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 מכון שכטר למדעי היהדות (ע"ר) 
 

 על הפעילויות   ותדוח
 2021בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 (בשקלים חדשים) 
 
 

 
 

 (*) סווג מחדש  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לשנה שהסתיימה ביום   ביאור 
  31.12.2021 31.12.2020 
    
    

    מחזור הפעילויות 
 3,157,203 2,740,018 12 תרומות 

 3,635,045 3,426,081 13 שכר לימוד
 226,677 251,172  תוכניות, פרסומים ואחרות

סכומים ששוחררו מנכסים נטו שהוגבלו  
 לפעילויות

 3,710,071 3,016,979 

  10,127,342 10,035,904 
    

 (*) 10,917,762 11,304,874 14 עלות הפעילויות
    

 )881,858( )1,177,532(  ת מפעילויו ,נטו הוצאות
    

 (*)   1,901,674 2,119,986 15 הוצאות הנהלה וכלליות 
    

 )2,783,532( )3,297,518(  לפני מימון , נטו הוצאות
    

 772,957 927,497  מימון, נטו הכנסות 
    

 )2,010,575( )2,370,021(  אחרי מימון  ,נטו הוצאות
    

 163,731 297,118  הכנסות אחרות 
    

 )1,846,844( )2,072,903(  לשנהנטו  גרעון
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 מכון שכטר למדעי היהדות (ע"ר) 
 

  בנכסים נטו על השינויים ותדוח
 1202בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 (בשקלים חדשים) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   נכסים נטו שלא יועדו  

 

לשימוש 
לפעילויות 
 שלא יועדו

שהושקעו 
 בנכסים
 קבועים

נכסים נטו 
שקיימת 
לגביהם 
 סך הכל הגבלה

     
 63,924,186 28,105,791 34,081,752 1,736,643 2020בינואר  1יתרה ליום 

     
     שינויים במהלך השנה: 

 3,079,470 3,079,470 - - תרומות
 )1,846,844( - - )1,846,844( לשנה גרעון

 )562,942( )562,942( - - מימון, נטו   וצאותה
 )3,016,979( )3,016,979( -   - סכומים ששוחררו מהגבלה

 - - 236,662 )236,662( סכומים שהועברו לרכוש קבוע
סכומים שהועברו לכיסוי הוצאות 

 - - )2,150,458( 2,150,458 פחת נטו
 61,576,891 27,605,340 32,167,956 1,803,595 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

     
     יים במהלך השנה: שינו

 3,386,146 3,386,146 - - תרומות
 )2,072,903( - - )2,072,903( לשנה גרעון

 )90,076( )90,076( - - מימון, נטו   וצאותה
 )3,710,071( )3,710,071( -   - סכומים ששוחררו מהגבלה

 - - 81,154 )81,154( סכומים שהועברו לרכוש קבוע
הוצאות   לכיסוי שהועברוסכומים 
 - - )2,131,102( 2,131,102 פחת נטו

     
 59,089,987 27,191,339 30,118,008 1,780,640 2021בדצמבר  31יתרה ליום 
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 מכון שכטר למדעי היהדות (ע"ר) 
 

 דוחות על תזרימי המזומנים
 (בשקלים חדשים) 

 
 

 
 

   ביום שהסתיימהלשנה  
 31.12.2021 31.12.2020 
 שקל חדש שקל חדש 

   :פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
 )1,846,844( )2,072,903( בנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה  גרעון

   ושווי מזומנים  מזומנים ת התאמות הדרושות להצג
 5,993,766 2,781,353 (נספח א) פעילות שוטפת מ

   
 4,146,922 708,450 שוטפת מפעילות מזומנים נטו,

   
   : השקעה )לפעילות( מפעילות  תזרימי מזומנים

 )2,728,859( )55,145( שינוי בפיקדונות לזמן קצר ופיקדונות והשקעות אחרות לזמן ארוך 
 )236,662( )81,154( רכישת רכוש קבוע 

 3,523,795 )635,989( ניירות ערך, נטו השקעה ב
   

 558,274 )772,288( השקעה) (לפעילותפעילות ממזומנים נטו, 
   

   :פעילות מימוןלתזרימי מזומנים 
 מתרומות והקצבות, נטו, שנזקפו לנכסים נטוהכנסות (הוצאות) 

 6,872 )48,788( לגביהם קיימות הגבלות 
 55,619 48,788 נווה שכטר  הכנסות מתרומות שהוגבלו לבניית

 )562,942( )90,076(  גבלותלגביהם קיימות ה , נטומימון, נטו שנזקף לנכסים 
    

 )500,451( )90,076( פעילות מימוןל מזומנים נטו,
   
   

 4,204,745 )153,914( במזומנים ושווי מזומנים (ירידה) עלייה
   

 4,284,799 8,489,544 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 
   

 8,489,544 8,335,630 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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 מכון שכטר למדעי היהדות (ע"ר) 
 

