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התאגידפעילות.1

עוסקת,("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
.(להלןכמפורט)בנאמנות("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןבניהול

.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההחברה
מתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן2008/4/30ליוםעד.1970ביולי13ביוםהוקמההקרן

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזה

:הינםהחברהשלהמניותבעלי

המונפקהמניותבהוןהאחזקהשיעורהמניותבעל
'בהנהלה'אהנהלההכרעהרגילות

%100%100ישראלמדינת

ההנדסאיםהסתדרות
%100בישראלוהטכנאים

%20זלמןשנקמן

%20ל"ז,אליעזרפורס

%20ל"זאפריםקוזולובסקי
%20ל"ז,גוטקגולדרינג

rrl>%20,ניסןשרמייסטר
%100

:לחברההקשוריםהצדדיםלהלן

.יותראוהמניותמהון%25המדינהמחזיקהבהןהחברותוכלישראלמדינת-
%25שלבשיעורידהעלהמוחזקותוהחברותבישראלוהטכנאיםההנדסאיםהסתדרות-

.ומעלה
שקיימותככל)מהדירקטוריםמימחזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטוריםכל-

.יותראוהמניותמהון%25(כאלה
מקבוצתכחלק,אליהםהקשוריםוהגופים,השקעותשרותיהנותניםהתיקיםמנהלי-

הקרןמנכסיחלקאותולגבי,(הכנסהמסלתקנות41בתקנהכמוגדר)המשקיעים
.תיקמנהלכלאצלהמנוהל

.החברהידיעלהמנוהלת,וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן-
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העיקריותאחזקותמבנהתרשים.2

,-------י,-----
י ן-תהכלליתהחושה:ההסתדרן:ישראלמדינתןןישראלמדינת ההנדסאיםהסתדקתןן

הטכנאים:ןן

:'בהנהיהמנית:הברעהמנית:'אהנהלהמנית

השתתפותהודעותקבלת.אשלמקרהבכלהכרעההשתתפותהודעותקבלת.א
ההברהבאסיפותהכלליתבאסיפהשוויוןהחברהבאסיפות

כוחמכלל%50הפעלת.בבהנהלהאובדירקטוריוןכוהמכלל%50הפעלת.ב
.ההצבעה.הריצבעה

מהברימחציתמינוי_גמחברישתציתמינוי.ג
הדירקטוריוןהדירקטוריון

התברהל"מנכמינוי.דהדירקטוריוןר"יומינוי.ד

"

וי
ייי,
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(ח"שבאלפי)הקרןשלהפעילותתחומילגביכספימידע.3

201020092008כספינתי
745,7264,7964,7-(1)והכנסותיההחברההוצאות

!,881,684,2965,449,2592,924(2)מנוהליםנכסיםסך

(673,281)243,19692,18נטוצבירה-והעברותמשיכות,הפקדותסך

(שלילית)חיובית

(%99.14)%32.9%53.27כללימסלול-ברוטונומינליתתשואה

-%13.6%56.4(3)ח"אגמסלול-ברוטונומינליתתשואה

-%79.10%16.32(4)מנייתימסלול-ברוטונומינליתתשואה

:שלעילבנתוניםלהתפתחויותהסברים

וניהולתפעול)הנכסיםמהיקףהנגזרותבהוצאותגידולבגללבעיקרגדלוההוצאות(1)
.(השקעותתיק

הקרןמרווחיבעיקרנובע2010בשנתהגידול.המדווחתבשנהבדצמבר31ליוםיתרה(2)
.העמיתיםזכויותשלנטוהחיוביתמהצבירהוגםמהשקעותיה

.09/1/6-בלפעולהחלהמסלול(3)

.09/4/6-בלפעולהחלהמסלול(4)

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתולביבה.4

ביטוחההוןשוקעלהממונהולהוראותהכנסהמסלתקנות,גמלקופותלחוקיכפופההחברה
.להלן13בסעיףפירוטראה.("הממונה"להלן)וחיסכון

,(1975)ה"התשלהממשלתיותהחברותלחוקגםוכפופהממשלתיתחברההיאהחברה
.פיועלשניתנוולהוראות

דומיםגופיםביןתחרות,ל"ובחובארץההוןשוקימצב:שונותלהשפעותחשופההחברה
.גמלקופותהמנהליםההשקעותבתימצדשיווקפעולותגםהכוללת,במשק

שונות

מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקרןפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקרןשלההשקעות
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הפעילותתחוםעלכללימידע.5

פסיוניומסלקהפנסיוניייעוד
בייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקתיקוןמקדםההוןשוקעלהממונה
רישוילמתןלמפקחסמכויותמתןשעניינו,2005-ה"התשס,(פנסיוניובשיווקפנסיוני

השוניםהגורמיםביןמידעלהעביריהיוהעיקרייםשתפקידיה,פנסיוניתלמסלקה
הסוכנים,הפנסיונייםהיועצים,המוסדייםהגופיםזהובכלל)הפנסיוניהחיסכוןבתחום

בועדתנדונההחוקהצעת.הפנסיוניהחיסכוןכספיוסליקת(והמעסיקיםהפנסיוניים
.הכנסתשלוהבריאותהרווחה,העבודה

הממונהפרסםכךלצורך.פנסיוניתמסלקההקמתההוןשוקעלהממונהמקדםבמקביל
לחיסכוןהמסלקהשלוניהולהפעולתהדרכילענייןהוראותמסמך2010יוניבחודש
שלוניהולהפעולתהלדרכיהנוגעותשונותהוראותמפורטתבו,מ"בעארוךלטווח

.המסלקה

אחרמידע

.לעיל2-ו1בפרקיםראהנוסףמידע.הקרןבניהולתקנונהפיעלעוסקתהחברה

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקרן
אתמנהלתהחברה.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו

הקרןנכסי.הדירקטוריוןולהנחיותהדיןלהוראותבכפוף,אותםומשקיעההעמיתיםכספי
מעבירההקרן.חשבונוינוהלבוהמסלולאתבוחרעמיתכל.מסלוליםבשלושהמנוהלים
העמיתדרישתלפי,שנצברוהרווחיםבתוספת(אחרתלקופהמעבירהאו)כספואתלעמית
.הדיןלהוראותובכפוף

%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםלקבלרשאיתשהקרןמהמשכורתההפרשותשיעורי
.חיסכוןאוהשתלמותלמטרותלקרןמופרשיםהכספים.מהעובד

הפעילותבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי

,הקרןותשואתההשקעותניהולאיכות:ביניהם,קריטייםהצלחהגורמימספרקיימים
.הפיננסייםהסיכוניםניהולואיכותהניהולדמיגובה,ללקוחאיכותישירותמתן
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הפעילותתחוםשלהעיקרייםוהיציאההכניסהמחסומי

היקף,מנהלתחברהרישיוןקבלת:הינםהגמלקופותבענףהעיקרייםהכניסהחסמי
.מתאימההכשרהבעלאנושיוהוןמינימאלימנוהליםנכסים
ניהוללהעברתהמפקחאישורקבלת:הינםהגמלקופותבענףהעיקרייםהיציאהחסמי
הפסקת,פיצול,למיזוגהמפקחאישורוקבלתאחרותמנהלותחברותלניהולהגמלקופות
.מנהלתחברהשלמרצוןפירוקאוניהול

ניהולדמי

.בפועלההוצאותסכוםפיעלניהולדמימעמיתיהגובההחברה
'גמלקופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור

ניהולדמיבאורראה,(%42.0אשתקד)%32.0הוא2010בשנת(4-2-2009גמלחוזר)
.לשנה%0.2הואניהולדמישלהמכסימליהשיעור,הקרןתקנוןפיעל.הכספייםבדוחות

.ח"שאלפי736,7שלבסךהם2010בשנתניהולדמיבגיןמהקרןהחברההכנסות
.השונותהניהולהוצאותלכיסוימיועדותההכנסות

החברהבהוצאותהעוסקים,הכספייםבדוחות9-ו8מספרבביאוריםראהנוסףמידע
.ובהכנסותיה

לענףהשוואה

נכסיהיקף.%08.14שלבשיעור2010בשנתעלהסוגמאותוהגמלקופותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%6.9שלבשיעורעלההקרן

שלבשיעורהייתהסוגמאותוגמלקופותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
במסלול%32.9שלבשיעורברוטונומינליותתשואות2010בשנתהשיגההקרן.%91.9

.מנייתיבמסלול%79.10-ו,ח"אגבמסלול%13.6,הכללי

ראה.%79.0היה2010בשנתסוגמאותוגמלבקופותהניהולדמישלהממוצעהשיעור
.הקרןשלהניהולדמישיעורלגבי"ניהולדמי"הקודםבפרק
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ההשקעותתיקמבנה

.הקרןשלהמבוקריםהכספייםבדוחות,הצמדהבסיסילפינכסים,3ביאורראה

ההשקעותניהולמבנה
מביאהזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון

כוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקרןשהשקעותהסיכוןדרגותאתבחשבון
להשקעהוהמכסימלייםהמינימלייםהשיעוריםומהםלהשקיעאפיקיםבאילוהתייחסות

במסגרתהשנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעותועדת.אפיקבכל
השוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריוןשקבעהמדיניות
להשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלותההשקעותועדתבדיוני.המשתנים
.סחיריםהלאבאפיקיםבעיקר,ספציפיות

(1988)הוןשוקיומגדלמ"בעמוסדייםהשקעותדש,מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס

אגמסלולשלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בע
ח" המסלולושל

התיקיםמנהלי.מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתי
מנהליהקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםפועלים
ומשקיעים,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמיםהתיקים
ולהנחיותלמדיניותבכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

.האמורות
.החברהלביןהתיקיםמנהלישלושתביןתאוםשלשירותיםלקרןנותןהשקעותמתאם

הכנסותופילוחשירותים,מוצרים.6

שנפתחוהשקעהמסלולישניובנוסף,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה
:המסלוליםעלפרטיםלהלן.2009שנתבמהלך

עלשנגבוהניהולדמיסךנטונכסיםסך

החברהידי010/12/31ןליום

nrrבאלפי)(ח"שבאלפי)ההשקעהמדיניותהמסלולשם

w

(

-בניירות)במניותההשקעותהיקף
%35עליעלהלאהמיריםערך

397,636,2554,7במסלולהנכסיםמהיקףכללימסלול

-מיפחתלאח"באגההשקעותהיקף
והיקףבמסלולהנכסיםמהיקף%50

ערךובניירותבמניותההשקעות
מהיקף%10עליעלהלאהמירים
במסלולהנכסים

855,43142ח"אגמסלול

ערךובנירותבמניותההשקעותהיקף
מהיקף%50-מיפחתלאהמירים

882,310במסלולהנכסיםמנייתימסלול
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הקרןעמיתי.7

.והטכנאיםההנדסאיםלסקטורהמשתייכיםשכיריםהינםהקרןעמיתי

פיעל,למעסיקואחרתמורהלאהואאם,העובדשלהמחדלברירתהיאלקרןההצטרפות

.והטכנאיםההנדסאיםהסתדרותשלהעבודההסכמי

העברתסכוםסכוםמספרמספרסוג

נטוזכויותמשיכותהפקדותחשבונותעמיתיםעמיתים

בשנתבשנתבשנתליוםליום

(י)10/12/3110/12/31201020102010

באלפי)באלפי)תאלפי

9א,338)(651,204)602,25956,27232,273שכירים

.מהקרןנטוהעברות-סוגרייםעםסכום,הקרןאלנטוהעברות-סוגרייםבליסכנם(.)

והפצהשי211ן.8

אישילמידעואתרוהקרךהחברהעלכללילמידעאתר:אינטרנטאתרישנימפעילההחברה
.לעמיתים

מטפליםהפנסיוניםהמשווקים.כנסיונילשיווקרישיוןבעלימשנישירותיםמקבלתהחברה
לבקשותהנוגעבכלבשטחפעילותםבמסגרתאוהחברהממזכירותשהופנובעמיתים
עמיתיםוהחורתלקוחותשימורשירותיגםכמואחרותמקופותצבירותהעברת,הצטרפות

עיוןוימיבכנסיםמשתתפתהחברה,הפנסיוניםהמשווקיםבאמצעות,בנוסף.בעברשעובו
.החברהשלהיעדקהל-וטכנאיםההנדסאיםלציבורוהמיועדיםהארץברחביהנערכים

תחרות
עמיתיםמעברשלהמובנההתהליך,כספוינוהלבהבקרןהעמיתשלהבחירהחופשעקב
גופיםשלשיווקומאמצי,בבנקיםהפנסיוניהייעוץשירותיהתרחבות,אחרתלקרןמקרן

.אחרותלקרנותמהקרןכספיםהעברתשללהתגברותאפשרותקיימת,אחריםמוסדיים
קופתשלמנהלתכחברהשהחברההעובדהולאורהפנסיוניתהמסלקההקמתלאור,בעתיד

שללהתממשותההסבירות,הפצהעמלותוראוסוכןעמלותמשלמתאינה,ענפיתגמל
.תגדלהאמורההאפשרות

אנושיהון
הדירקטוריוןחבריעלפרטים"בפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריוןחבריעלמידע

". יוהואהחברהמנכול
שכרואתמקבלוהוא,בישראלוהטכנאיםההנדסאיםהסתדרותר"

.החברהידיעלמועסקואינוהחדשההכלליתמההסתדרות
מהחברהישירותשכרהאתהמקבלת,חברהלמזכירמקוםממלאתמעסיקההחברה,בנוסף
הנלוות,השכרתשלומי.החדשההכלליתמההסתדרותשואלתשהחברה,פקידותשתיוכן

מחייבתאשר,ההסתדרותידיעלבפועלמתבצעיםהפקידותשתיבגיןהזכויותושאר
.עבורםהחברהאתבמקביל
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שירותיםונותניספקים.9

.הקרןשלההשקעותתיקמנהלילגבי,"ההשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה

פועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניק("יהבבנק"להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
והוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקרןתקנוןלפי,דיןכללהוראותובכפוףבהתאם

חשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלו
למשיכותהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיס
שלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלהעברות,עמיתים
.אחרים

מגן-להלן)מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתהחלה,2010מאוקטוברהחל
-במחזיקהבנק.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותיםלהעניק(ס"של
המתקבלותבהוראותטיפולבעיקרהםהמשלימיםהשירותים.ם"שלמגןממגיות%20

,(נלוותופעולות,בבנקהמתקבלותמסלוליםביןוהעברותמשיכות,פרטיםעדכון)מהעמיתים
אותןאתשבצעועובדיםהםם"שלמגןעובדירוב,ככלל.הבנקידיעלספטמברעדניתנווהם שלומגן,מערכתבאותהבבנקמשימות

שלהעבודהנהליאתמאמצתהיאכיהודיעהם" בנושאים,הנדרשותבהתאמות,הבנק
לאור.עימהההתקשרותנשואלשירותיםהרלבנטיים

החברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופןהשפיעהלאהחדשהההתקשרות,האמור
.הכספיהדיווחעלהמנהלת

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקרןנכסי

מזרחיבנק,הוןשוקיהראל,סהרפועליםבאמצעות('ברוקראז)ערךבניירותסחרההקרן
.אמבן181-וטפחות

,משפטייועץ,השקעותיועץ:ביניהם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה
.סיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי,%50-404ליישוםמלווה,פניםמבקר
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:השנהבמהלךהקרןשלערךניירותבפעילותעיקריותעמלותמבנה

הקרןידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

-(")התעריףהעמלהמוג

%09.0-%045.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

-%04.0-%02.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%025.0-%02.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

ע1(ליחידה)בארץאופציותשלומכירהקניהבגיןעמלה

וי2-"
(*י)ל"בחומניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%05.0ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

ששולמו,ביותרוהנמוךביותרהגבוההתעריףאתמשקףהתחום,עמלהשלתחוםשנרשםניירותבסוגי(')
.השנהבמשך

.ורסוכןועמלתסליקהלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה(.י)

.משמרתדמימשלמתלאהקרן

השקעות.10

,השקעהקרנותלרבותסחיריםושאינםסחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםנספי
.עתידייםוחוזיםאופציות,פקדונות,גידורקרנות
.הגיאוגרפיהפיזוראתלהגדילמנתעל,ל"בחוהןמההשקעותחלק.בארץהןההשקעותרוב

בהשגתהכרוכיםבסיכוניםהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפורתהקרן.זותשואה

הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף
.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות

מימון.11

פיעל,להתחייבותלערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההחברה,ככלל
הוחרגהכזוחשיפה.עתידייםובחוזיםבאופציותופעלההנגזריםבתחוםהשקיעההקרן.דין
.האמורמהכללהדיןהוראותידיעל

מיסוי.12
.הכנסהמספקודתפיעלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת. .הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה.

