרן קשרי מדע צמודה לשער הדולר של ארה"ב.  
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 (המשך) התחייבויות בשל זכויות עובדים בעת פרישה - 11באור 
 
 המכון -לזכויות עובדים בעת פרישה  התחייבויותנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה בגין  ו.

 
 אלפי ש"ח    

 
 331,533    2020באוקטובר  1יתרה ליום 

    
    בתוספת:

 2,888    עדכון התחייבויות לפנסיה ולפיצויי פרישה 
 37,281    עדכון התחייבויות לזכויות עובדים אחרות

    
    40,169 
    

    בניכוי: 
 ) 12,109(   תשלומים לפנסיה ולפיצויי פרישה

 ) 11,650(   תשלומים בגין זכויות עובדים אחרות
    

 347,943    2021בספטמבר  30יתרה ליום 
 

 
 התקשרויות והתחייבויות תלויות - 12באור 

 
 התקשרויות  א. 
 

הסתכמו ההתקשרויות העיקריות של המכון בקשר לחוזי בנייה, מעבר לסכומים שבוצעו,    2021בספטמבר    30ליום  
 ש"ח.  ניליו ימ 525-בסך של כ

 
 התחייבויות תלויות ב. 

 
 .  ש"חמיליוני  47 -המכון הינו צד לתביעות בהיקף של כ

ל חוות הדעת של  בהסתמך ע  ,אשר להערכת ההנהלה  ש"ח,מיליון    2- הדוחות הכספיים כוללים הפרשה בהיקף של כ
 , הינה נאותה.יועציה המשפטיים

 
 GEM -Wהשקעות באמצעות  - 13באור 

  
GEM TRUST-W  ה בארה"ב  הרשומה  נאמנות  מוגבלתהינה  בשותפות  כללי  כשותף   Weizmann Globalמשמשת 

Endowment Fund L.P.    השותפות"). השותפות מנהלת את השקעותיו של המכון, של אגודות ידידים של המכון   -(להלן"
ישנו ייצוג בשותפות לפי מפתח שאינו מאפשר  W-CASE -. למכון, לוועדים ולW-CASE"הוועדים") ושל  -בחו"ל (להלן 

 שליטה של גוף אחד על כספי השותפות ואינו מאפשר שליטה חד צדדית בשותפות. 
 

ו המכון  (לרבות  בשותפות  מהשותפים  אחד  עת    )W-CASE-לכל  בכל  לשותפות  שהעבירו  הכספים  את  למשוך  הזכות 
 ובהודעה מראש וזאת בכפוף להתקיימותם של מספר תנאים. 

 
 בשווי הוגן, כדלקמן:  ותנמדד GEM-W-בשל המכון ושל ישות מוחזקת השקעות ה
 

 המכון  מאוחד  
 בספטמבר 30 בספטמבר 30 
 2021 2020 2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 460,326  860,721  603,394  1,131,225  מזומנים

 647,887  305,117  849,249  401,008  אגרות חוב
 983,773  1,039,380  1,289,528  1,366,031  מניות

 6,259,357  7,064,677  8,204,756  9,284,929  בטוחות לא סחירות 
 255,914  311,048  335,452  408,802  קרנות ואחרות 

            
  12,591,995  11,282,379  9,580,943  8,607,257 
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 פירוטים למחזור על הפעילויות - 14באור 
 

 (ות"ת)  ותקצוב לתכנון  מהועדה הקצבות  א. 
 

 מאוחד והמכון    
 בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום    
   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 402,923  428,001   מחקר  מרכיב

 26,705  30,717   מרכיב הוראה
 22,199  22,199   הקצבות מקבילות

 18,735  27,751   אחרים
       
   508,668  470,562 

 
פרויקט    -לאחר ניכוי תקבולים עבור פר"ח    ,נכללות בדוחות הכספייםהכנסות שהתקבלו באמצעות ות"ת   ) 1(

מיליון   2.8תל"ם על סך    -וכן בניכוי חלק השותפים בתוכנית מדעי המוח  ש"ח    ןמיליו   148-חונכות, בסך של כ
 באמצעות המכון.אליהם המועברים ש"ח, 

 
של   ) 2( בסך  (קמ"ע)  עולים  מדענים  קליטת  בגין  ש"ח  992התקבולים  מאלפי  אדם  כח  העסקת  בגין  קצועי , 

אלפי    2,914אלפי ש"ח, וכן בגין הקמת מרכזי מחקר במדעי הנתונים בסך    145להפעלת ציוד מחקר בסך של  
  .נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלהבמסגרת  יםנכלל ש"ח עבור שנת הדוח והשנה שקדמה לה,

 
 הכנסות אחרות  ב. 