 דוחות על תזרימי המזומנים
 (בשקלים חדשים) 

 
 

 התאמות הדרושות להצגת מזומנים ושווי מזומנים מפעילות שוטפת: –נספח א 
 

 ביום  שהסתיימהלשנה  
 31.12.2021 31.12.2020 

 
 שקל חדש שקל חדש 
   

   : ניםת בתזרימי מזומהוצאות שאינן כרוכוהכנסות ו 

 2,150,458 2,131,102 פחת

        -בהתחייבויות בשל סיום יחסי עובד ירידה 

 )74,976( )79,543( סיק, נטומע 

 118,191 52,480 והשקעות לזמן ארוך  קדונותיעל פ שערוך

 60,287 )125,312( השקעות בניירות ערך שערוך

 1,978,727 2,253,960 

   

   :יבויותתחייפי רכוש וה שינויים בסע 

 - )323,925( לגביהם הגבלה  שקיימת שחרור סכומים            

 2,540,185 837,814 בחייבים ויתרות חובהירידה 

 1,199,621 288,737 בזכאים ויתרות זכותעלייה 

 802,626 3,739,806 

 
  

 2,781,353 5,993,766 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חות הכספיים.בלתי נפרד מהדו הביאורים המצורפים מהווים חלק 
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 מכון שכטר למדעי היהדות (ע"ר) 
 

 2021בדצמבר  31ליום  ביאורים לדוחות הכספיים
 

 כללי -   1ביאור 
 

העיקרי א. היהדותשל    ותמטרותיו  למדעי  שכטר  כפי "העמותה")    –(להלן  (ע"ר)    מכון 
 שפורטו בתעודת הרישום הינן:

 
ללימודי    גבוהה  להשכלה  מוסד  את"לקיים  ללמד  על    יהדות,  דגש  תוך  היהדות  מדעי 

 משמעותם ויישומם בחיים המודרניים. לבצע מחקרים במדעי היהדות ופרסומם".
 
לסעיף   .ב בהתאם  ציבורי"  כ"מוסד  פועלת  היא   2(9העמותה  ולכן  הכנסה,  מס  לפקודת   (

ערך   מס  לצורך  כמלכ"ר  מסווגת  העמותה  הכנסותיה.  מרבית  על  הכנסה  ממס  פטורה 
ש  מוסף. מעמד  סעיף  לעמותה  לפי  הכנסה  מס  לצורך  תרומות  לענין  מוכר  מוסד    46ל 

 לפקודת מס הכנסה ועל כן תרומות לעמותה מקנות זיכוי ממס לתורם. 
 
, במסגרת בית המדרש לרבנים על 2002פעילות העמותה התבצעה בשנים עד וכולל שנת   ג.

(להלן   (ע"ר)  שכטר  הכרה    -שם  לקבל  מנת  על  המדרש").  להשכלה"בית   מהמועצה 
מנת   2003בשנת    גבוהה, על  לעמותה  המדרש  מבית  האקדמית  הפעילות  הועברה 

 להבטיח את הפעילות האקדמית התקינה והסדירה. 
 
 .264 בשנת תשפ"תלמידים וב 404עמד על  פ"אספר התלמידים במכון שכטר בשנת תשמד.           

 
 
 :הגדרות .ה

  
  בדוחות כספיים אלה: 

   
 נכסי החברה לבין התחייבויותיה.  ההפרש בין - טונכסים נ

   
הגבלה על השימוש בנכסים נטו שנקבעה על פי התניות של  - הגבלה

 תורמים, תומכים או מעניקי מענקים לעמותה. 
   

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

המוס  41אות  חשבונבתקן    כמשמעותם - צדדים קשורים  הישראלי של  ד 
 לתקינה בחשבונאות. 

 
 

 
 עיקרי הדיווח והמדיניות החשבונאית  - 2ביאור 

 
      , כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי 40יישום לראשונה של תקן חשבונאות מספר    .א

 מלכ"רים
 
 דרישות הפרסום                

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

מספר   דעת  גילוי  של  מספר    69המשולב  חשבונאות  תקן    5ותקן  את  וכן  לו  והתיקונים 
 . 9חשבונאות מספר 

 
 תחילה והוראות מעבר 

ביום  ה המתחילות  שנתיות  לתקופות  יושם  של2021בינואר    1תקן  ההשפעה  מוץ אי  . 
הנכסים  של יתרות  לראשונה דווחה כתיאום  במועד היישום  זה  בתקן  הוראות המדידה 
הנובעים   במדידה  השינויים  בגין  השוואתי  מידע  מחדש  הוצג  לא  התקופה.  לתחילת  נטו 
ממועד   החל  למפרע  יושמו  זה  בתקן  הכלולות  ההצגה  הוראות  זה.  תקן  מהוראות 

 התחילה של התקן. 
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 (ע"ר)   היהדותר למדעי מכון שכט

 
 2021בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 
 

 (המשך): המדיניות החשבונאיתהדיווח ו עיקרי  - 2ביאור 
 
 בסיס הרישום: .ב
 

 העמותה רושמת את נכסיה, התחייבויותיה, הכנסותיה והוצאותיה על בסיס צבירה.         
 