-10-
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החברהפעילותעלופיקוחמגבלות.13

:לרבות,דיןלכלכפופההחברה

.2005-התששה,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקי

פנסיוניובשיווקפנסיוניבייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*
-ה"התשס,(

2005.

"גםקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*
.1964-התשכחי,

.האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונההוראות*

.פיועלשניתנוולהוראות,(1975)ה"התשלהממשלתיותהחברותחוק*

מהותייםהסכמים.14

שוכרת,2010שנתשלהאחרוןמהרבעוןהחל."שירותיםונותניספקים"10בפרקלעילראה
.מ"בעענפיותגמלקופותלניהולחברה-י"מעממשרדיםהחברה

משפטייםהליכים.15
תלויותהתחייבויות"-20בביאור,מעסיקיםבפיגורימשפטיטיפולעלמידעראה

.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויות

עסקיתואסטרטגיהיעדים.16

.שנבחרההסיכוןברמתמרבילרווחלהגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד
.לעמיתיםמחולקיםהקרןרווחיכל

הסכמיבמסגרתלקרןשהצטרף,(וטכנאיםהנדסאים)מוגדרעובדיםציבורמשרתתהקרן
.שכר

סיבוןבגורמידיון.17
התחרותעלבפרקלעילראה
(בעולםהמשקיעיםכלכמו)חשופההקרן,2008בשנתהעולמילמשברבדומה,כןכמו

,הריביתבשיעוריעליה,לדוגמא.סיבותממגוון,ובעולםבארץ,ההוןבשוקישעריםלירידות
אשר,חברותשלהפירעוןביכולתלקשייםחשופההקרן,כןכמו.מהרגילנמוכיםכיוםשהם
תשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקרןידיעלמוחזקותשלהןחובאגרות
.ולהעברותלמשיכותהקשורבכלהעמיתיםפעילותעלוהןהקרן

-11-
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הקרושלכללייםמאפיינים
קרןלניהולהחברהידיעלמנוהלת,("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

.("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמות

30ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1970ביולי13ביוםהוקמההחברה
.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן2008באפריל

.שכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתהקרןי

הדירקטוריוןובדוחהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה*
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראותבהתאםמידענכלל

ושל1384-ח"אגמסלולשל,290הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2011בדצמבר31עדבתוקףהאישורים.1318-מנייתימסלול

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפרשותסכומי*
.המעבידאצלהעבודהוהסכמיהתנאים

הכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםמהשכרההפרשותשיעורי*
.השתלמותאוהסכוןלמטרותלקרןמופרשים

בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשרותי.
"יהבבנק"-להלן)מ" או

חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק" העמיתים
ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפי

.דיןכללהוראות

הוןשוקיומגדלמ"בעמוסדייםהשקעותדש,מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס*
שלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בע(1988)

השקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלולושלח"אגמסלול
ניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםפועליםהתיקיםמנהלי.מ"בע

החלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמיםהתיקיםמנהליהקרןשלההשקעות
וניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירותומשקיעים,ההשקעותועדת

.האמורותולהנחיותלמדיניותבכפוף,כלכליים
לביןהתיקיםמנהלישלושתביןתאוםשלשירותיםלקרןנותןהשקעותמתאם
.החברה

השקעהמסלולישניועוד,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהמנהלתהחברה*
397,636,2עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטוהכלליהמסלולנכסיסך.יחודיים

nאלפי ~ lw_(עמיתיםזכויות)נטונכסיווסך,2009/01/06ביוםבפעילותהחלח"אגמסלול
2009/04/06ביוםבפעילותהחלמנייתימסלול.ח"שאלפי855,43עלעמדהמאיןליום
.ח"שאלפי882,3עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטונכסיווסך

המניותבעליעלמידע

"התאגידפעילות"-1סעיף,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה
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-היסוימסמכי

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהקרןושלהחברהשלהיסודמסמכי

הקרןשלנכסיםוהיקףחשבונותמיתרי

.ח"שאלפי881,684,2הואהמאזןלתאריךהקרןנכסיסך
.956,27הואהמאזןבתאריךהקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע
."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

החברהשלהכספיהמצב

.ח"שאלפי047,1-בכהסתכם2010בדצמבר31ליוםהחברהמאזן 745,7-בכהסתכמוהחברההוצאות
ניהולדמימהכנסותבעיקרמומנוההוצאות.ח"שאלפי

.המבוקריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקרן
.בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובהוהחברההואיל,אפסהינוהכוללהרווח

,לעיתים.לעילכאמורהקרןשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקרן
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הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

לעומת2010דצמברבגיןהמדד)%7.2שלבשיעור2010בשנתעלהלצרכןהמחיריםמדד
יעדבתוךהינו2010בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2009דצמברבגיןהמדד
.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחיריםיציבות

השקליתהריבית

הגבוהותהאינפלציהציפיות,הדירותבמחיריהעלייה,הכלכליתההתאוששותהמשךרקעעל
בדצמבר%1שלמרמהבמשקהריביתאתישראלבנקנגידהעלה,ההוןשוקושלהחואיםשל

השקליתהריביתביןגבוהיםריביתפעריבשל,זאתעם.2010בסוף%2שללרמה2009
נמנע,ממושךזמןלפרקכנהעלתישארשםשהריביתוצפיוהאירופאיתהדולריתלריבית
.יותרגבוהבשיעורהריביתאתמלהעלותהנגיד

חוץמטבע

הדולרמולהתחזקהשקל:והאירוהדולרמולהשקלבהתחזקותהתאפיינה2010שנת
:הםהשקללהתחזקותהסיבות.%93.12שלחדבשיעורהאירוומול,%99.5שלבשיעור

הגדלתוהמשךבאירופההחובותבעיית,הישראליתהכלכלהשלחיובייםמאקרונתוניהמשך
השקלהתחזקותאתלרסןמנתעלח"מטלרכושהנגידהמשיך2010בשנת.ב"בארההגירעון

.המטבעותסלמול

המזינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד2.30-כשלבסך2010בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
היו,המקורימהתכנוןגבוהותשהיו,ממיסיםההכנסות.%5.5שליעדלעומתג"מהתמ%7.3

.מהמתוכנןהקטןלגירעוןשתרםהעיקריהגורם

הלאומיהתשלומיםמאזן

%2.3)דולרמיליארד9.6-ל2010בשנתירדהתשלומיםבמאוןהשוטףבחשבוןהעודף

מיליארד55.1-ו(ג"מהתמ%9.3)2009בשנתדולרמיליארד59.7שלעודףלאחר(ג"מהתמ
.(ג"מהתמ%8.0)2008בשנתדולר

-14-
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ההוןבשוקהתפתחויות.2

שינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2010שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2010בשנתעיקרייםבמדדים
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2010לשנתהדירקטוריוןדוח

המניותשוק

באופןכיאם2009בשנתאותםשאפייןהחיוביבכיווןהמניותמדדיהמשיכו2010בשנת
המשיכויובשנה.%15-כשלבשיעוריםעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי.יותרמתון
שלבשיעורעלהונפטגןחיפושימדד.חדיםבשיעוריםלעלותוהנפטהגזחיפושימניות

עלההמתעורריםהשווקיםמדד.%55.9שלבשיעורעלההעולמיהמניותמדד.%90.48
.%80.14שלבשיעור

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלעליותהסיבותבין

.ב"בארהמרחיבהומוניטאריתפיסקאליתמדיניותהמשך*
.בישראלממשלתיח"אגעל,אפסיותכמעט,הנמוכותהתשואות*

.הכלכלייםבאינדיקאטוריםכללישיפור*

ההתעצמותתהליךהמשךעלהמעידיםהמתעוררותבכלכלותחיובייםאינדיקאטורים*
.אלהכלכלותשל

החובאגרותשוק

ומדד%02.8שלבשיעור2010בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%03.13שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(בהתאמה)%91.1-ו%23.6,%18.1שלבשיעוריםעלומ"והמק

במדדיםשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

%84.15%86.74ף"המעומדד

MSCI WORLD%55.9%98.26

-%71.0-%99.5דולר

12-1.לי93יורו

~
73.2

%02.8%31.10ממשלתימדדצמודח"אג

%03.13%22.40קונצרנימדדצמודח"אג

%03.5%52.2צמודותלאח"אג

במשקהוןגיוס

43-כשלסךומניותחובאגרותשלהנפקותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2010בשנת

מיליארד5.2-ומיליארד5.36לעומתזאת.בהתאמהח"שמיליארד5.8-וח"שמיליארד
.2009בשנת,בהתאמה,ח"ש
.למניותאופציהכתבישלמימושבעקבותלחברותהוזרמונוספיםח"שמיליארד5.0-כ

5.0-כ,האמורהסכוםרוב.בלבדשקלמיליארד6.0ל"בחוגייסוהבורסאיותהחברות

.ל"בחווגםבארץגםנסחרותשמניותיהן,חברותידיעלגויס,ח"שמיליארד
הנפיקהאוצר.המיסיםבגבייתהעלייהעקב,חדבשיעורהשנהירדהממשלההנפקותהיקף
30-כלעומת,(פדיונותפחותהנפקות)נטוח"שמיליארד5.9שלבסךח"אג2010בשנת

.2009בשנתח"שמיליארד
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

ההשתלמותוקרנותהגמלקופותענף.3
2010בדצמבר31-בהיתכםההשתלמותוקרנותהגמלקופותשלהכוללהנכסיםהיקף

.2009בדצמבר31-בשקלמיליארד280לעומת,שקלמיליארד306-ב
,החיוביתבתשואהבעיקרהמוסברתההשתלמותוקרנותהגמלקופותנכסיבהיקףהעלייה
במהלךהשקעותיהןעלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשהשיגו,%9.9שלממוצעבשיעור
.החולפתהשנה

לעומת,%08.14שלבשיעורעלה2010שנתבסוףסוגמאותוהגמלקופותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%6.9שלבשיעורעלההקרןנכסיהיקף.2009שנתסוף

שלבשיעורהייתהסוגמאותוהגמלקופותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
במסלול%32.9שלבשיעורברוטונומינליותתשואות2010בשנתהשיגההקרן.%91.9

.מנייתיבמסלול%79.10-וח"אגבמסלול%13.6,הכללי

שיעור.%79.0היה2010בשנתסוגמאותוהגמלקופותשלהניהולדמישלהממוצעהשיעור
גמלחוור)'גמלקופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמי

.הכתפייםבדוחותניהולדמיבאורראה,%32.0הוא2010בשנת(4-2-2009

המאזןתאריךלאחראירועים.4

מדד,%04.4שלבשיעור100א"תמדדירד2011/03/01ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
לצרכןהמחיריםומדד%28.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות

וריביתהדולרשערמול%09.2שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%56.0-בעלההידוש)
.%50.2-לוהגיעההאחוז0נקודות.50-בעלתהישראלבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

שלהכספיםבתחוםהבכירלגורםארגובדורוןח"רואתהחברהמינתה,המאזןתאריךלאחר
.האוצרמולאישורבתהליךנמצאכספיםלמנהלהמינויוהשלמתהחברה



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקרן.(הנזילותסיכוןכולל)הקרןבפני
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםואתובעולםבישראלהצפויות

לפיהשינוייםפירוטלהלן.כאמורההוןבשווקיהשינוייםלאורנכסיההרכבאתשינתההקרן
:שנתיבסיכוםאפיקים

2010בשנתהראשייםההשויעהבאפיקיהכלליבמסלולהפעילות

:כדלהלןהשוניםבאפיקיםהתיקיםמנהליפעלוהשנהבמהלך

בהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח"שמיליון29.96בהיקףמניות(נטו)נרכשוא"בתהמניותברכיב
.)nrrwמיליון66.236בהיקףמניותונמכרוח"שמיליון95.332

בהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח"שמיליון93.58בהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניותברכיב
.(ח"שמיליון88.109בהיקףמניותונמכרוח"שמיליון81.168

כ"סה)ח"שמיליון84.2בהיקףסלתעודותבאמצעותסחורות(נטו)נרכשוהסחורותברכיב
~nrמיליון12.4בהיקףסלתעודותנרכשו wמיליון28.1בהיקףסלתעודותונמכרוnrrw(.
ח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון82.31בהיקףח"אג(נטו)נרכשוצמודממשלתיח"אגברכיב שמיליון97.182בהיקף

.)nrrwמיליון15.151בהיקףח"אגונמכרוח" ברכיב
כ"סה)ח"שמיליון91.272בהיקףח"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתי

.)nlrwמיליון95.168בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון86.441בהיקףח"אגנרכשו
בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון08.132בהיקףח"אג(נטו)נרכשוהקונצרניברכיב

nrמיליון41.311 ~ wמיליון33.179בהיקףח"אגונמכרוnrrw(.
בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון19.16בהיקףח"אג(נטו)נרכשול"חוח"אגברכיב

.)nrrwמיליון02.5בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון21.21

2010בשנתח"אגבמילולהפעילות

:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעל2010שנתבמהלך

ח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון04.9בהיקףח"אג(נטו)נרכשוהצמודהממשלתיבאפיק
.)nrrwמיליון26.6בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון30.15בהיקף
כ"סה)ח"שמיליון30.19בהיקףח"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיבאפיק
.)nrrwמיליון25.6בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון55.25בהיקףח"אגנרכשו
.ח"שמיליון10.3בהיקףח"אגנרכשוהקונצרניברכיב