 
 מאוחד ומהמכון   
 בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום   
   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 46,500  46,234    דמי שכירות 

 * 73,316  8,492    אחרות  
         
    54,726  119,816 

 
 מליון ש"ח.  57 -כולל ביטול הפרשה על סך של כ 
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 פירוטים לעלות הפעילות - 15באור 
 

 הוראה ומחקר ושירותי עזר . א
 

 מאוחד והמכון   
 2021בספטמבר  30שהסתיימה ביום לשנה   
 סה"כ הוצאות שוטפות  הוצאות שכר ונלוות   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 883,725  389,534  494,191   תקציב רגיל 

 340,706  243,004  97,702   תקציב מחקר 
     
   591,893  632,538  1,224,431 

 
 מאוחד והמכון   
 2020בספטמבר  30שהסתיימה ביום לשנה   
 סה"כ הוצאות שוטפות  הוצאות שכר ונלוות   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 843,583  355,983  487,600   תקציב רגיל 

 348,939  252,109  96,830   תקציב מחקר 
     
   584,430  608,092  1,192,522 

 
 מלגות ושירותים לסטודנטים  . ב

 
 מאוחד והמכון   
 2021בספטמבר  30לשנה שהסתיימה ביום   
 סה"כ הוצאות שוטפות  הוצאות שכר ונלוות   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 49,768  49,768  -   מלגות 

 4,529  863  3,666   דיקנט הסטודנטים 
     
   3,666  50,631  54,297 

 
 מאוחד והמכון   
 2020בספטמבר  30שהסתיימה ביום לשנה   
 סה"כ הוצאות שוטפות  הוצאות שכר ונלוות   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 47,461  47,461  -   מלגות 

 4,488  967  3,521   דיקנט הסטודנטים 
     
   3,521  48,428  51,949 
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 (המשך)  פירוטים לעלות הפעילות - 15באור 
 

 תמלוגים ג. 
 

 מאוחד    
 בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום    
   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 124,769  91,943  תמלוגים למדענים  

 
 לזכויות עובדים בעת פרישה, נטו  עתודות עדכון  . ד

 
 מאוחד והמכון    
 בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום    
   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 ) 665( ) 430( פיצויי פרישה 

 ) 2,197( 16,441  חופשה 
 9,712  11,198  פדיון ימי מחלה 
 1,139  281  פנסיה מוקדמת 
 107  ) 79( פנסיה תקציבית

 8,529  9,642  קרן קשרי מדע 
 6,208  3,116  פנסיה לגמלאי הסגל האקדמאי

      
  40,169  22,833 
      

 ) 32,163( ) 23,759( תשלומים השנה בניכוי 
      
  16,410 )9,330 ( 

 
 פטנטים, נטו  .ה

 
 מאוחד    
 בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום    
   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 5,557  5,157  הוצאות בגין פטנטים 
 ) 1,876( ) 1,224( השתתפות בהוצאות

      
  3,933  3,681 
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 (המשך)  פירוטים לעלות הפעילות - 15באור 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות ו.
 

 המכון  מאוחד  
 בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום  בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום  
 2021 2020 2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 40,089  38,907  49,288  49,770  הוצאות שכר
 3,358  4,235  4,381  5,542  ייעוץ מקצועי 

 7,782  6,716  10,677  8,991  הוצאות אחרות
            
  64,303  64,346  49,858  51,229 

 
 הוצאות יחסי ציבור וקשרים עם תורמים . ז

 
 מאוחד והמכון    
 בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום    
   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 11,112  11,270  הוצאות שכר