 אופן הצגת הדוחות הכספיים: .ג
  

 מוסד לתקינה חשבונאית בישראל. ה של 40לתקן  ם הדוח נערך בהתא
 

להנחיות   במסגרת התקן,  בהתאם  הכספיים  בדוחות  מוצגים  הקרן  חשבונות  כל 
 סיווג כל יתרות הקרנות, תחת הכותרת "נכסים נטו".  כוללנית אחת בלבד, תוך

  
 מיון היתרות הכלולות בקבוצת הנכסים, נטו נעשה תוך הבחנה בין: 

 ם הגבלה.לא קיימת לגביהנכסים נטו ש  -   
 .נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה  -   

. 
 הנכסים, נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה מוצגים תוך הבחנה בין: 

 שלא יועדו.  נכסים נטו לשימוש לפעילויות -
 .שהושקעו בנכסים קבועים      -

  
הדיווח בתקופת  ההוצאות  כל  ואת  ההכנסות  כל  את  כולל  הפעילויות  על  . הדוח 

כול על ול"הכנסות"  הגבלה  כל  ללא  בתקופה  ושצמחו  שנתקבלו  ההכנסות  כל  ת את 
במהלך  השתחרר  ואשר  שהוגבלו  נטו  הנכסים  של  חלק  אותו  את  וכן  בהם  השימוש 
שמומנו  ההוצאות  את  גם  כוללות  "הוצאות"  התורמים.  מהתניות  התקופה 

 ממקורות שהוגבלו על ידי נותנם.
 

נ  ותהדוח בנכסים  השינויים  בנוסף  על  כולל  על טו  מהדוח  המועברת  נטו  לתוצאה 
הפעילויות, גם את כל המקורות שנתקבלו תוך הגבלת השימוש בהם ואת הסכומים 
מועברים  לפעולות  שימוש  עקב  מהגבלות  ששוחררו  סכומים  מהגבלות.  ששוחררו 
קבוע  לרכוש  שימוש  עקב  מהגבלות  ששוחררו  וסכומים  הפעילויות  לדוח  כהכנסות 

ישי הנכסמועברים  ליתרת  על רות  בדוח  הגבלה  לגביהם  קיימת  שלא  נטו  ים 
 השינויים בנכסים נטו. 

 
 :הצמדה למדד או למטבע חוץ .ד

  
נכסים והתחייבויות במטבע חוץ או הצמודים אליו מוצגים לפי שער החליפין   .1

  . דיווחהיציג ליום ה
 

 ל יתרה. נכסים והתחייבויות הצמודים למדד מוצגים לפי תנאי ההצמדה של כ .2
 

נסות והוצאות ופעולות אחרות במטבע חוץ רשומות בהתאם לשערי החליפין  הכ .3
 בעת ביצוע הפעולות.  
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 מכון שכטר למדעי היהדות (ע"ר) 
 

 2021בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  - 2ביאור 
 

 :הצמדה למדד או למטבע חוץ (המשך)  .ד
 

 : דוח על המצב הכספיהמדדים ועל שערי החליפין לתאריך ה להלן פרטים על .4
 
 

   ביום  שהסתיימהלשנה 
31.12.2020 31.12.2021   

 מדד (בנקודות)   102.6 99.8
 דולר) 1-דולר של ארה"ב (בש"ח ל  3.110 3.215
 אירו)  1-אירו (בש"ח ל  3.520 3.944

 
   לשנה שהסתיימה ביום  

31.12.2020 31.12.2021   
 שיעור העלייה (ירידה) של:   % %
     

 מדד   2.80  )0.69(
 דולר של ארה"ב    )3.27(  )6.97(

 אירו  )10.76(  1.70
  

 
 

 : מזומנים ושווי מזומנים .ה
  

מזומנים  כ היתר  שווי  בין  הכוללות  גבוהה,  שנזילותן  השקעות   תפיקדונונחשבות 
עד למועד מימושם במועד ההשקעה בהם   בנקים ושהתקופהלזמן קצר שהופקדו ב

 לא עלתה על שלושה חודשים.
  