2010בשנתמנייתיבמילולהפעילות

:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהשנהבמהלך

בהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח"שמיליון13.1בהיקףמניות(נטו)נרכשוא"בתהמניותברכיב
.)nrrwמיליון78.1בהיקףמניותונמכרוח"שמיליון91.2

בהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח"שמיליון072.0בהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניותברכיב
.(ח"שמיליון024.0בהיקףמניותונמכרוח"שמיליון096.0

.ח"שמיליון13.0בהיקףח"אגנרכשומ"המקברכיב
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פעילותהותוצאותהקרןשלהכספימצבה

)ובהעברותיהבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

השינוישיעור2009שנת2010שנת
(ח"שבאלפי)(ח"שתאלפי

(%16.1)232,273434,276(1)הפקדות
(%85.3)(851,212)(651,204)משיכות

%74.0(886,60)(335,61)מהקרןהעברות

(%00.25)997,11995,15הקרןאלהעברות

.העמיתיםחשבונותבמספרלירידהבהפקדותהירידהאתלייחסניתן(1)

%13.6,הכלליבמסלול%32.9היאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה.2

%56.4,הכלליבמסלול%53.27שלתשואהלעומת,מנייתיבמסלול%79.10-ו,ח"אגבמסלול
פעילותמתחילתמחושבותהתשואות.אשתקדמנייתיבמסלול%16.32-וח"אגבמסלול
בעיקרנבעו,2010בשנתהקרןשצברההרווחים.המאוחרלפי-השנהתחילתאוהמסלול
השוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.סחיריםאחריםערךוניירותממניות
."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנה
.(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחראהנוסףמידע

שלבשיעורהןהנכסיםכללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,המאזןליוםהעמיתיםיתרות.3
מנייתיבמסלול%0.86שלובשיעורח"אגבמסלול%8.87שלבשיעור,הכלליבמסלול%5.77

אינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)
ההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן.כדיןאותולמשוךעדייןיכולים

.ערךניירותשלממכירותצריךואם,הקרןמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפות
שלההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך
,ההפקדותנתוניאחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרן

שינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקרןזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות
.יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקרןכספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגות
פיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות
הקרן.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקליים
.מזומניםובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמנכסיה%7.89מחזיקה
סיכוןתוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת

השינוייםלגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוך
.הקרןעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפויים

965,449,2לעומתח"שאלפי881,684,2-ב2010בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן.4

.%6.9שלעליה,2009בדצמבר31ביוםח"שאלפי
מהצבירהוגם,ההשקעהבאפיקימהרווחיםבעיקרנבע2010בשנתהמאוןבהיקףהגידול

.העמיתיםזכויותשלנטוהחיובית
החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת

עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה
."החברהפעילות
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שוקסיכוניניהול
כללי

קבלותהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעההחלטות

בי,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
.השוניםהסיכוניםאתלהפחית,היתר

והפשטתהייכוןמרמיהשפעתהסיכוןויידירי,.ק%

:

~

ijfiisרמה

ייכון- פיננסייםשיכתים.1
בינוניתערך.השקעותבתישלושהבאמצעותמנוהליםהקרןנכסי
.בשווקיםלתנודותבהתאםבעיקרמשתנההקרןנכסי

הסיכוניםאחרומעקבשיהויתשתיתהקימההחברה
ושימושסיכוניםמנהלמינויבאמצעותהשוניםהפיננסיים

.("פריים")סיכוניםלניהולבתכנה
החברהחשופהאליהםהשוניםהפיננסייםהסיכוניםבין
,גיאוגרפיתחשיפה:הבאיםהסיכוניםאתלמנותניתן

חשיפה,האשראיתיקדירוג,ללווהחשיפה,ענפית
,ריביתסיכוני,ההשקעהנכסיתנודתיותסיכון,למנפיק
.ועודנזילותסיכוני
מעקבמקיימיםהחברהודירקטוריוןההשקעותועדת
הסיכוניםמנהלבאמצעותהשוניםהסיכוניםאחר

.ההחלטותקבלתבעתבדעתוומתחשבים

שוקסיכוניניהולעלאחראי
.2010אפרילבחודשבפעילותושהחלסיכוניםמנהלבחרההחברה

שועסיכוניתיאור
.הקרןבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרקראה
לגיוון,לאפיקיםחשיפהלצורךגםאלא,הגנהלמטרותרקלאהנגזריםבתחוםפועלתהקרן
.הנזילותולשיפורהחשיפהדרכי
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שוקסיכוניניהולמדיניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות

.הדירקטוריוןי"עשנקבעהכפי
אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הנכסיםתיקופיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיק
תוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל

.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות
באפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד

ועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.השונים
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת
אופן"פרקוכן,הקרןבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרקעודראה
.החברהשלהדירקטוריוןבדוח"החברהניהול

ידיעלנקבעהחשיפההיקף.הקרןדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
היקףעלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,הקרןשלההשקעותוועדת

.השקעותוועדתהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפות

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
(קייםאם)הקשרעלהמצביעמיוחדתיעודאין.במשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול

.הרגיללתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגזרהפיננסיהמכשירשבין
."שוקסיכוניניהולעלאחראי"בפרקלעילעודראה

הצמדהבסיסידוח
.הקרןשלהכספייםבדוחות3ביאור,להלןראה

בנגזריםפוזיציות
.הקרןשלהכספייםבדוחות15-ו7,8ביאורים,להלןראה

סיכוניםעלנוסףמידע
החברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעלהלןראה.1

שלהמבוקריםהכספייםבדוחות20בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהם
הקרן

ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעלהלןראה.2
.הקרןשלבדוחות

בביאורים,החשיפההיקףעלהמשפיעיםכמותייםנתוניםעלנוסףמידעלהלןראה.3
.הקרןשלהמבוקריםהכספייםבדוחות8-4

בדוחותהשנתילדוחאחריותהעלההנהלהבדוח,תפעוליסיכוןעלמידעלהלןראה.4
.הקרןשל
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במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.5
עלדגשעםהקרןפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופההשוק

.(תקופהלאותההכל)ח"במטהעתידייםהחוזיםועל,סחירהלאבאפיקההשקעות
וביןהקודמתבישיבהההשקעההחלטותביןהשוואהמקבלתההשקעותוועדת
וכן,מפורטיםהשקעהאפיקיפיעלהקרןלתשואתהתרומהמדווחתכןכמו.הביצוע
.בפועלהקרןנכסיוהרכבהקרןשלהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת

ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.6
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרןשלחריגה

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת.7
המכוסההתקופהלתוםהעריכוהכספיםבתחוםוהבכירל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו

בסיסעל.החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוח
לתוםכיהסיקוהכספיםבתחוםוהבכירל"המנכהדירקטוריוןר"יו,זוהערכה
,לעבד,לרשוםמנתעליעילותהנןהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותוותקופה
הדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשתשהחברההמידעעלולדווחלסכם

.אלובהוראותשנקבעובמועדהממונהשקבעהדיווחוהוראות

שינויכלאירעלא2010בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
שצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרה
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיע

סיכוניםניהולמדד.8
מרץמחודשהחל,חודשמדיומדווחתמחשבתהחברה,ההוןשוקאגףהוראתפיעל

Riskמדדאת,2009 - HS-STDו%Historical Simulation based Value(עלבסיכוןערך
המחשבתהיסטוריתסימולציהיוצרהמדד.הקרןעבור(היסטוריתסימולציהבסיס
שהתרחשולאירועיםנחשףהיהאילו,הקרןשלהנוכחיההשקעותתיקשלהסיכוןאת

.בעברבשוק

לכלביחסמחשבשהוא,שוניםסיכוןמדדיבאינטרנטמפרסםההוןשוקאגף,כןכמו
.זהדוהנשואשהיאהקרןלרבות,קרן
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

דירקטוריםגמול
ושהדירקטוריוןשללישיבהח"ש920שלתעריףפיעלשולם2010בשנתהדירקטוריםשכר

.ח"ש455,25שלבסךשנתיגמולשולםכןכמו.שו2010-1175בשנתר"היושכר.ועדותיו
.חברתיתלמטרהנתרם2010בשנתהדירקטוריוןר"יושכר,הדירקטוריוןר"יולבקשת
.ח"שאלפי130-ב2010בשנתהסתכמווהוא,הניהולבדמיכלוללדירקטוריםהשכר
שכרתגאי

ההתחייבויוהפירוטהתשלומיםפירוטבחברהתפקידומקבלשם

שקיבלהלתשלומים2010בשנתww1>Inהתשלום

החברהעצמהעל
(ח"שבאלפי)

-215מקוםממלאתשולמיתריימונד

החברהמזכירת

,2010דצמבר-ינוארהחודשיםממשכורותהנגזרת,למעבידהשכרעלותאתמשקפיםלעילהסכומים
.כאלההיואם,מעביד-עובדיחסיבגיןהכספייםבדוחותשנרשמונוספותהוצאותכולליםואינם

.(לחברהקשורמתאגידתשלוםלרבות)מהחברהבמישריןשלאשכרמקבליפירוט
התאגידפירוטפירוטתפקידומקבלשם

התשלומיםבחברה(*)התבלום
המשלםההתחילויית

--'',
לתשלומים ולמו?עה

עלשקיבלה

עצמההחברה

ההסתדרות121פקידה(.ףתמרארום;

החדשההכללית

ההסתדרות120פקידהאסנתעזורה
החדשההכללית("

ההסתדרות(ה(מדירקטורפרלובולמה

החדשההכללית

ההסתדרות(")(')ל"מנכשטיינרצחק

החדשההכללית09.11.25מ

ההנדסאיםמהסתדרותונלוותמשכורתמקבל,והטכנאיםההנדסאיםבהסתדרותתפקידיובתוקף(')
.בקרןפעילותועלגמולמקבלאינו.והטכנאים

בגינםהזכויותושארהנלוות,השכרתשלומי.החדשההכלליתמההסתדרותמושאליםהקרןעובדי(..)
.בגינםהקרןאתבמקבילמחייבתאשרההסתדרותידיעלבפועלמתבצעים

המבקרהחשבוןרואה
מועלםאתמועלםמשרד

גןרמת1החילזון-מען

מועלםמשה-האחראיהשותףשם
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החברהניהולאופן
ועדתפועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמים20106שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריון
חוזרדרישותליישוםהחברהמהיערכותכחלק.נוספותוועדותביקורתועדת,השקעות
הגילויכועדתהביקורתועדתמכהנת,הגילוילגביונהליםבקרותיישוםעםבקשרהממונה

גילויבמתןובצורךהפנימיתהבקרהבמערךשעלובליקוייםלדוןהאחראיתהחברהשל
.הכספייםבדוחות

שוטףדיווחלהגישנוהגותהדירקטוריוןועדות.הדירקטוריוןחבריהםהוועדותחברי
תפקידיםבעליגםמשתתפיםוהועדותהדירקטוריוןבישיבות.פעילותןעללדירקטוריון

.בחברהאחרים

ועדת.הפניםמבקרשלעבודתותכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרלחברה
.המבקרשלובהמלצותיובמסקנותיו,בממצאיודנההביקורת

בין)בחשבוןמביאהזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהדירקטוריון
מתייחסתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקרןשהשקעותהסיכוןדרגותאת(היתר
ועדת.אפיקבכללהשקעהוהמכסימליהמינימליהשיעורומהלהשקיעאפיקיםלאילו

שקבעהמדיניותבמסגרת,השנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעות
ועדתבדיוני.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריון
.ספציפיותלהשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלותההשקעות

ועדתבדיוניפעילבאופןהשתתףההשקעותיועץ.חיצוניהשקעותביועץנעזרתהחברה
עלשמר,להשקעותבנוגעהחלטותלקבלסייע,ההשקעותמדיניותלגיבושתרם,ההשקעות

בנוגעהןהתיקיםמנהליאתוהנחההתיקיםמנהליועםהקרןהנהלתעםמתמידקשר
נעשוהיועץהנחיותכל.כוללתהשקעותלמדיניותבנוגעוהןספציפיותעסקאותלביצוע
.ההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון,כאמור,שקבעוכפיההשקעותלמדיניותבכפוף
ועדתמחבריחלקועםההשקעותיועץעםשוטףקשרעלשומריםהתיקיםמנהלי

.להשקעותבנוגעשוטפותלהחלטותבקשרעמםלהתייעץוכדילעדכנםכדיההשקעות

(1988)הוןשוקיומגדלמ"בעמוסדייםהשקעותדש,מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס

אגמסלולשלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בע
ח" המסלולושל

התיקיםמנהלי.מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתי
הקרןמנהלישלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםפועלים
ומשקיעים,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמיםהתיקים
ולהנחיותלמדיניותבכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

.האמורות
.החברהלביןהתיקיםמנהלישלושתביןתאוםשלשירותיםלקרןנותןהשקעותמתאם
פיעלמתבצעהתיקיםמנהליידיעלהמנוהלותהקופותכלביןהיוםבסוףהעסקאותפיצול
.ההשקעותבתינהלי

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים
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לפי,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק
החברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקרןתקנון

פועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציה
לביצוע,עמיתיםלהעברת,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנק

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומים

מוזמנים,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמים,יהבבנקנציגי,התיקיםמנהלינציגי
ועדתשלישיבהבכל.(הצורךלפי)ובועדותיוהחברהדירקטוריוןבישיבותלהשתתף
כינוסמאזשבוצעההפעילותעלכלליתסקירהמוגשתהדירקטוריוןשלאוההשקעות
שוקמצבעלוסקירה,ישיבהמאותהההחלטותיישוםעלדיווחכולל,הקודמתהישיבה
.בפרטהקרןשלההשקעותתיקמצבועלבכללההון

הפניםמבקר

.לביטוב.עממשרדאלדר-גרוסגליקליאתח"רוהיאהפניםמבקרת.1

ביקורתעבודתנדרשתכאשר.חודשיותשעות65-כשלבהיקףבקרןמועסקהמבקר.2
היקףאתהקרןמגדילה,בקרןהמבוצעיםמשמעותייםבפרויקטיםביקורתאו,נוספת
.הענייןפיעל,הביקורתשעות

לחוק(4)(א)32לסעיףבהתאם"בכירפקיד"כמועסקואינו,התאגידעובדאינוהמבקר.3
.1975,ה"התשלהממשלתיותהחברות

סמכויותיואתוקבע,הביקורתמטלותלביצועהמבקראתוהנחהקבעהדירקטוריון.4
בואושרשהוצגכפי(1992הפנימיתהביקורתלחוקבהתייחס)

"הפנימיתהביקורתנוהל" .בקרןשמונהג

:ביקורתתכניתבקביעתהשיקולים.5

המתעדכנת,שנתיתרבביקורתתכניתנערכתהפנימיתהביקורתמערךחוזרהוראותפיעל
סיכוניםסקריפיועל,שנקבעהקדימויותסדרפיעל,הביקורתנושאימוצגיםבה,שנהכל