 16,533  9,511  הוצאות אחרות
      
  20,781  27,645 

 
 נטו, מימון(הוצאות)  הכנסות . ח

 
 המכון  מאוחד  
 בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום  בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום  
 2021 2020 2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 481,270  1,739,627  658,931  2,251,687  רווח מהשקעות והכנסות ריבית

 ) 124,401( ) 637,040( ) 124,229( ) 634,179( הפרשי שער, שערוך והצמדה 
            
  1,617,508  534,702  1,102,587  356,869 

 
 

 לפעילויותנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה לשימוש  -הרכב הכנסות מימון 
 

 המכון  מאוחד  
 בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום  בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום  
 2021 2020 2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
     פירות לחלוקה מקרנות 

 511,000  503,000  511,000  503,000  צמיתות  
 ) 118,634( 382,830  57,671  891,000  תשואה לקרנות צמיתות 

 ) 35,497( 216,757  ) 33,969( 223,508  הכנסות מימון אחרות, נטו 
     
  1,617,508  534,702  1,102,587  356,869 
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 הכנסהמסים על  - 16באור 
 

 המכון א. 
 
אופן ואופי הפעילות  הגיע המכון להסכם עם שלטונות מס הכנסה על פיו כל עוד היקף,    2004בחודש מרס   . 1

מגופים שאינם   המתקבלות  פטורות ממס, למעט הכנסות  המכון תהיינה  לא ישונו באופן מהותי, הכנסות 
גופים ללא מטרת רווח בארץ ובחו"ל עבור פעילות מחקר שימושי. כנגד ההכנסות החייבות יוכל המכון לקזז 

פוי כי ייווצר למכון רווח לצורכי מס בגין  את ההוצאות השייכות לפעילות זו. להערכת הנהלת המכון, לא צ
 פעילות זו. 

 
מרץ   ידע  2022בחודש  לפיו  המסים,  רשות  לבין  והמכון  ידע  בין  פשרה  הסכם  נחתם  שומות,  דיוני  לאחר   ,

של   ישלמו בפשרה סך  השנים    150והמכון  הופרש בדוחות 2021  -  2015מיליון ש"ח  בגין  האמור  הסכום   .
 . 2021בספטמבר,  30המסתיימת ביום הכספיים השנתיים לשנה 

 
לפקודת מס הכנסה המעניק פטור ממס על מלגות לסטודנטים. המכון   175פורסם תיקון    2010במרס,    3ביום   . 2

 פועל בהתאם לתיקון זה. 
 
 הינן סופיות. 2015שומות הניכויים של המכון עד וכולל שנת המס  . 3

 
 ידע ב. 

 
 חוקי המס החלים על ידע 

 
 שיעורי המס החלים על ידע  . 1
 

 . 23%הינו  2021 -ו 2020שיעור מס החברות בישראל בשנים 
 
 שומות מס  . 2
 

 לעיל.  1הינן סופיות, בכפוף להסכם הפשרה שהוזכר בסעיף א. 2021השומות של ידע לשנות המס עד וכולל  
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 יתרות ועסקאות עם צדדים קשורים  - 17באור 
 
 יתרות עם צדדים קשורים . א

 
 המכון    
 בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום    
   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 2,912  2,634  חייבים 

      
 ) 2,439( ) 7,600( זכאים

 
 עסקאות עם צדדים קשורים . ב

 
 המכון    
 בספטמבר 30לשנה שהסתיימה ביום    
   2021 2020 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 224  241  בהוצאות תחזוקההשתתפות 

      
 1,760  1,563  הכנסות משירותים מנהליים

      
 171,684  236,700  הכנסות תמלוגים מידע, נטו

      
 ) 2,022( ) 1,447( עמלות לחברת ידע בגין מחקרים

      
 ) 9,240( ) 8,500( תמיכה במכון דוידסון 

      
 ) 2,607( ) 2,267( שירותי ניהול ופיתוח למול נוף 

      
 ) 6,387( ) 6,395( תמיכה במרכז שוורץ/רייסמן לחינוך מדעי

 
 
 סך התגמול לאנשי מפתח בהנהלה ג. 
 

 אלפי ש"ח, בהתאמה.  3,102  -אלפי ש"ח ו  3,182  -סך תגמול לאנשי מפתח בהנהלה לשנים תשפ"א ותש"פ עמד על כ
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