   
 

 :לזמן קצר וחלויות שוטפות תפיקדונו .ו
  

כוללים    תפיקדונו  קצר  בהם.   תפיקדונולזמן  ההפקדה  בעת  שנה  עד  של  לתקופה 
של   שוטפות  (  תפיקדונוחלויות  ארוך  בשנה   ע להיפרשעתידים    תפיקדונולזמן 

החלטת ההנהלה או הוראות התורם יופקדו מחדש לתקופות פי    בת) אשר על העוק
 לזמן ארוך.   תהפיקדונוארוכות מוצגות במסגרת  

 
 

 : השקעות בניירות ערך .ז
 

השקעה בניירות ערך אשר, בהתאם להחלטת ההנהלה או התורם, הינה "השקעת 
 קבע" מוצגת לפי העלות.  

 
 שוויין בשוק. השקעות בניירות ערך אחרים מוצגות לפי
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 מכון שכטר למדעי היהדות (ע"ר) 
 
 2021בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 

 
 

 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  - 2ביאור 
 

 : רכוש קבוע         .ח
, לפי העלות בניכוי פחת נצבר. הפחת דוח על המצב הכספירכוש קבוע מוצג כנכס ב

בש הישר  הקו  שיטת  לפי  שנתיים  מחושב  כמספיקים יעורים  הנחשבים  שווים 
 להפחתת הנכסים במשך תקופת השימוש המשוערת בהם.

 
 :הסתייעות באומדנים        .ט

החשבונאות   כללי  פי  על  והצגתם  עריכתם  הכספיים,  הדוחות  של  הכנתם  בעת 
משפיעים  אשר  הנחות  ולהניח  אומדנים  לבצע  החברה  הנהלת  נדרשה  המקובלים, 

כספיים ובביאורים הנלווים אליהם. מעצם טבעם וצגים בדוחות העל הנתונים המ
 של אומדנים והנחות, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות.

 
 

 מזומנים ושווי מזומנים  -   3ביאור 
 31.12.2021 31.12.2020 
 שקל חדש שקל חדש 

   
 2,998 504 קופות קטנות

 4,947,182 5,549,165 בשקלים עו"שחשבונות בנקים ב
 3,095,442 2,565,642 במט"ח עו"ששבונות חבנקים ב

 443,922 220,319 קדונות בשקלים יפ
   
 8,335,630 8,489,544 

 
 
 ויתרות חובה  חייבים -   4יאור ב

 31.12.2021 31.12.2020 
 שקל חדש שקל חדש 

   
 242,285 172,804 חובות פתוחים - שכר לימוד

 47,826 102,365 קים לגביהיש
 132,912 186,837 ראי כרטיסי אש

 1,877,881 1,962,879 הכנסות והקצבות לקבל 
 1,701,855 556,065 הכנסות לקבל ממוסד קשור בחו"ל

 106,409 121,211 הוצאות מראש  
 38,185 38,003 חייבים שונים 

 - 169,375 )16מוסדות קשורים (ראה ביאור 
   
 3,309,539 4,147,353 
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 י היהדות (ע"ר) מכון שכטר למדע
 

 2021בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 השקעות ופיקדונות לזמן ארוך -   5ביאור 
 

 בסיס  
י הריבית  שיעור

  ליום
  31.12.202131.12.2020 31.12.2021הצמדה 
 שקל חדש שקל חדש %  

     
 5,107,516 5,055,016 - - השקעות לא סחירות 

ות חיסכון לתקופה  תוכני
 של עד שנתיים

לא 
 169,693 165,516 0.24-1 צמוד

   5,220,532 5,277,209 
     

 
 ניירות ערך -   6ביאור 

 
 עלות א.

 31.12.2021 31.12.2020  
  שקל חדש שקל חדש 

    
  13,712,107 14,624,813 בשקלים –אגרות חוב ותפ"ס 

  708,198 594,401 מט"חב –אגרות חוב ומוצרים מובנים 
  673,721 781,322 בשקלים  -ותעודות סלקרנות נאמנות 

  570,458 425,249 במט"ח -קרנות נאמנות ותעודת סל 

 16,425,785 15,664,484  
            

 
 ערך בשוק ב.

 31.12.2021 31.12.2020  
  שקל חדש שקל חדש 

    
  13,834,730 15,377,662 בשקלים –אגרות חוב ותפ"ס 

  954,756 764,899 במט"ח –אגרות חוב ומוצרים מובנים 
  829,592 988,024 בשקלים – ותעודות סל קרנות נאמנות

  763,382 676,443 במט"ח -קרנות נאמנות ותעודת סל 

 17,807,028 16,382,460  
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 מכון שכטר למדעי היהדות (ע"ר) 
 

 2021ר בדצמב 31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 
 

 , נטורכוש קבוע -   7ביאור 
 

 ההרכב א.