אופן,העבודהתהליכי,הנהליםנסקריםאלובנושאיםהמבקרידיעלשנערכיםתקופתיים
הביקורתועדתידיעלהתוכניתואישורעיוןלאחר.בפועלוהביצועההחלטותקבלת
.הדירקטוריוןלאישורמכןלאחרמוגשתאשר,נושאלכלמפורטתעבודהתכניתנקבעת
.הקרןולדירקטוריוןהביקורתלועדתמפורטדוחמוגשהבדיקהבסיום

ידיעלשפורסמוביקורתלתקניבהתאםפנימיכמבקרפועלשהואמצהירהפנימיהמבקר.6
לשכתידיעלאומצואלותקנים.ב"בארההבינלאומיתהפנימייםהמבקריםלשכת

.1992הפנימיתהביקורתבחוקלכךשהוסמכה,בישראלהפנימייםהמבקרים
.הואבאשרמבקרלכלמחייביםתקניםומהווים,בעבודתוהמבקראתמחייביםאלותקנים

שלהעבודהותוכנית,הקרןפעולותשלוהרציפותהאופי,שההיקףסבורהקרןדירקטוריון.7
.בההפנימיתהביקורתמטרותאתלהגשיםכדיבהםויש,סביריםהינםהפנימיהמבקר

אתהדירקטוריוןבוחןוממצאיה,הביקורתהמלצות,השנתיתהעבודהתכניתעלבהסתמך
.הפניםמבקרפעילותוהרחבתהעמקת

ובכלל,(1992הפנימיתהביקורתלחוק9'בסכאמור)חופשיתגישהניתנההפנימילמבקר.8
.כספייםנתוניםלרבות,התאגידשלהמידעלמערכותאמצעיתובלתימתמדתגישהזה

הביקורתבועדתונידונים,השנהבמהלךושוטףרציףבאופןמוגשיםהביקורתדוחות.9
.בישיבותיה



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

שירותיםונותניספקים

."שירותיםונותניספקים"-10פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

ההצבעהבזכויותהשימושנוהל

,לנכסיהםהנלוותהזכויותשלמלאומימושהעמיתיםענייניקידוםאתלהבטיחכדי
עד.("אנטרופי"להלן)"מ"בעכלכלימחקרשירותיאנטרופי"חברתעםהתקשרההחברה
הואאנטרופיתפקיד.מ"בעסהרפועליםחברתעםהיתהההתקשרות2010נובמברחודש

מחזיקי)מניותבעלישלכלליותבאסיפותההצבעהאופןלגבידעתחוותלחברהלהעניק
הדעתחוותכחיפויפיעלאסיפותבאותןהקרןבשםולהצביע,משתתפתהקרןבהןח"אג
הנותנתחברההיאאנטרופי.העמיתיםשלהאינטרסיםעללשמורמיועדותאנטרופישל

לספקממשיכהמ"בעסהרפועלים.אחריםפיננסייםלגופיםגםאלהמעיןשירותים

.כלליותבאסיפותהייצוגבתחוםותפעולמחשובשירותילאנטרופי

המובאיםהעיקרייםבנושאיםלהצבעהקריטריוניםגיבשה,החברהשלההשקעותועדת
ועדתדיוניבמסגרת,זהלנוהלבנוגעדיוןמתקייםלשנהאחת.הכלליותבאסיפותלדיון

,הקרןעמיתישלטובתםהםהחברההצבעתאתהמנחיםהעיקרייםהקווים.ההשקעות
והעסקאותהעלויותוסבירותבענייןהמחייבותלתקנותלדיוןהעולההנושאהתאמת
.הדיוןנשואות

שבהןבאסיפותמשתתפתהיא.הצבעהזכותלחברהישאספותבאילובוחנתאנטרופי
אובקרןהעמיתיםשלענייניהםעללהשפיעעשויהלאישורהמובאתההחלטההצעת
החברהשלההשקעותמתאם.ענייןבעליעםעסקאותהאסיפהלאישורמובאותכאשר
.לעילכאמור,שנקבעוהקריטריוניםלפיאנטרופיאתמנחה

החברההשתתפותלגבי,חודשייםמידידיווחמקבלתהחברהשלההשקעותועדת
.בהןהצבעתהואופןהכלליותבאסיפות
.אסיפות389-ב2010שנתבמהלךהשתתפההחברה
סךמתוךהנמוךהמניותשיעורעקב,יחסיתקטנההחברההצבעתשלהשפעתהמידת

.ידהעלהמוחזק,המונפקהמניות
.באינטרנטהחברהבאתרמתפרסמיםההשתתפותנתוני



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

משפטייםהליכים

20בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיוהטיפולתלויותהתחייבויותעלמידעראה

.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

מיסוי
."מיסוי"-13פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

."החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

עסקיתואסטרטגיהיעדים

."עסקיתואסטרטגיהיעדים"-17פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהםהחברה

להנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורפיםהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו

שנסתיימהלשנההכוללעלהדוחואת2010בדצמבר31ליום(החברה-להלן)מ"בעוטכנאים

אחריותנו.החברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכספייםשחות.תאריךבאותו

.ביקורתהעלבהתבססאלהכספייסדוחותעלדעהלחוותהיא

י"עבוקרותאריךבאותושנסתיימהולשנה2009בדצמבר31ליוםהחברהשלהכספייםהדוחות
.מסוייגתבלתידעתחוותכלל2010באפריל6מיוםשלוהדוחאשראחרמבקרחשתןרואה

בתקנותשנקבעותקניטלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

מאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-ג"התשל,חשבוחרואהשלפעולתודרך)חשבוןרואי

הצגההכספייםבדוחשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנן

שבשחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמוטעית

המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספיים

הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקרןשלההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותה

הכספיהדיווחלתקניבהתאם,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו

ליוםהחברהשלהכספימצבהאת,המהותיותהבחינותמכל.)lFRS-התקני-להלן)הבינלאומיים

הדוחות,לדעתנו,כןכמו.תאריךבאותושנסתיימהלשנהפעולותיהתוצאות2010בדצמבר31

האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאםערוכיםל"הנהכספיים

.הממשלתיותהחברותרשותוהוראות

/
ץבכבוד
"וין4

61%4=/
חשמןרואי

.2011במרץ28,גןרמת

4וי1גט80אש1525221MOUALEM)-רמת1יו1ן.הך'רחTel1:7554500-3-972סיפתין
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
דירקטוריוןר"יוהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףלוחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.2007-ו"התשס(הדירקטודיוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,ד"באבשי,אני

קרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
שניהם)2010לשנת("החברה"-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמות

.(הדוחות-להלןיחד

נכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשל

בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנו
.בדוחותהמכוסהלתקופה

כספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלולאחר
החברהשלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימים

לקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברהולהתקיימותם

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכך
מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים

.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרס,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

לרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
העדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבון
-ביותר
שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת

יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברה

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ן,

יחיי"ףיקו%
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בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותערולניהולהחברה
מ"

ל"מנכהצהרת

נכומתלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברמסףדוח)הממשלתייתהחביותלתקנותבהתאם
.1-2007"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

קרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
שניהם)2010לשנת("החברה"-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמות

.(הדוחות-להלןיחד

נכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשל

בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנו
.בדוחותהמכוסהלתקופה

כספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלולאחר
החברהשלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימים

לקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברהולהתקיימותם

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכך
מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים

.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

לרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
העדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבון
-ביותר
שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת

יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברה

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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ימ'בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרולניהולהחברה

הכספיםבתחוםהבכירהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףלוחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.2007-ו"התשסהדירקטוריותודוחתכספייםהדוחות

:כימצהיר,ארגובדורון,אכי

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2010לשנת("החברה"-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים
.(הדוחות

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

אחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול
שלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספי

ולתקופותלימיםהחברה

.בדוחותהמוצגים

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקר

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת
,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד
אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל

כספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי
.החברהשל

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

(ו

~

צגן
,ארגובדורוןתאריך

-

הכספיםבתחוםיר
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בדברוטכנאיםלהנדסאיםהשונלמותקרןלניהולהחברהמניותלבעליהמבקריםהחשבוןרואידוח
לדוחותהממשלתיותהחברותלתקנות3לסעיףבהתאםכספיציווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

2007התשתטח,(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2010בדצמבר31ליום("החברה"-להלן)

Committee-הידיעלשפורסמהפנימיתבקרה Of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission(להלן-coso(.

ולהערכתכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

דוחות)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאםהנכללת,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלהאפקטיביות

הדירקטוריוןשלבדוח2007-ח"התשס,(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספים

.המצורף,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלה

.ביקורתנועלבהתבססכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו

.כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהPCAOB-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

בדברביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל

הבנההשגתכללהביקורתנו.המהותיותהבחינותמכלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהשלקיומה

תכנוןעלבחינה,מהותיתחולשהשללקיומההסיכוןהערכת,בחברהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

גםכללהביקורתנו.המוערךהסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרהשלהתפעולואפקטיביותהפנימיתהבקרה

נאותבסיסמספקתשבדיקתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצוע

.דעתםלחוות

המהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהבחברהכספידיווחעלפנימיתבקרה

הממשלתיותהחברותחוקלהוראותבהתאס,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתכספידיווחשל

מקובליםחשבונאותוכלליהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגףהנחיות,1975-ה"התשל

(1):אשרוהנהליםמדיניותאותםאתכוללתחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה.גמללקופותבישראל

החברהבנכסיהעסקאותאת,סבירבפירוט,ונאותמדויקבאופןהמשקפותרשומותלניהולמתייחסים

הכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2)ןמרשותהוהוצאתם

מקובליםחשבונאותולכלליוהנחיותיההממשלתיותהחברותרשותלהוראותבהתאםהכספייםהדוחות

lsraeli(בישראל GMP(הגורמיםלהרשאותבהתאםרקנעשים,החברהשלכספיםוהוצאתושתקבולים

,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-ו;החברהשלהמוסמכים

עלמהותיבאופןלהשפיעוהיכוליםבהרשאהשלאנעשואשר,נכסיםשלהחברהמרשותהוצאהאושימוש

.הכספייםהדוחות

MOUALEMיMOUALEW8ן52522זן-רמת1יז1ן.הח'רחןTel:3-972-י755454:סיפתו

muatlem@muallem-cpa. co. il155:פקס

~

6137-3-972:Fax,52522."8ם-~
-

Chilazonst

, Ra

mat
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כמו.מוטעיתהצגהתגלהלאאותמנעלאכספידיווחעלפנימיתשבקרהיתכן,המובנותמגבלותיהבשל

כישיתכןלסיכוןנתונהעתידיותתקופותלגביכלשהינוכחיתאפקטיביותמהערכותמסקנותהסקת,כן

ונהליםמדיניותשלהקיוםמידתכישיתכןאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהבקרות

.לרעהתשתנה

עלבהתבסס2010בדצמבר31ליוםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,קיימההחברהלדעתנו

.cosoידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריונים

31ליוםהחברהשלהכספיהמצבעלהדוחאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקרנו,כןכמו

לגביהםשלנווהדוחתאריךבאותושנסתיימהלשנההחברהשלהכולהרווחעלהדוחואת2010בדצמבר

.הסתייגותללאהינו2011במרץ28מיום

רואהי"עבוקרותאריךבאותושנסתיימהולשנה2009בדצמבר31ליוםהחברהשלהכספייםהדוחות

.מסוייגתבלתידעתחוותכלל2010באפריל6מיוםשלוהדוחאשראחרמבקרחשמן

אן',רגבכבודאע

/לט/א%/ע/

"
/א

חשמןרואי

.2011במרץ28,גןרמת

MOUALEMשMOUALEMן52522ג1-רמתו1,יו,הך'רחןTel:7554500-3-972סיפתי1

muallem@muallem-cpa.co. il6137655-3-972:פקסן:Fax152522,"ק14ם1"1820ן";ן%מ8"8םן"



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

החברותתקנותלפיכספיציווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח
(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםלרוחותהממשלתיות

2007-ח"התשס

להנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןובאישורבפיקוח,ההנהלה
פנימיתבקרהשלוהתקיימותהלקביעתהאחראים,("החברה"-להלן)מ"בעוטכנאים
.בחברהכספידיווחעלנאותה
לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהיאכספידיווחעלפנימיתבקרה

לכלליבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתהכספיהדיווחמהימנות
,שלההמובנותהמגבלותבשל.הממשלתיותהחברותחוקוהוראותמקובליםחשבונאות

מוטעיתשהצגהמוחלטבטחוןלספקמיועדתאינהכספידיווחעלפנימיתבקרהמערכת
.תתגלהאותימנעהכספייםבדוחות

כספידיווחעלבחברההפנימיתהבקרהעלוהערכהבדיקהביצעווההנהלההדירקטוריון
מודל"המכונהבקרהבמודלשנקבעוהקריטריוניםעלבהתבסס,שלהוהאפקטיביות

הבקרהכי,למסקנההגיעוהחברהוהנהלתהדירקטוריון,זוהערכהעלבהתבסס."קומו
היא2010.12.31ביוםהמסתיימתלתקופההחברהשלהכספיהדיווחעלבחברההפנימית

.אפקטיבית

מהותיבאופןלהשפיעהעשוייםאומהותיבאופןשהשפיעוהאחרונהבשנהשינוייםחלולא
.הכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהעל

ן

/.ל

ןייקטייייו;י'1"יי,ד"יהק

,שטיינריצחק
מנכשי /ף

(1(-

הכספיםבתחוםמלכיר,ארגובדורון
/י

4/
ק//תאריך
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלדחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליום

ב10/12/3109/12/3באור

(מבוקר)(מבוקר)

נכסים

שוטפיםנכסים

513623בבנקיםמוומניס

436162ההשתלמותקרן-חייבים

107128מראשהוצאות

981813השוטפיםהנכסיםכליך

...-.--.------

שוטפיםשאינםנכסים
-666עבוערכוש

........-.-...

04212%ןהנכסיםכיסד

והוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות

995759שרותיםלנותנילשלםהוצאות

995759שוטפותהתחייבהותהכלמן

..............

5254מעבידעובדיחסיסטםבגיןהתחייבויות

.....---------

047,1813ההתחייבויותכליו

047.1111והוןהתחייבויותסן

'
וןס,י,

,

-"יעך"זנ.:
,

-4י=
)דירקטוררהדירקטוריון"יו

,הלנסכיםבתחוםהבכירל"ומנכ



הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםנבאלפי

לשנהלשנהלשנה

שנסתיימהשנסתיימהשנסתיימה

ביוםביוםביום

ג08/12/3ג3/גג/10/12/3109באור

(מבוקי)(מבוקר)(מבנקר)

הכנסות

8736,7264,7086,5ההשתלמותמקרןניהולדמי
--9מזומניםושוויממזומניםהכנסות

745,7264,7086,5ההכנסותכלסך

-.........----------..........