 
שיפורים 

 (ה)  במבנה

ציוד 
 וריהוט  
 מחשבים  משרדי 

בניין כיתות  
קמפוס  

 ירושלים (ג) 
 נווה שכטר

 סה"כ (ד)
 שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  

       עלות
 51,037,708 13,812,751 33,344,650 503,248 2,070,899 1,306,160 2021בינואר  1ליום 

 81,154 41,721 ) 40,343( 26,595 31,637 21,544 שנהמהלך הרכישות ב
       

 51,118,862 13,854,472 33,304,307 529,843 2,102,536 1,327,704 2021בדצמבר  31ליום 
       

       פחת נצבר
 18,869,752 4,719,657 11,677,660 404,721 1,254,833 812,881 2021בינואר  1ליום 
 2,131,102 552,022 1,332,391 50,153 94,436 102,100 ה שנמהלך הה בחתהפ

       
 21,000,854 5,271,679 13,010,051 454,874 1,349,269 914,981 2021בדצמבר  31ליום 

       
       

                                             עלות מופחתת 
 30,118,008 8,582,793 20,294,256 74,969 753,267 412,723 2021בדצמבר  31יום ל
                                    
            

 32,167,956 9,093,094 21,666,990 98,527 816,066 493,279 2020בדצמבר  31ליום 
 
 

                            באחוזים עורי הפחתיש ב.
                                         

 10-15 שיפורים במבנה 
  6-15י              ציוד וריהוט משרד

 33      ותוכנות  מחשבים
 15-20 כלי רכב

 4     בניין כיתות קמפוס ירושלים
 4      נווה שכטר                            

 
משנת   ג. החלה  בניי  2002העמותה  חדש  ןלתכנן  הוצאותכיתות  נזקפו ן  התכנו  . 

הפעילויות   על  שנת  לדוחות  סוף  בניית.  2004עד  על  ההנהלה  החלטת   לאחר 
הכיתות מיום  ו,  בניין  אלו  נזקפו    ,2005בינואר    1החל  קבועהוצאות   .לרכוש 

   .בניין הכיתות אוכלסבו  במועד  2013ת מאפריל ופחתו מההוצאות שהוונו 
 
רבות יהודית בנווה  רכז תעל הסכם פיתוח למ   2007חתמה בסוף שנת  העמותה   .ד

מיוני  ומופחתות נזקפו לרכוש קבוע  התכנון עלויות. (נווה שכטר) אביב-צדק תל
  . , המועד בו הסתיימו עבודות הבינוי2013

 
 ירושלים המשמש את הנהלת  ,4זכויות שימוש בנכס ברחוב אברהם גרנות  לעמותה  ה.      

  .בשנה דולר 1 -ל העמותה, שנתקבלו מצד קשור בתמורה
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 מכון שכטר למדעי היהדות (ע"ר) 
 

 2021בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 
 
 

 זכאים ויתרות זכות  -   8ביאור 
 

 ההרכב: א.
 31.12.2021 31.12.2020 
 שקל חדש שקל חדש 

   
 218,646 242,635 בגין שכר ועובדים מוסדות 

 269,059 263,461 הפרשה לחופשה 
 96,278 92,827 הפרשה להבראה 
 2,745,994 2,462,410 הפרשה לשבתון 
 284,587 2,363,887 הכנסות מראש 
 264,619 190,578 הוצאות לשלם
 3,330 3,430 זכאים אחרים

 1,638,712 - )16מוסדות קשורים (ראה ביאור 
 100,020 290,754 )17הפרשה לתביעות (ראה ביאור 

   
 5,909,982 5,621,245 
   

 
 ה שנתית לסגל ההוראהחופש ב.

 
כלולה   לא  ולפיכך  הלימודים,  תוכנית  מכוח  שנתית  לחופשה  יוצא  ההוראה  סגל 

 בדוחות הכספיים הפרשה לחופשה בגין עובדים אלו. 
 
 
 
 

 , נטו סיקמע-התחייבויות בשל סיום יחסי עובד -  9ביאור 
 

תשלומים  ידי  על  ברובה  מבוטחת  ותגמולים  פרישה  לפיצויי  ים שוטפ  ההתחייבות 
לקופות גמל וחברות ביטוח. ההצטברויות מתשלומים אלו אינן בחזקתה או ניהולה של  
-העמותה, ולכן לא ניתן להן ביטוי בדוחות הכספיים. ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד

אותו חלק אשר אינו מכוסה על ידי ההצטברויות את  בגין פיצויי פרישה משקפת    סיקמע
 מההפרשות כאמור לעיל. 
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 שכטר למדעי היהדות (ע"ר) מכון 
 

 2021בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני -  01ביאור 

 

 
לפעילויות  
 מוגדרות  

קרן  
 ליבהבר 

מכון לחקר  
 ההלכה 

קרן דוידסון  
לגיוס 
 ותקנים

בניין כיתות  
קמפוס  

 ירושלים 
-נווה צדק

 גנים 

 
 

 סה"כ  אבי הישוב 
 שקל חדש  שקל חדש   שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  
         

 7,838,342 - 5,792,435 157,723 - 800,321 611,111 476,752 2020בינואר   1יתרה ליום 
                             

         : 2020שינויים במהלך שנת 
 2,762,935 - 55,619 - 1,621,786 - - 1,085,530 12ראה ביאור   -תרומות והקצבות 

 19,644 - - - - 14,310 - 5,334 הכנסות שונות 
 ) 17,504( - ) 17,504( - - - - - הוצאות מימון 

 ) 3,016,979( - ) 82,839( 30,639 ) 1,621,786( ) 18,268( ) 361,110( ) 963,615( הוצאות  –סכומים ששוחררו מהגבלה 
         

 ) 251,904( - ) 44,724( 30,639 - ) 3,958( ) 361,110( 127,249 שנה מהלך סה"כ שינויים ב
         
         

 7,586,438 - 5,747,711 188,362 - 796,363 250,001 604,001 2020דצמבר  31יתרה ליום 
         

         : 2021שינויים במהלך שנת 
 3,353,188 - 48,788 - 1,878,709 - - 1,425,691 12ראה ביאור   -תרומות והקצבות 

 32,958 - - - - 25,695 - 7,263 הכנסות שונות 
 4,052,086 4,052,086 - - - - - - שינויי ייעוד  

 ) 3,710,071( ) 100,000( ) 68,026( 40,343 ) 1,878,709( ) 50,593( ) 250,001( ) 1,403,085( הוצאות  –סכומים ששוחררו מהגבלה 
         

 3,728,161 3,952,086 ) 19,238( 40,343 - ) 24,898( ) 250,001( 29,869 ך שנה במהל  סה"כ שינויים

 
        

         
 11,314,599 3,952,086 5,728,473 228,705 - 771,465 - 633,870 2021דצמבר  31יתרה ליום 
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 מכון שכטר למדעי היהדות (ע"ר)  
 

 2120בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 

 נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע -  11ביאור 
ריבית שנתית בשיעור של  בדוחות הכספיים.    אופן הצגתם  צמודים לנכסים בהם הם מושקעים על פיהגבלה בעלת אופי קבוע    םהנכסים נטו שקיימת לגביה .א

   תחילת השנה, מיועדת לשימושה של העמותה.לות ביתרות נכסים נטו אלו ליום העברת הפעי על  ,2020 -ו 2021בשנים  4%
 :הרכב . ב

 
קרן אבי  
 גינזבורג  אלפרין רוטנברג קרן למחקר  קרן קצין קרן שלוי קרן דוידסון  היישוב 

קתדרה  
 סה"כ  לחינוך

 שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  
           

 20,267,449 3,000,404 332,425 575,849 200,132 3,510,314 4,067,430 365,371 3,937,204 4,278,320 2020נואר בי  1 יתרה ליום
           

 296,891 296,891 - - - - - - - - הכנסות 
 265,259 58,768 6,511 11,279 3,920 104,805 79,667 7,156 77,117 ) 83,964( מימון (הוצאות)  הכנסות 

סכומים המיועדים    ניכויב
 ) 810,697( ) 120,015( ) 13,297( ) 23,034( ) 8,005( ) 140,413( ) 162,697( ) 14,615( ) 157,488( ) 171,133( לשימושה של העמותה  

 20,018,902 3,236,048 325,639 564,094 196,047 3,474,706 3,984,400 357,912 3,856,833 4,023,223 2020בדצמבר  31יתרה ליום 
           

 ) 4,052,086( - - - - - - - - ) 4,052,086( שינוי ייעוד 
 710,680 104,335 10,499 18,187 6,321 117,192 128,463 11,540 124,351 189,792 מימון   הכנסות

בניכוי סכומים המיועדים  
 ) 800,756( ) 129,442( ) 13,026( ) 22,564( ) 7,842( ) 138,988( ) 159,376( ) 14,316( ) 154,273( ) 160,929( לשימושה של העמותה  

            

 15,876,740 3,210,941 323,112 559,717 194,526 3,452,910 3,953,487 355,136 3,826,911 - 2021בדצמבר  31יתרה ליום 
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 מכון שכטר למדעי היהדות (ע"ר) 
 

 2021בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 

 תהקצבורומות ות -  21ביאור 
ביום      שהסתיימהלשנה  
 31.12.2021 31.12.2020 
 שקל חדש שקל חדש 

   שלא קיימת לגביהם הגבלה:
 3,035,951 2,608,250 תרומות באמצעות שכטר אינק

 70,000 67,520 קרן כוכב
 51,252 64,248 תרומות אחרות 

 3,157,203 2,740,018 "כ הכנסות שלא קיימת לגביהם הגבלהסה
   

   : המוגבלות למטרה מוגדרת / לזמן עתידי מוגדר

   :בעלות אופי זמני לפעילויות מוגדרות
 740,535 1,082,449 תרומות באמצעות שכטר אינק

 53,864 40,623 תרומות אחרות 

 1,123,072 794,389 
   
 50,850 80,309 הסוכנות היהודית לארץ ישראל

   