9הוצאות

523527513ונלוותשנרהוצאות

13014348ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

935,2685,2556,1(יהבבנק)תפעולשירותי

--133(ם"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי

265,2121,2282,2השקעותתיקניהולדמי

-133173השקעותייעוץ

188105108חשבונותביקורת

11411476משפטיעוץ"
196166112ךצועיעם)שירותיטמ

15915291מבקרפנימי

43933441ביטוחים

173122עטןוהשוזלמויתזימי

3620-מחשובשירותי

723אגרות

949942משרדואחזקתדירהשכר

324202121ושעוקפרסום

1932]179לעמיתיםדעור

--1פחתהוצאות

]311839הוצאותאחרות

--(123)ק)קודמוותשניםבגין

745,7264,786הוצאותסך

~

5

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

-._..ב===-כילל111וז'ו

קבוצתךחתםלמטוחביחסתביעהבמןהר,בהפרשהמלרה(4)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקהווים



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

אתמנהלת('החברהי"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
.("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
לעמיתיםומיועדת(להלןכמוגדר)הגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

.והטכנאיםההנדסאיםבדירוגהמדורגיםשכירים

.נפרדבלתיכחלקאלהלדוחותמצורפיםההשתלמותקרןשלהכספייםהדוחות.ב

:הגדרות.ג
:אלהכספייםבדוחות

-גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות-הכנסהמסתקנות.1
.1964-ד"תשכ

הכנסהמסבתקנותכמשמעותם-קשוריםצדדים.2
.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתלצרכןהמחיריםמדד-מדד.3
.האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-ההוןשוקאגף.4

,ה"התשס-גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק-הגמלקופותחוק.5
2005.

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

:כדלקמןהינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי

כללי.א
דוחותעריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהדוחות
.20-2-2005מספרגמלחוזרפיועל,כספיים

הןהכנסותיה,ענפיתקופהמנהלתוהחברהוהואיל,רווחלמטרותפועלתאינההחברה
עצמיבהוןהשינוייםעלוהדוחהמזומניםתזריםעלהדוחות,לפיכך.הוצאותיהבגובה
צורפוולאהכספייםבדוחותהמצויעלמשמעותבעלפיננסימידעמוסיפיםאינם

.הכספייםלדוחות
2010דצמברבחודשהגמלבקופותהאחרוןהעסקיםליוםנכוניםהכספייםהדוחות

.2010בדצמבר30-בשהיה
הכספייםהדוחותהצגתבסיי.ב

.נומינלייםובערכיםחדשיםשקליםבאלפימוצגיםהכספייםהדוחות
והוצאותבהכנסותההכרה.ג

.צבירהבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות
ונכסיההקרןפעולות.ד

.הקרןנכסיאת,ניהוללדמיבתמורה,הקרןעמיתילטובתבנאמנותמנהלתהחברה
בנפרד,המתייחסותהחוקהוראותפיעל,מנוהליםהקרןשלוהתחייבויותיהנכסיה

לתשואההתחייבותאועליהםבעלותלחברהואין,ומהתחייבויותיההחברהמנכסי
.הכספייםבדוחותונכסיההקרןפעולותנכללולא,לפיכך.לעמיתים
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וטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרולניהולהחברהלניהולחברה
מ"בע

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

קבוערכוש.ה
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים
)I1FRSבינלאומייםתקניטשלאימוץ.ו

בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות
המדיניותנקבעהבסיסםושעללתוקףונכנסופורסמואשר)"IFRS"להלן) שלהחשבונאית

כספידיווחתקניאימוץ'בחוורהממונהלהנחיותבהתאם,החברה
FRS(בינלאומיים

"
.(7-9-2007מוסדייםגופיםחוזר)'מוסדייםבגופים

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ז

בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
שלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכותדעת

שונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויותנכסים
.אלומאומדנים

,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייסאומדניםשלגיבושםבעת
וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה

עובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים,שונות

חשבונאייםבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכרים
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

עיקרייםשרותיםנותני-3באור

,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותיולקרןלחברהמעניקיהבבנק
ויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות

.המקצועיים
הוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק

,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצוע,עמיתיםלמשיכותהנוגעבכלהחברה
.אחריםשלישייםולצדדיםהחברהשללעובדים

בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתהחלה,2010מאוקטוברהחל
מגן-להלן)מ" של

השירותים.יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותיםלהעניק(ם"
,משיכות,הצטרפות)מהעמיתיםהמתקבלותבהוראותטיפולבעיקרהםהמשלימים

רוב,ככלל.הבנקידיעלספטמברעדניתנווהם,(אחרתלקופהאומסלוליםביןהעברות
ומגן,מערכתבאותהבבנקמשימותאותןאתשבצעועובדיםהםם"שלמגןעובדי
בנושאים,הנדרשותבהתאמות,הבנקשלהעבודהנהליאתמאמצתהיאכיהודיעהם"של

להשפיעאמורלאהשינוי,האמורלאור.עימהההתקשרותנשואלשירותיםהרלבנטיים
.הכספיהדיווחעלהמנהלתהחברהשלהפנימיתהבקרהעלמהותיבאופן
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וטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותערולניהולהחברהלניהולחברה
מ"בע

2010לשנתהכספייםלדוחותביאוריט

הוןשוקיומגדלמ"בעמוסדייםהשקעותדש,מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס
מסלולשלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בע(1988)

מנהלי.מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלולושלח"אג
הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםפועליםהתיקים

,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמיםהתיקיםמנהלי
למדיניותבכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירותומשקיעים
.האמורותולהנחיות

.החברהלביןהתיקיםמנהלישלושתביןתאוםשלשירותיםלקרןנותןהשקעותמתאם
.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

ההשתלמותקרןחייבים-4באור
,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקופהיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתיםשנגבו

בהםבמקרים.הקופהשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתמממנתהחברה
מעבירההקופה,מהקופהלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברה
אם,כאמורמקדמה.מהעמיתיםשייגבוהעתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברה
.החברהבספריהקופהשלביתרהכלולה,קיימת

ענייןבעלי-5באור

על.בישראלוהטכנאיםההנדסאיםוהסתדרותישראלמדינתידיעלמוחזקתהתברה.א

עםויתרותעסקאותעלמידע,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפי
עלמידעגם.זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרות
.הוצגלאאחריםקשוריםוגופיםממשלתיותחברות,המדינהעםויתרותעסקאות

שאלפי361הינההחברהבספריהקרןיתרת2010בדצמבר31ליוםנכון.ב
.בחובהח" הכנסות

.2010בשנתח"שאלפי736,7בסךהיומהקרךניהולמדמיהחברה
:ענייןבעליבגיןהחברההוצאותפירוטלהלן.ג

31ביוםשנסתיימהלשנה

בדצמבר

20102009

ח"שאלפיח"שאלפי

130143דירקטוריםגמול

439334ביטוחפרמיות

569477כ"סה
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וטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרולניהולהחברהלניהולחברה
מ"בע

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

:ענייןבעליבגיןהחברהיתרותפירוטלהלן

בדצמבר31ליום

20102009

ח"שאלפיח"שאלפי

-9לשלםדירקטוריםגמול

103128מראשביטוחפרמיות

רכושציוד
כלישיפוריםקבועוריהוט
כ"יהרכבבמושכראחרמשרזי

150100הפחתשיעור

2010

אלפיאלפיאלפיאלפיאלפי
ח"שח"שח"שח"שח"ש

000עלותפתיחהיתרת

24.43-67חדשרכושרכישת

.-.-קבוערכושמכירת

10/12/3124-43-67-לעלותכ"סה

----שנהלתחילתנצברפחת

1-1.-לפחתהפרשה

1-1..10/12/31-לנצברפחת

-למופחתתנכגהםעלותב"זה
10/12/3124;2(;66__
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וטננאיםלהנדסאיםההשתלמותקרולניהולהחברהלניהולחברה
מ"בע

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מניותהון-7ביאור

לעומתשינויבלא)2010בדצמבר31ליום(נומינלייםובערכיםהחברהשלהמניותהוןהרכב
:(2009לדצמבר31

מניותהון
מניותמתפר

ונפרעמונפקונפרעמונפקרשום
ח"ש110001.0ח"ש0001.0בת'אהנהלהמניית
ח"ש110001.0ח"ש0001.0בת'בהנהלהמניית
ח"ש110001.0ח"ש0001.0בתהכרעהמניית
ח"ש000,2050005.0א"כח"ש0001.0בנותרגילותמניות
ח"ש003,2080008.0כ"סה

=============

-ה"התשס,(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(3)(א)4סעיףהוראתמכוח
מפעליתגמלקופתרקמנהלתוהינהמאחרעצמיהוןמקיוםפטורהמנהלתלחברה,2005

.האמורהההוראהבתנאיועומדת

ניהולמדמיהכנסות-8באור

גמלקופתהיאהקרן.מהקרןגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
עלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראותפי
הוצאותפיעלניהולדמי,לחברהומעבירה,מעמיתיהגובההקרן,2010בינואר1מיוםהחל

טרםאםגם,בהןהתחייבהשהחברההוצאותבסיסעל,היינו.מצטברבסיסעלהחברה
.בפועלאותןשילמה

הוצאות-9באור

לצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתDW<הנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברההפעלת

מיסוי-10באור

פיעלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת.רווחכוונתללאמוסדהינההחברה
.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה.הכנסהמספקודת
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וטננאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהלניהולחברה
מ"בע

2010לשנתהנספייםלדוחותביאורים

ההוןשוקואגףהממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-11באור

החברותלגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם
הינה,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות

לחברותספציפייםנושאיםשלכחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף
תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות

.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

להלן)בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות

"IFRS"(שלהחשבונאיתהמדיניותנקבעהבסיסםושעל,לתוקףונכנסופורסמואשר
.הממונהלהנחיותבהתאםוכן,החברה

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
לחוזרובהתאם2006-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

גופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"ההוןשוקאגף
הדירקטוריוןר"יושלהצהרות35--בעמודיםאלהבדוחותנכללו,(7-9-2010מוסדיים

.הכספיםבתחוםוהבכירהחברהל"מנכ

נוסףמידע-12באור

,הקרןשלהכספייםבדוחותראה,וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלגבינוסףמידע
.מהםנפרדבלתיכחלקאלהלדוחותהמצורפים





השתלמותקרן
וטכנאיםלהנדסאים

כספייםדוחות
2010לשנת



וטכנאיטלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתכספייםדוחות

הענייניםתוכן

עמודים

12-2הדירקטוריוןדוח

35-13ההנהלהסקירת

36המבקרהחשבוןרואהדוח

39-37הצהרות

40הפנימיתהבקרהעלהמבקרהחשבוןרואהדוח

41הפנימיתהבקרהעלוההנהלההדירקטוריוןהצהרת

:כספייםדוחות

43-42מאזנים

45-44והוצאותהכנסותדוחות

47-46העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

85-48הכספייםלדוחותביאורים





וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

הקרןשלכללייםמאפיינים
החברהידיעלמנוהלת,("הקרן"להלן)גמלקופתוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

.("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהול

30ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1970ביולי13ביוםהוקמההחברה

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן2008באפריל

.1970ביולי13ביוםהוקמההקרן*

.שכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתהקרן*

הדירקטוריוןובדוחהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה*
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראותבהתאםמידענכלל

ושל1384-ח"אגמסלולשל,290הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2011בדצמבר31עדבתוקףהאישורים.1318-מנייתימסלול

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפרשותסכומי*
.המעבידאצלהעבודהוהסכמיהתנאים

הכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםמהשכרההפרשותשיעורי*
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרןמופרשים

בנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםהתפעולשרותי*
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"או"יהב

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

הוןשוקיומגדלמ"בעמוסדייםהשקעותדש,מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס* (
שלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בע(1965
השקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלולושלח"אגמסלול

ניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםפועליםהתיקיםמנהלי.מ"בע
החלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמיםהתיקיםמנהליהקרןשלההשקעות

וניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירותומשקיעים,ההשקעותועדת
.האמורותולהנחיותלמדיניותבכפוף,כלכליים
לביןהתיקיםמנהלישלושתביןתאוםשלשירותיםלקרןנותןהשקעותמתאם
.החברה

מסלולישניובנוסף,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהמנהלתהחברה*
397,636,2עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטוהכלליהמסלולנכסיסך.השקעה

(עמיתיםזכויות)נטונכסיווסך,2009/01/06ביוםבפעילותהחלח"אגמסלול.ח"שאלפי
2009/04/06ביוםבפעילותהחלמנייתימסלול,ח"שאלפי855,43עלעמדהמאזןליום

.ח"שאלפי882,3עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטונכסיווסך



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלטותקרן
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

המניותבעליעלמידע

בחברההמניותבעליעלמידע*

המונפקהמניותבהוןהאחזקהשיעורהמניותבעל
בהנהלה'אהנהלההכרעהרגילות

%100%100ישראלמדינת

ההנדסאיםהסתדרות
%100והטכנאים

%20זלמןשנקמן

%20ל"ז,אליעזרפורגס

%20אפריםקוזולובסקי
%20ל"ז,גוטקגולדרינג

%20ל"ז,ניסןשרמייסטר

%100

-היסודמימני

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהקרןושלהחברהשלהיסודמסמכי

הקרןשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי

.ח"שאלפי881,684,2הואהמאוןלתאריךהקרןנכסיסך
956,27הואהמאזןבתאריךהקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע
."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

לעומת2010דצמברבגיןהמדד)%7.2שלבשיעור2010בשנתעלהלצרכןהמחיריםמדד
יעדבתוךהינו2010בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2009דצמברבגיןהמדד
.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחיריםיציבות

השקליתהריבית

הגבוהותהאינפלציהציפיות,הדירותבמחיריהעלייה,הכלכליתההתאוששותהמשךרקעעל
בדצמברlo/eשלמרמהבמשקהריביתאתישראלבנקנגידהעלה,ההוןשוקושלהחזאיםשל

השקליתהריביתביןגבוהיםריביתפעריבשל,זאתעם.2010בסוףo/2eשללרמה2009
נמנע,ממושךזמןלפרקכנהעלתישארשםשהריביתוצפיוהאירופאיתהדולריתלריבית
.יותרגבוהבשיעורהריביתאתמלהעלותהנגיד

חוץמטבע

הדולרמולהתחזקהשקל:והאירוהדולרמולהשקלבהתחזקותהתאפיינה2010שנת
:הםהשקללהתחזקותהסיבות.%93.12שלחדבשיעורהאירוומול,%99.5שלבשיעור

הגדלתוהמשךבאירופההחובותבעיית,הישראליתהכלכלהשלחיובייםמאקרונתוניהמשך
השקלהתחזקותאתלרסןמנתעלח"מטלרכושהנגידהמשיך2010בשנת.ב"בארההגירעון

.המטבעותסלמול

המזינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד2.30-כשלבסך2010בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
היו,המקורימהתכנוןגבוהותשהיו,ממיסיםההכנסות.%5.5שליעדלעומתג"מהתמ%7.3

.מהמתוכנןהקטןלגירעוןשתרםהעיקריהגורם

הלאומיהתשלומיםמאזן

%2.3)דולרמיליארד9.6-ל2010בשנתירדהתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

מיליארד55.1-ו(ג"מהתמ%9.3)2009בשנתדולרמיליארד59.7שלעודףלאחר(ג"מהתמ
.(ג"מהתמ%8.0)2008בשנתדולר
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ההוןבשוקהתפתחויות.2

שינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2010שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2010בשנתעיקרייםבמדדים

-%20

%93.14

/4-בלי:
ך4-י"ייי"

-
לע:

,.יי.,,
ן.