   קרנות:
 226,279 209,710 כב קרן כו

 14,000 12,600 קרן הלאומית למדע 

 222,310 240,279 
   

   
 1,425,691 1,085,528 

    
 1,621,788 1,878,709 לקרנות מוגבלות זמנית  –תרומות שכטר אינק 

   
   בנווה צדק: –שכטר   נווהלתכנון ובניית 

 55,619 48,788 תרומות שכטר אינק 
   

      
המוגבלות למטרה מוגדרת / לזמן עתידי כנסות "כ ההס

 2,762,935 3,353,188 מוגדר
   

   :קבועהשקיימת לגביהם הגבלה  
 296,891 - קתדרה לחינוך 

   
 296,891 - קבועה "כ הכנסות שקיימת לגביהם הגבלה סה

   

 6,217,029 6,093,206   סה"כ תרומות והקצבות
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 (ע"ר) מכון שכטר למדעי היהדות  
 

 2021בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 

 שכר לימוד -  31ביאור 
 

בשנת  ההכנסות   לימוד  בסך    2021משכר  קשורים  ממוסדות  הכנסות  ש"ח   130,504כוללות 
 ש"ח). 138,522 – 2020(בשנת 

 
 

 ופיתוח מחקרהוצאות הוראה,  -  41ביאור 
 31.12.2021 ביום שהסתיימהלשנה  

 

 בית ספר
ודים  ללימ

 מתקדמים 
לשכת  
 סה"כ פיתוח   הנשיא

 שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  

     
 6,666,804 1,861,543 494,025 4,311,236 שכר והוצאות נלוות 

 888,559 - - 888,559 הנחות שכר לימוד 
 165,659 - - 165,659 כנסים, טקסים, מחקר והשתלמות  

 302,063 - - 302,063   ועלויות הפצה  הוצאה לאור
 630,641 - - 630,641 גיוס תלמידים 

 50,091 - - 50,091 (*) ספריה 
 27,757 - - 27,757 פיתוח והצטיידות בניין כיתות ונווה שכטר 

 1,884,412 - - 1,884,412 פחת בניין כיתות לימוד ונווה שכטר 
 562,214 - - 562,214 אחזקת כיתות, ספריה ומשרדים

 76,036 76,036 - - נסיעות לחו"ל 

 62,077 36,211 25,866 - אחזקת רכב  

 930,810 311,206 1,209 618,395 ואחרות  תחינוכיו , תוכניות אקדמאיות

 12,247,123 2,284,996 521,100 9,441,027 סה"כ  

     
     בניכוי השתתפות על ידי מוסדות:

 457,081 457,081 - - קרן החינוך למען בתי ספר תל"י (ע"ר) 
 306,458 306,458 - - מדרשת שכטר (ע"ר) 

 178,710 178,710 - - בית מדרש לרבנים על שם שכטר (ע"ר) 

 942,249 942,249 - - סה"כ 

     

 11,304,874 1,342,747 521,100 9,441,027 סה"כ הוצאות פעילות 

     
 

   ש"ח. 7,630  כולל פחת בסך (*)
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 מכון שכטר למדעי היהדות (ע"ר) 
 

 2021בדצמבר  31רים לדוחות הכספיים ליום ביאו
 
 

 (המשך): ופיתוח מחקרהוצאות הוראה,  -  14ביאור 
 
 31.12.2020 לשנה שהסתיימה ביום 

 

בית ספר 
ללימודים  
 מתקדמים 

לשכת  
 סה"כ פיתוח   הנשיא

 שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  שקל חדש  

     
 6,816,229 1,630,240 416,709 4,769,280 שכר והוצאות נלוות 

 900,792 - - 900,792 הנחות שכר לימוד 
 133,693 - - 133,693 כנסים, טקסים, מחקר והשתלמות  

 177,179 - - 177,179   ועלויות הפצה  הוצאה לאור
 659,475 - - 659,475 גיוס תלמידים 

 82,415 - - 82,415 (*) ספריה 
 23,875 - - 23,875 פיתוח והצטיידות בניין כיתות ונווה שכטר 

 1,883,858 - - 1,883,858 פחת בניין כיתות לימוד ונווה שכטר 
 434,524 - - 434,524 אחזקת כיתות, ספריה ומשרדים (**)

 41,175 41,175 - - נסיעות לחו"ל 

 49,280 16,906 32,374 - אחזקת רכב  

 751,261 333,947 1,438 415,876 ואחרות  תחינוכיו , תוכניות אקדמאיות

 11,953,756 2,022,268 450,521 9,480,967 כ  סה"

     
     בניכוי השתתפות על ידי מוסדות:

 574,599 574,599 - - קרן החינוך למען בתי ספר תל"י (ע"ר) 
 301,056 301,056 - - מדרשת שכטר (ע"ר) 