,,,
,*..4.,..

,.,,.,.,,,.
--_-=?La. ,,,,.,,*,,,

(*)MSCI WORLD,,100א"ת--

-צמודלאח"אג--ש4--מדדצמודח"אג

MSCIמדד(") WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולסהמניותמדדיאתמשקף
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המניותשוק

באופןכיאס2009בשנתאותםשאפייןהחיוביבכיווןהמניותמדדיהמשיכו2010בשנת
המשיכוזובשנה.%15-כשלבשיעוריםעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי.יותרמתון
שלבשיעורעלהונפטגזחיפושימדד.חדיםבשיעוריםלעלותוהנפטהגזחיפושימניות

עלההמתעורריםהשווקיםמדד.%55.9שלבשיעורעלההעולמיהמניותמדד.%90.48
.%80.14שלבשיעור

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלעליותהסיבותבין

.ב"בארהמרחיבהומוניטאריתפיסקאליתמדיניותהמשך*
.בישראלממשלתיח"אגעל,אפסיותכמעט,הנמוכותהתשואות*
.הכלכלייםבאינדיקאטוריםכללישיפור*

ההתעצמותתהליךהמשךעלהמעידיםהמתעוררותבכלכלותחיובייםאינדיקאטורים*
.אלהכלכלותשל

החובאגרותשוק

ומדד%02.8שלבשיעור2010בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%03.13שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(שהתאמה%91.1-ו%23.6,%18.1שלבשיעוריםעלומ"והמק

במרדיםשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

%84.15%86.74ף"המעומדד

MSCI WORLD%55~9%98.26

-%71.0-%99.5דולר

%73.2-9311.12יורו

%02.8%31.10ממשלתימדדצמודח"אג

%03.13%22.40קונצרנימדדצמודח"אג

%03.5%52.2צמודותלאח"אג

במשקהוןגיוס

43-כשלסךומניותחובאגרותשלהנפקותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2010בשנת

מיליארד5.2-ומיליארד5.36לעומתזאת.בהתאמהח"שמיליארד5.8-וח"שמיליארד
.2009בשנת,בהתאמה,ח"ש
.למניותאופציהכתבישלמימושבעקבותלחברותהוזרמונוספיםח"שמיליארד5.0-כ

5.0-כ,האמורהסכוםרוב.בלבדשקלמיליארד6.0ל"בחוגייסוהבורסאיותהחברות

.<rtlnaוגםבארץגםנסחרותשמניותיהן,חברותידיעלגויס,ח"שמיליארד
הנפיקהאוצר.המיסיםבגבייתהעלייהעקב,חדבשיעורהשנהירדהממשלההנפקותהיקף
30-כלעומת,(פדיונותפחותהנפקות)נטוח"שמיליארד5.9שלבסךח"אג2010בשנת

.2009בשנתח"שמיליארד
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ההשתלמותוקרנותהגמלקומותענף.3
2010בדצמבר31-בהסתכםההשתלמותוקרנותהגמלקופותשלהכוללהנכסיםהיקף

.2009בדצמבר31-בשקלמיליארד280לעומת,שקלמיליארד306-ב
,החיוביתבתשואהבעיקרהמוסברתההשתלמותוקרנותהגמלקופותנכסיבהיקףהעלייה
במהלךהשקעותיהןעלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשהשיגו,%9.9שלממוצעבשיעור
.החולפתהשנה

1שלבשיעורעלה2010שנתבסוףסוגמאותוהגמלקופותשלהנכסיםהיקף
~

לעומת,08.14
.תקופהבאותה%6.9שלבשיעורעלההקרןנכסיהיקף.2009שנתסוף

.%91.9שלבשיעורהייתהסוגמאותוהקופותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
,הכלליבמסלול%32.9שלבשיעורברוטונומינליותתשואות2010בשנתהשיגההקרן

.מנייתיבמסלול%79.10-וח"אגבמסלול%13.6

בשנתההשתלמותקרנותבענףסוגמאותוהגמלבקופותהניהולדמישלהממוצעהשיעור
חודשידוח'חוורפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור.%79.0היה2010
בדוחותניהולדמיבאורראה,%32.0הוא2010בשנת(4-2-2009גמלחוור)'גמלקופותשל

.הכספיים

המאזןתאריךלאחראירועים.4

מדד,%04.4שלבשיעור100א"תמדדירד2011/03/01ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
לצרכןהמחיריםומדד%28.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות

וריביתהדולרשערמול%09.2שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%56.0-בעלההידוש)
.%50.2-לוהגיעההאחוזנקודות50.0-בעלתהישראלבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

שלהכספיםבתחוםהבכירלגורםארגובדורוןח"רואתהחברהמינתה,המאזןתאריךלאחר
.האוצרמולאישורבתהליךנמצאכספיםלמנהלהמינויוהשלמתהחברה
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הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמעיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקרן.(הנזילותסיכוןכולל)הקרןבפני
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםואתובעולםבישראלהצפויות

לפיהשינוייםפירוטלהלן.כאמורההוןבשווקיהשינוייםלאורנכסיההרכבאתשינתההקרן
:שנתיבסיכוםאפיקים

2010בשנתהראשייםההשקעהבאפיקיהכלליבמסלולהפעילות

:כדלהלןהשוניםבאפיקיםהתיקיםמנהליפעלוהשנהבמהלך

בהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח"שמיליון29.96בהיקףמניות(נטו)נרכשוא"בתהמניותברכיב
.(ח"שמיליון66.236בהיקףמניותונמכרוח"שמיליון95.332

בהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח"שמיליון93.58בהיקףמניות(נטו)נרכשו<rrlnמניותברכיב
.(ח"שמיליון88.109בהיקףמניותונמכרוח"שמיליון81.168

נרכשוכ"סה)ח"שמיליון84.2בהיקףסל.תבאמצעות)סחורות(נטו)נרכשוהסחורותברכיב
.(ח"שמיליון28.1בהיקףסחורותונמכרוח"שמיליון12.4בהיקףסחורות
ח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון82.31בהיקףח"אג(נטו)נרכשוצמודממשלתיח"אגברכיב שמיליון97.182בהיקף

.(ח"שמיליון15.151בהיקףח"אגונמכרוח" ברכיב
כ"סה)ח"שמיליון91.272בהיקףח"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתי

.(ח"שמיליון95.168בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון86.441בהיקףח"אגנרכשו ברכיב
בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון08.132בהיקףח"אג(נטו)נרכשוהקונצרני

.(ח"שמיליון33.179בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון41.311
בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון19.16בהיקףח"אג(נטו)נרכשול"חוח"אגברכיב שמיליון21.21

.(ח"שמיליון02.5בהיקףח"אגונמכרוח"

2010בשנתח"אגבמסלולהפעילות

:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעל2010שנתבמהלך

ח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון04.9בהיקףח"אג(נטו)נרכשוהצמודהממשלתיבאפיק שמיליון30.15בהיקף
.(ח"שמיליון26.6בהיקףח"אגונמכרוח"

כ"סה)ח"שמיליון30.19בהיקףח"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיבאפיק אגנרכשו
.(ח"שמיליון25.6בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון55.25בהיקףח" ברכיב

.ח"שמיליון10.3בהיקףח"אגנרכשוהקונצרני

2010בשנתמנייתיבמסלולהפעילות

:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהשנהבמהלך

בהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח"שמיליון13.1בהיקףמניות(נטו)נרכשוא"בתהמניותברכיב שמיליון91.2
.)nrrwמיליון78.1בהיקףמניותונמכרוח"

בהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח"שמיליון072.0בהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניותברכיב שמיליון096.0
.(ח"שמיליון024.0בהיקףמניותונמכרוח"

.ח"שמיליון13.0בהיקףח"אגנרכשומ"המקברכיב
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פעילותהותוצאותהקרןשלהכספימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

שנת
-

2010
-

השינוישיעור2009שנת
(ח"שומאלפי(ח"שבאלפי)

(%16.1)232,273434,276ופקדות

~
(%85.3)(851,212)(651,204)שיכות

%74.0(886,60)(335,61)מהקרןועברות

(%00.25)997,11995,15(1)הקרןאלועברות

.העמיתיםחשבונותבמספרלירידהבהפקדותהירידהאתלייחסניתן(1)

%13.6,הכלליבמסלול%32.9היאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה.2

%56.4,הכלליבמסלול%53.27שלתשואהלעומת,מנייתיבמסלול%79.10-ו,ח"אגבמסלול

פעילותמתחילתמחושבותהתשואות.אשתקדמנייתיבמסלול%16.32-וח"אגבמסלול
בעיקרנבעו,2010בשנתהקרןשצברההרווחים.המאוחרלפי-השנהתחילתאוהמסלול
השוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.סחיריםאחריםערךוניירותממניות
."ההוןבשוקההתפתחויות'עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנה
.(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחראהנוסףמידע

שלבשיעורהןהנכסיםכללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,המאזןליוםהעמיתיםיתרות.3
מנייתיבמסלול%0.86שלובשיעורח"אגבמסלול%8.87שלבשיעור,הכלליבמסלול%5.77

אינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנושף.("הנזילותיחס"-להלן)
ההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן.כדיןאותולמשוךעדייןיכולים

.ערךניירותשלממכירותצריךואם,הקרןמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפות
שלההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך
,ההפקדותנתוניאחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרן

שינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקרןזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות
.יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקרןכספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגות
פיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות
הקרן.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקליים
.מזומניםובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמנכסיה%7.89מחזיקה
סיכוןתוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת

השינוייםלגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מראתמתאימהההשקעותועדת,נמוך
.הקרןעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפויים

965,449,2לעומתח"שאלפי881,684,2-ב2010בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן.4
.%6.9שלעליה,2009בדצמבר31ביוםח"שאלפי

מהצבירהוגם,ההשקעהבאפיקימהרווחיםבעיקרנבע2010בשנתהמאזןבהיקףהגידול
.העמיתיםזכויותשלנטוהחיובית
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שוקסיכונייהול
ללי:

קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניוטיפול
.בקרןההשקעהנחלטות
בין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתזקרן
.השוניםהסיכוניםאתלהפחית,ניתר

מ,רשננקטויהפעוליונהסיכוןגורמיהשפעתהיויכין,יידורי'*ג
ייכון~ סיכויים.נ

ביניניתערך.השקעותבתישלושהבאמצעותמנוהליםהקרןנכסיפיננסיים
.בשווקיםלתנודותבהתאםבעיקרמשתנההקרןנכסי

הסיכוניםאחרומעקבהיהויתשתיתהקימההחברה
ושימושסיכוניםמנהלמינויבאמצעותהשוניםהפיננסיים

.("פריים")סיכוניםלניהולבתכנה

החברהחשופהאליהםהשוניםהפיננסייםהסיכוניםבין
,גיאוגרפיתחשיפה:הבאיםהסיכוניםאתלמנותניתן

חשיפה,האשראיתיקדירוג,ללווהחשיפה,ענפית
,ריביתסיכוני,ההשקעהנכסיתנודתיותסיכון,למנפיק
.ועודנזילותסיכוני
מעקבמקיימיםהחברהודירקטוריוןההשקעותועדת
הסיכוניםמנהלבאמצעותהשוניםהסיכוניםאחר

.ההחלטותקבלתבעתבדעתוומתחשבים

שוקסיכוניניהולעלכפראי
.2010אפרילבחודשבפעילותושהחלסיכוניםמנהלבחרההחברה

שוקסיכוניתיאור
.הקרןבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרקראה
לגיוון,לאפיקיםחשיפהלצורךגםאלא,הגנהלמטרותרקלאהנגזריםבתחוםפועלתהקרן
.הנזילותולשיפורהחשיפהדרכי
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניניהולמייניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות

.הדירקטוריוןי"עשנקבעהכפי
אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הנכסיםתיקופיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיק
תוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל

.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות
באפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד

ועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.השונים
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת
אופן"פרקוכן,הקרןבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרקעודראה
.החברהשלהדירקטוריוןבדוח"החברהניהול

ידיעלנקבעהחשיפההיקף.הקרןדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
היקףעלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,הקרןשלההשקעותוועדת

.השקעותוועדתהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפות

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
(קייםאם)הקשרעלהמצביעמיוחדתיעודאין.במשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול

.הרגיללתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגזרהפיננסיהמכשירשבין
."שוקסיכוניניהולעלאחראי"בפרקלעילעודראה

הצמדהבסיסידוח
.הקרןשלהכספייםבדוחות3ביאור,להלןראה

בנגזריםפוזיציות
.הקרןשלהכספייםבדוחות15-ו7,8ביאורים,להלןראה

סיכוניםעלנוסףמידע
החברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעלהלןראה.1

שלהמבוקריםהכספייםבדוחות20בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהם
הקרן

ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעלהלןראה.2
.הקרןשלבדוחות

בביאורים,החשיפההיקףעלהמשפיעיםכמותייםנתוניםעלנוסףמידעלהלןראה.3
.הקרןשלהמבוקריםהכספייםבדוחות8-4

בדוחותהשנתילדוחאחריותהעלההנהלהבדוח,תפעוליסיכוןעלמידעלהלןראה.4
.הקרןשל



וטכנאיטלהנדסאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.5
עלדגשעםהקרןפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופההשוק

.(תקופהלאותההכל)ח"במטהעתידייםהחוזיםועל,סחירהלאבאפיקההשקעות
וביןהקודמתבישיבהההשקעההחלטותביןהשוואהמקבלתההשקעותוועדת
וכן,מפורטיםהשקעהאפיקיפיעלהקרןלתשואתהתרומהמדווחתכןכמו.הביצוע
.בפועלהקרןנכסיוהרכבהקרןשלהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת

ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.6
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרןשלחריגה

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת.7
החברהשלהכספיםל"וסמנכל"המנכבשיתוף,החברההנהלת,הדירקטוריוןר"יו

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו
ל"וסמנכהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוי

הנןהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספים
בדוחלגלותנדרשתשהחברההמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעילות
ביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתי
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכון

שינויכלאירעלא2010בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
שצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרה
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיע

סיכוניםניהולמדד.8
מרץמחודשהחל,חודשמדיומדווחתמחשבתהחברה,ההוןשוקאגףהוראתפיעל

Riskמדדאת,2009 - HS -STD1%Historical Simulation based Value(עלבסיכוןערך
המחשבתהיסטוריתסימולציהיוצרהמדד.הקרןעבור(היסטוריתסימולציהבסיס
שהתרחשולאירועיםנחשףהיהאילו,הקרןשלהנוכחיההשקעותתיקשלהסיכוןאת