 160,339 160,339 - - בית מדרש לרבנים על שם שכטר (ע"ר) 

 1,035,994 1,035,994 - - סה"כ 

     

 10,917,762 986,274 450,521 9,480,967 סה"כ הוצאות פעילות 

     
 
 
 
   ש"ח.  15,045כולל פחת בסך    (*) 
 .(**) סווג מחדש 
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 מכון שכטר למדעי היהדות (ע"ר) 
 

 2021בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות  -  51ביאור 
 
 

 הרכב:     
 

ביום      שהסתיימהלשנה  
 31.12.2021 31.12.2020 
 שקל חדש שקל חדש 

    
 2,061,633 2,117,319 שכר והוצאות נלוות 

 (*)  144,841 187,405 כתות, ספריה ומשרדים אחזקת
 176,228 226,144 והדפסות, מחשוב משרדיות

 251,557 239,060 פחת
 56,830 64,123 טלפון ודואר

 120,294 107,471 שירותים מקצועיים 
 64,066 65,404 חביטו

 4,832 10,604 ת אגרות ורישיונו
 57,386 44,705 אחרות

   
 3,062,235 2,937,667 
   

   ים:קשור ותמוסד השתתפות בהוצאות על ידי -בניכוי 
 574,598 457,081 קרן החינוך למען בתי ספר תל"י (ע"ר)

 301,056 306,458 (ע"ר)  טרשכמדרשת 
 160,339 178,710 בית המדרש לרבנים על שם שכטר (ע"ר)

   
 942,249 1,035,993 

   

   
 1,901,674 2,119,986 סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות לפעילות

 
 

(*) סווג מחדש       
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 מכון שכטר למדעי היהדות (ע"ר)                                   
 

 2021בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  ביאורים
 
 
 
 מוסדות קשורים -  61ור ביא

 
כהגדרתם  קשורים  צדדים  הינם  מטה  הרשומים  והגופים  (ע"ר)  היהדות  למדעי  שכטר  מכון 

 של לשכת רואה חשבון בישראל.  41בתקן חשבונאות 
 

 . (ע"ר) בית המדרש לרבנים על שם שכטר -1  .א
 (ע"ר). שכטרמדרשת  -2     
 ). ע"ר(קרן החינוך למען בתי ספר תל"י  -3     

 ר)."קרן בועז ליד מכון שכטר (ע -4     
 

מינהל שירותי  מהעמותה  מקבלים  הקשורים  הצדדים  הסכם  כספים   , לפי  גיוס    שירותי 
מבוססת  ואכסניה התמורה  כלל  .  עד  בדרך  של  חישוב  הכנסות   17.5%על  ללא  מהמחזור, 

 אשר מקבלת את השירותים ללא תמורה.ממשתתפים ומפרסומים למעט קרן בועז 
 

 ות ועסקאות יתר      .ב
 ביום  שהסתיימהלשנה  

 31.12.2021 31.12.2020 
 שקל חדש שקל חדש 

   
 )1,638,712( 169,375 יתרות מאזניות 

   
   הכנסות:

 2,071,987 1,844,498 משירותי מנהל וגיוס כספים
 138,522 130,504 שכר לימוד

   
 2,015,002 2,210,509 

     
זרה)   .ג (חברה  אינק  עבור ע  –שכטר  כספים  לגיוס  הפועלת  בארה"ב  ידידים  מותת 

ביאור   (ראה  ובקנדה  הברית  בארצות  ביאור    4העמותה  וראה  לקבל  הכנסות   12לעניין 
 ). תרומות והקצבותלעניין 
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 מכון שכטר למדעי היהדות (ע"ר) 
 

 2120בדצמבר  31ביאורים לדוחות הכספיים ליום 
 
 

 תלויותתביעות  -  17אור בי
 

הטילה עיריית ירושלים חובת תשלום ארנונה על השטחים הפתוחים בקמפוס,      2018ביולי  
תושבי   בשימוש  וגם  פתוחים  אלו  שטחים  העמותה,  לטענת  החניה.  ומגרשי  הגינון  שטחי 

שנת  השכונה.   הכולל   2022במהלך  פשרה  הסכם  של  לעקרונות  הגיעו  והעירייה  העמותה 
 ההיטל על המרפסות.   יטול וב 2018-2021ביטול כשליש השטחים שבהיטל  

 , עקרונות אלו אושרו על ידי עיריית ירושלים. 2026ההסכם כולל המשך פשרה עד לשנת 
ש"ח.  אלפי    350-על סך של כחלקו של מכון שכטר לפי עקרונות סיכום הסכם הפשרה הוא  

 העמותה נמצאת במשא ומתן עם עמותות בוצעה הפרשה בהתאם בספרי העמותה. כמו כן,  
 . אחרות בבקשה לשאת בחלק מן החובהשכטר 

 
 
  

 
 

 
 
 
 
 

 