.בעברבשוק

לכלביחסמחשבשהוא,שוניםסיכוןמדדיבאינטרנטמפרסםההוןשוקאגף,כןכמו
.זהדוחנשואשהיאהקרןלרבות,קרן
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליוםמאזנים.(1)א

20102009200820072006

נכסים

גווצ,;גצי;ו

י.בוזוביביויורווינינז,נגזונ
512,5093,14213.22693,20560,2בבנקים.מזומניכ

93059.82,דו929.84780.285251,1875מועדקצריפיקדונות

-
441,90873,299464,209210,141619,4"

:סחיריםערךניירות

835;064,874600,621447,513256,454207ממשלתיותחובאיגרות

602,569161,514350,392833,632090,304קונצרניותחובאיגרות

336,868578.639298,334617,711401.691אחריםערךוניירותמניות

-
002,312,2339,775,1095,240,1706,"79,1698,30",1

:סחיריםשאינםערךניירות

1870,331י122,136372,202408,25059387קונצרניותחובאיגרות

2,44דד95,53ן586,23566,23797,44אחריםערךניירות

-
708,159

"
93,225205,295554,440642,376

:והלוואותפיקדונות

220,179959,236491,277ך751,106754,14בבנקיםפיקדונות

11266633"755.10116הלוואותלאחרי0

24.278ן2371225ן870338,79י1147]506,7
......................--.-......................------------

211,5912487166,1696השקעותבגיןלקבלסכומים

868,684,2932,449,29241589,1861,591,2779,570,2ההשקעותכלסך

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

133333970חובההתרותחייביט

3059---קבוערכוש

.........................-...........-.........-------------

881,684,2965,449,2592,924,1930,591,2908,570,2הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
134,684,24491123,2112,922,1630,588,2211,567,2העמיתיםזכויות

842480.2300,3697,3י74זכותויתרותזכאים

881,684,2965,449,2592,924,1930,591,2908,570,2וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכליך



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

באחוזיםהמאזנים.(2)א

השיעורבדצמבר31ליום
20102009(1)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

(%8.63)%21.0%58.0בבנקיםמזומנים

(%9.72)]%16.3%66.1מועדקצריפיקדונות

%37.3%24.2[(%5.72)

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

:סחיריםערךניירות

%55.32%37.25%3.28ממשלתיותחובאיגרות

2%99.20%1.1].%22קונצרניותחובאיגרות

%34.32%11.26%9.23אחריםערךוניירותמניות

%1[.86%47.72%8.18

:סחיריםשאינםערךניירות

(%6.38)%07.5%26.8קונצרניותחובאיגרות

(%3.8)%88.0%96.0אחריםערךניירות

%95.5%22.9(%5.35)

:והלוואותפיקדונות

(%0.34)3%03.6.ל98"בבנקיםפיקדונות

1.0oל40לאחריםהלוואות . ooQ/o-

%38.4%03.6(%4.27)

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

%19.0%04.0%0.375השקעותבגיןלקבלסכומים

0051.100looהנכסיםכליך .ooa/o

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
-%97.99%97.99העמיתיםזכויות

-%03.0%03.0זכותויתרותזכאים

4וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

~

00.1000051.100

האפיקאחוזלעומת2010בדצמבר31ביוםהקרןנכסימכללהאפיקאחוושלהשינוישיעור(1)

.2009בדצמבר31ביוםהקרןמככסי
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וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(3)א

הקרןנכסימסךמרכזייםבאפיקיםההשקעהשיעוריאתהמציגתרשיםלהלן

,השניםבסופי

--י
,-----------%60

0[20[

מ2009

ין ושווימזומניםחובאיגרותסחירותמניותלאערךניירותפיקדונות
מזומניכסחירותסחיריםוהלוואות

השקעהאפיק



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלפותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(4)א

אלפי965,449,2לעומתח"שאלפי881,684,2-ב2010בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן
בעיקרנבעהשנההקרןשלבמאונההגידול.%6.9שלעליה,2009בדצמבר31ביוםח"ש

.העמיתיםשלנטוחיוביתצבירהבתוספתהשוניםההשקעהבאפיקימהרווחיות

לתוםהנכסיםכלמסד%2.3-כשהוא,מחודשקצרהלתקופהבבנקיםהפיקדונותשיעור
%7.11-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהלעומת%9.72שלבשיעורירד,2010שנת

.הנכסיםכלמסד

ואשר,מנפיקהישראלשממשלתחובאיגרותהוא,הקרןשלהנכסיםבתיקמרכזיאפיק
,בקרןהסחירותהממשלתיותהחובאיגרותשיעור.ביותרנמוךנחשבשלהןהמנפיקסיכון

.%3.28-בהקודמתהשנהלעומתעלה,הקרןנכסיכללמתוך,צמודותוהלאהצמודות
%4.25לעומת)השנהבסוףהנכסיםכלמטך%6.32-כהיהאלוחובאיגרותשיעור

%1.12היוולמדדהצמודותהסחירותהממשלתיותהחובאיגרות,מתוכן.(בראשיתה

.הקרןמנכסי
ערךוניירותמניותלמעטאךח"אגלרבות)צמודהלאהשקליבאפיקהכוללתההשקעה
.השנהבסוףהנכסיםמתיק%6.24-בהסתכמה,(אחרים

ואגרות(ומעלהחודששללתקופה)בבנקיםפיקדונותהםהקרןשלאחריםהשקעהאפיקי
התלוי,הוגןשווילפימשוערכיםהנכסים.לצרכןהמחיריםלמדדהצמודיםסחירותלאחוב

ב2010שנתבסוףהסתכמהאלובאפיקיםהקרןאחזקת.השערוךבמועדהשוקבריבית
.הקרןנכסימסך%4.9-

שנתבתוםהנכסיםכלמסך%3.32היההסחיריםהאחריםהערךוניירותהמניותמרכיב
ביןלאיזוןרבהמשמעותישזהבאפיקההשקעהלהיקף.2009שנתבתום%1.26-ו2010
.הסיכוןלצמצוםהרצוןוביןהרווחלהשגתהרצון

עתידייםחוויםבאמצעותהשארבין,ח"המטבאפיקהקרןהשקיעההשנהבמהלך
נכסימסך%0.8היההשנהבסוףבאפיקההשקעההיקף.ח"מטשעריעל("פורוורד")

.(אשתקד%3.8-כ)הקרן
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

ןהןצאותהכנסותדןחןת.(1)כ

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה

20102009200820072006

(הפידים)הכנסות

475,4561,2(972)385,1870,1מזומניםושוהממזומנים

-----------------------------------------------.......-
:סחיריםערךמניירות

140,44563,30985.57215,37308,43ממשלתיותחובאיגרות

(994)947,23(785,108)505,51531,156קונצרניותחובאיגרות

493.114897,83(938.316)834,112404,252אחריםערךוניירותמניות

479,208498,439(738,367)655,175211,126
-----------------------------------------------

:יחיריסשאינםערךמניירות

242,19637,14(398,12)382,12155,56קונצרניותחובאיגרות

(237.15)571(832)457750אחריםערךניירות

839,12905,56(230,13)813,19(600)

--------------------------------------------------....-.-.--
:ומהלוואותמפיקדונות

014,6598,23299,11837,19456.14בבנקיםפיקדונות

13(176)(1)210.1117הלוואותלאחרים

224,7715,23298,11661,19469,14
-ה--------------------------------------------

1395070114-אחרותשיותות

70674,219755,142ק,592)927,229127,522(ההפסדים)ההכנסותכלסך

--------------------.-.......--...........----------
הוצאות

736,7264,7964,7221,10656.6ניהולדמי

707,1987,1603,2464,2556ערךניירותעמלות

085,4947,3870,3027,4740,3קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

292931--פחתוהפחתות

522163,1(213)631610הוצאותמיסים

159,14808,13253,14263,17146,12ההוצאותכליד

411,202609,130(845,384)768,215319,508הדוחלשגבנטו(הפסדים)הכנסות
=========================-=====,



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

אפיקבכלהנכסיםשלהממוצעתהשנתיתהיתרהמןהשנתיתההכנסהשיעוראתהמכרטתטבלהלהלן

הכניהשיעירישנתיתהכניה(.)ממוצעתשנתיתיתרה
201020092010200920102009

(אחוזים)(ח"שובאלפי(ח"שבאלפי)

4.06451.0ץדד848,179870,29311385870,1מזומנים1ש11ימזומנים

:סחיריםערךניירות

066,772837,564140,44563,30%72.5%41.5ממשלתיותחובאיגרות

505531,156%61.9%99.34ו795,535299,44751קונצרניותחובאיגרות

023.750384.517834.211404.252%04.15%78.48אחריםערךוניירותמניות

884,057,2520,529,1479,208498,439

"
107354.28.ל13

:סחיריםשאינסערךניירות

822,164192,231382,12155,56%51.71.29.24קוגצרניותחובאיגרות
(י.)(.")554.23166.31457750אחריםערךניירות

1881376358,262121839905,56%82.6

21.ש69"

:והלוואיתפיקדונות

421,123825,164014,6598,23%87.4%32.14בבנקיםפיקדונות

924.6115210.1117%48.17%74.101לאחריםהלוואות

53851.14.ל54"345,130940,164224,7715,23

--426059,1נטו,אחריםנציים

139---אחרותהננסות

---------------------------.-.-.--..

879747,251,22291927127,522י21556

23.י19"8.ל99"

.באפיקהפעילותחודשיבמספרמחולקכשהואהחודשיותהסגירהיתרותסכום(י)
,הבסיסבנכסמהשינוייםנגזרתאלומעסקאותההכנסהעריריותןעסקאותגםמוצגותזהבסעיף(יי)

.ההכנסהשיעורהוצגלא,לפיכך.מההכנסהנגזרתהמאזניתוהיתרה

ההשגעהשיעוריעלהמשפיעיםהגורמים

.בשווקיםהשעריםמשינויינובעההכנסהשיעוריעלההשפעהעיקר,ככלל
ישראלבנקריביתבשיעורמהשינוייםמושפעמזומניםושווימזומניםשלההכנסהשיעור

.חודשלסוףביתרותאקראייםומשינויים

~
lylw12001בשנתמאשרקטןבשיעוראך,2010במהלךעלוהסחיריםהערךניירות.

~
lylw1לפדיוןהתשואהבשיעורימהשינוייםמושפעיםסחיריםהלאהנכסיםשלההכנסה
.מ"בעריביתשעריחברתשיערוךפיעל,במשקהחובאגרותבשוק

-18-



יטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

הקרןהוצאותניתוח.(3)ב

(1)ניהולדמי

המנהלתלחברהיחול)דמי

(1)ניהולדמיב"עה

ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

קביצתיחייםלביטוחפרמיות

מישיםהוצאות

ההוצאיתכלסך

2010

הואלפי

736,7

ך,36ך

707.1

085,4

631

159.14

7_6ה7ו2)קשוריםלצדדיםהנוגעותהוצאות

השיגשיעור200920102009
שנתיבסיטעלהנכסיםמןבאחוזים

להניו11אלפי

ם.264.7%30.0%32

264,7"/"30.0

(6.ל25")0.ל32"

987,11

-

0.ל00"0.ל07"07,0

(1.11ל11)%18.0,0.ל16"947,3

6104"02.04

-

ג)03.0
-

33.33)

uaoa

264.7i ?_oj O . JO ?/Q(ל.%25)ח

.שלהלןההערותלמעט,חודשיםסופילפיהממוצעתהשבתיתביתרהמחולקתכשהיאהדוחשנתבגיןההוצאה(.)

.2009בדצמבר31-בהאחוזלעומת2010בדצמבר31ביוםהקרןנכסימכללההוצאהאחוזשלהשינוישיעור(י.;
העמלותשרלניושבעדן(מוחלטיםובערכיםוהמכירותהקניותסךמתוךהעמלותסכוםשלשנתיסיכוםלפימחושבהשיעורם-ם-י')

:המהותייםהשינוישיעוריניתוח

המבוקריםהכספייםבדדחותניהולדמיבבאזרראה,הקרןניהולהוצאיתעלמסףמידע[1)

.המנהלתהחברהשלהכוללהרווחעלובדוח
.המבוקריםהכספייםבדוהות"ענייןבעלי,יג3בבאורפירוטראה[2)



וטמאיטלהנדיאיטהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלתסתירת

(חדשיםשקליטבאלפיי

העמיתיטבזנויותהשינוייםעלדוחות.(1)ג

20102009200820072006

848,486,2'2ך,123,449,2112,922,1630,588,2211,567השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

-....------...-------------------------------------------------------------
:הפרשות

24:,]2217],784,203322,205962,208763מעבידהפרשות-שכירים
הפרשותעובד-

"44.6912[,71610.71533,76348.[

" 232,273434,276572,280296,298465,322ההפרשותכלסך
-------------------.......---.---------------...-----......----------------

:לעמיתיםתשלומיט

5])(65.204])עמיתיסשכירים

"
,2[2)(337,477](935,245)(9[0,253)

(019,253)(935,245)(337,477)(851,212)(651,204)סדכלהתשלומים

---.....----...------------------------------.....----......---------------
:זכויותהעברת

39]1995,5],997הקרןאלזכויותהעברת

",[[155,

"2[5.9
6)(6].335)מהקרןזכויותהעברת

"",60](747,96)(

(29ן.204)(50,241"

(692,119)(353,233)(908,84)(891,44)(338,49)נטוזכויותהעברתמן

(246,50)(992,180)(673,281)243,19692,18נטוצבירה

-.-...------...------------------------------...------....-----------------
411,202609,130(845,384)768,215319,508נטו(הפסדים,הכנסות

134,684,2123,449,2112,922,1630,588,2211,567,2השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות
======================================



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםבזכויותהשיגוייסעלהדוחותניתוח.(2)ג

.שניםלפי,העמיתיםבזכויותשיגוייסשלתרשים.(א)(2)ג

---

-
------------------------------400

נן,יויוו,.
,

הפקדותמשיכותנטוזכויוההעברת



וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(המשך)העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחותניתוח.(2)ג

.)השינוישיעור-2009שנת2010שנת
(ח"שובאלפי(ח"שמאלפי ,

(%16.1)232,273434,276פקדות

(%85.3)851,212-(651,204)משיכות

%74.0(886,60)(335,61)מהקרןזכויותתעברת

(%00.25)997,11995,15הקרןאלוכויותתעברת

ותוצאותהקרןשלהכספימצבהבפרק,הדירקטוריוןבדוחלעילראה,השניםביןהשיווילשיעורהסבר(י)
.פעילותה

להלן,הגבלהבלאלמשוךזכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור.(ג)(2)ג

הכלליהמסלולנכסימכלל%5.77הוא2010בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילותיחס" (
מכלל%0.86(%0.87-09/12/31)ח"אגמסלולנכסימכלל%8.87,(%1.76-09/12/31
.(%9.75-09/12/31)מנייתימסלולנכסי

למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותם

.%100-להאפקטיבית

במסלולשנים0.2הוא2010בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך.(ד)(2)ג
הכללי (09/12/31-0.2W)

r1(D0.2במסלולשניס6.3,(שנים09/12/31-2.2)ח"אגבמסלולשנים
שכלכדיהדרושהממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים.(שנים09/12/31-0.2)מנייתי

.החיסכוןתקופתלתוםיגיעוהשנהבסוףהבשילוארסשחסכונותיהםהעמיתים

שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתDU1<נוהגתהקרן
לבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך).בבורסהממכירותצריךואם,הקרןמהשקעות
גם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשלההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומים

והעברתהמשיכות,ההפקדותנתוניאחרעוקבתוכן,הקרןשלההשקעותנזילותלרמת
,העמיתיםבהתנהגותשינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקרןזובדרך.בפועלהזכויות

ההשקעותמדיניות.(יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקרןכספיםהעברתעם
שקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססת

קצרי בהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווח
.הנזילותלצרכי



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת
(חדשיםשקליםבאלפי)

זכויותסך
העמיתיםמספר
השנהלסוףא)משיכותט)הפקזות(2)חשבונות

519,7338,83567,3234,172(ל

708,21891.201419.262900,511.2

65134.684.2ג.229.285986קן.227

המוקדו,(יתרתםכלאתשמשכולעמיתיםבנוגע)היתרהכלמשיכתלמועדאוהשנהלסוףבקרןותק(1)

.השנהבמהלךשפרשועמיתיםשלחשבונות(גגכוללהחשבונותמספר(2)

.הקרןאלזכויותהעברתכולל(3)

.מהקרןוכויותהעברתכולל(4)



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

2010בשנתהעמיתיםחשבונותבמספרשינוי.(ו)(2)ג

החשבונותמספר
10/12/31השנהפרשוהשנההצטרפו2009/12/31העמיתיםסוג

?956.7(271,1)380.28847שכירים

956.27(271.1)381,28842הכלסד

ביתרהחשבונותמתוכם
וללאח"ש500עדשל

2141האחרונהבשנהתנועה

~

1021412

תשואותדוח.ד

מיסיםוהוצאותערךניירותעמלותהוצאותניכוילאחרמחושבתברוטוהנומינליתהתשואה
.לעמיתיםחייםביטוחודמיניהולדמיניכוילפניאך

.המסלוליםאחדבכללעמיתיםאחידיםברוטוהתשואהשיעורי

.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

.השנתייםהתשואהשיעורישלהנדסיכממוצעמחושבתהממוצעתהשנתיתהתשואה

ברוטונומינליתשנתיתתשואה

(*")מנייחימסלול(*)ח"אגמכלולכללילסלולשנה
2010%32.9%13.6%79.10

2009%53.27%56.4%16.32

2008(%99.14)

2007%64,8

2006%70,5

2005%40.11

2004%48.8

2003%6

~

14

2002%02.2

2001%699

כללימסלול

תקןסטייתממוצעתתשואהתקופה
2010-2007%52.6%10_15
2010-2001%72.7%57.10

.09/1/6-מהחל(י
,11,1,1-מחי"(..1



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(המשד)תשואותדוח.ד

שניםלפי,הכלליהמסלולשלברוטוהנומינליתהתשואהאתהמציגתרשיםלהלן

-
-

-

שו_
:מ-8ן-,,,

ע, ---------,-,,--------
-----------------5

~

-ן

האההאאאה5555
6ן%-

נ1 ך

י 1ש

שנה



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהיקירת

ההשקעות"ניחדוח.ה

סמןתיקשלתשואהיביןהקרןשלההשקטתתיקתשואתביןלהשוואהכלילתתנועדהשקעותניתוחדוח.הזח

,הקרןשלהנכסיםבתיקשהיההיחסלפילאפיקיםהמחולקתאורטיהשקעותתיקהואהסמןתיק

.השוקמדדיתשואותלפימחושבתוהשואתו

:מהדוחמונחיםעלהסבריםלהלן

בממוצעמחולקכשהואבאפיקההשקעהיתרתממוצעעלמבוסס-הקרןמנכסיהאפיקאחוז.א

.חודשבסופי,הקרןנכסי

:כדלהלןהםהשוקתשואות.ב

.מ"המקמדדלפי:מזומניםושווימזומנים

.כלליק"נאסדהואל"בחומניותבאפיקהשוקמדד.לאפיקומתאיםשמתפרסםמדדלפי:סחיריםנכסים

.סחירקונצרניח"אגמדדלפי:(והלוואותפקדונות,ח"אג:סחיריםלאנכסים

.השוקבתשואתהקרןמנכסיהאפיקאחוזשלכמכפלה(ככלל:חושבה-הסמןבתיקמשוקללתתשואה.ג

,שיעוריםשנישלכמכפלההמשוקללתהתשואהחושבה,השוקתשואתצוינהלאשבהם,בדוחבאפיקים

.הקרןשלהשנתיותההכנסותכלסךחלקיבאפיקהשנתיתההכנסה-הראשוןהשיעור

.הקרןשלברוטוהנומינליתהשנתיתהתשואה-השניהשיעור

:הקרןידיעלבפועלשיישמהההשקעותמדיניותשלכלליתאור.(2)ה

ההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה

."הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות"5בסעיף,"הקרןשל

לפרסםהחברהעל,(שלוהשקעהמדיניותעלמוסדיגוףשלמראשהצהרה:13-9-2009מוסדייםגופיםחוורפיעל
החברה.אפיקלכלהרלוונטייםהייחוסמדדיאתולצייןשלהההשקעהמדיניותאת,2010משנתהחל,מראש
החוזרהוראותאתמבצעת



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)השקשתניתיחדוח.(3).ה

כללימסלול

תשואה
משוקללתתשואתהאפיסאחוז

הסמןבתילהשועהקרןמנכסיהשקעהאפיק

o 'lnltb0254.7%91.1%13.0מזומניםישמי

ממשלתיח"אג

קבועהבריבייךמדדצמודח"אג
11%02.8%93.0_י61"

(שחר)קבועהבריביתצמודלאח"אג

0_ן11%23.6%7,ל46"

1%18.1O,ול19(גילון)משתנהבריביתצמודלאח"אג - OI

~
O

0254.5%91.1%10.0מועדקצרמלווה

%08.0%00.0ל"חוח"אג

1.1ש5ד%369.29ממשלתיח"אגכ"סה

---------------.......
סחירקונצרניח"אג

מדדצמודח"אג
19%03.13%54.2.ל46"

%00.0-0%86.0.ל08"ח"מטצמודאנייח

%23.3%03,5%16.0גמודלאח"אג

%57.0%03.0חוילח,א1י

1.2י2373.ל29:סחירקונצרניח"אגכ"סה

אחריםערךוניירותמניות

2.ול20%93.1499.וי00בארץאחריםערךוניירותמניות

%04.0%02.17%01.0להמרהח"אג

)אופציהכתבי
~

"בבזזם
15%00.0_%01.0%57(ו

%59.7%91.16%28.1ל"בחואחריםערךוניירותמניות

6454.272854.4אחריםערךוניירותמניותכ"סה

------------..........

והלוואיתפקדונות

%19.5%03,13%68,0מדדצמודותוהלוואותפקדונות

1.0ל568.ל19:והליואותפקדונותכ"סה

סחירלאקונצרניח"אג

6%03.13%85.0.נל56מדדצמודח"אג

560.68554.0/(סחירלאקונצרניח"אגכ"סה
.-.........-----------

אחריםנכסים

%94.0%01.0השקעהקרנות

%00.0החלפהועסקאותעתידייםחוזים

~

O . Ol

1.0ש9454.002אחריםנכסיטכ"סה

-א---------------------

0054.1004454.10בב"ה

3254.9ברוטונומינלית,בפועלהקרןתשואת

1ב1412נשהפר



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(הדשיםשקליםבאלפי)

)השקעותניתוחדוח.(3).ה
המשי

)(*)

ח"אגמסלול

אחוז
תשואההאפיק

בתיקמשוקללתתשואתמנכיי
הסמןהשוקהקרןהשקעהאפיק

1.8%91.11554.0ל07מזומניםושווימזומנים

ממשלתיח"אג

%33.37%02.8%99.2קבועהבריביתמדדצמודח"אג

%40.17%23.6%08.1(שחר)קבועהבריביתצמודלאח"אג

%91.4%18.1%06.0(גילון)משתנהבריביתצמודלאח"אג

%00,0-%00.0%59.1ח"מטצמודח"אג

%18.23%91.1%44.0מועדקצרמלווה

ממשלתיח"אגכ"סה
825751.4.ל82"

סחירקונצרניח"אג

%99.8%03.13%17.1מדדצמודח"אג

%00,0-%00.0%86,0ח"מטצמוחח"אג

%12.0%03.5%01.0צמודלאח"אג

1154.91854.1סחירקונצרניח"אגכ"סה

אחריםנכסים

-%00.0%05.0החלפהועסקאותעתידייםחוזים

%00.0%00.0נטו,אחריםנכסים

-0051.00554.0אחריםנכסיםכ"סה

51.1008551.5ע0כ"סה

1351.6ברוסונומינלית,בפועלהקרןתשואת

2851.0הפרש
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(חדשיםשקליםבאלפי)

(*)(המשד)השקעותניתוחדוח.(3).ה

!מ"מנמ12נל

השקעהאפיק

מזומניםושווימזומנים

ממשלתיח"אג

קבועהבריביתמדדצמודח"אג

מועדקצרמלווה

ממשלתיח"אגכ"סה

תשואה
משוקללתתשואתהאפיקאחוז

הסמןבתיקהשוקהקרןמנכסי

%37.8%91.1%16.0

%01_0-%02.8%00.0

%50,3%91.1%07.0

0.ד%49.3%0

אחריםערךוניירותמניות

2451.78%93,14בארץאחריטערךוניירותמניות

ל"בחואחריםערךוניירותמניות

אחריםערווניירותמניותכ"סה

אחריםנכסיט

החלפהועסקאותעתידייםחוזים

אחריםנכסיםכ"סה

כ"סה

ברוטונומינלית,בפועלהקרןתשואת

הפרש

%91.9%91,1%%.1

%15.88%36.13

%01.0-%21.0

%01.0-%21.0

%90.100%1319
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בהשקעותסיכוניםניהול.1
.הדירקטוריוןבדוחשוקסיכוניניהולפרקלעילראה

ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף
:שלהלןהסיכוניםפיועלובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

ההכנסות,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקרן-נזילותתיכוני
,כספיםלמשיכתשזכאים,בקרןהעמיתיםיתרות.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעות

אגמסלולנכסימכלל%8.87,הכלליהמסלולנכסימכלל%5.77שלבשיעורהינן
%0.86,ח" מכלל

.המאוןליום,מנייתימסלולנכסי
.אחרתלקרןכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי

לצרכיביחסהוודאותאיאתמגדילותמהקרןכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות
וסחיריםנזיליםנכסיםלקרן.להםלהיערךהקרןיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילות
גדולותמשיכותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותה,נכסיהמסך%7.89שלבהיקף

.מהצפוי
רשאיםהגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
סבורההחברה.מנייתיבמסלול16.1,ח"אגבמסלול14.1,הכלליבמסלול16.1הואלמשוך
.שצברוהיתרותאתלמשוךהעמיתיםשללאפשרותהולםמענהמספקזהשיחס

הקרןנזילותניתוח

נזילות
--

כללימסלול
10/12/3109/12/3108/12/31(ובשנים

באלפי)באלפי)ובאלפי

נזיליםנכסים
490,1'911,359,2670,042,2507וסחירים

עדשלמ"מח
68'859,59542,60088שנה

מעלמ"מח
361'010,194649,289703שנה

נ'2777.22814ן,617אחרים

1638112.922.1ננ397.636.22הכלסי
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נזילות
-

ןח"אגמסלול
10/12/3109/12/31(בשנים)

באלפי)ובאלפי

נזיליםנכסים
86343וסחירים

עדשלמ"מח
-שנה
מעלמ"מח
-שנה

1819[אחרים

855.4357הכלסד

~

31

מנייתימסלולנזילות
ן10/12/3109/12/31(בשנים)

באלפי)באלפי)

נזיליםנכסים
880,3וסחירים

עדשלמ"מח
1שנה

מעלמ"מח
שנה

11אחרים

3ZAZS[882הכלסך

האחריםובמסלולים,שנים26.0הואהכלליבמסלולהקרןנכסישלהממוצעהחייםמשך
כללמועדועדהמאזןמתאריךהמשוקללהממוצעהזמןאתמשקףזהחישוב.שנים0-

.תקבולכלשלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.(וריביתקרן)המזומניםבזרםתקבול

מחכבעליסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחריםנכסים"כוללאינוהחישוב
אפסשלמ" .שנים
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(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.ו
הקרןההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביךהשקעותיהאתמפורתהקרן-אשראיסיכון
חברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספייםהדוחותאתבודקת
ההשקעהסכוםעלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטרים(ישאם)מדרגת

.תנאיהועל

סיכוןעםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הכנסהמסתקנותלפיפועלתהקרן,כןכמו
.האשראי

ניהולעםלהתמודדהמיועדיםחוזריםשני2007בשנתפרסםההוןשוקאגף
סיכוני

החוזרים.מוסדייםגופיםידיעלסחירלאאשראיוהעמדת,השקעהפעילותאגבהאשראי
לניהולנאותיםובקרהפיקוח,ניהולומנגנוניארגוניתתשתיתשלקיומםלהבטיחנועדו
אתהמשרתהאשראימערך,הקרןהחלטתי"עפ.השקעותפעילותאגבהאשראיסיכוני
בעמוסדייםהשקעותדששלמערךהואהאמוריםלחווריםבהתאםהקרן

בהתאמותמ" .הנדרשות

גמיתיה'לעראי,אנותנתלאהקרן

שיעורשןבאלפימונדשיעורבאיפימידשיעורבאלפיחובכסי)השקעיתב

ס" ש
הנכסיםהסייםח"שהנכסיםח"

מסהכללימסליל-סחיריםנכסים
מנייתימסלולח"אגנ"

319,2SQ/2e_5-%00.0נ555,295%20.1כולל,לחותAA-בדירם

%00.0-981,1%52.4נAA-452,307%66.1עדבדירוג

נטוחהעםמדורגותלא
%00.0-0.0ק%-0_%00-מספקת

בטוחהללאמדורגותלא

%00.0-%100-0.)917.9%8מספקת

%00.0-924,612%24.23300,4%80.9כ"סה

..----..-----------....-------...-...--

-

סחיריםבלתיכסיסס

%00.0-%00.0-6.נ354,182%9(כולל,לפחות-AA:בדירוג

%00.0-%00.0-371,551041,2-,1!1עדבדירוג

%00.0-%00.0-755,10%41.0בטוחותעםמדורגותלא

,%00-%00.0-48.5%20.0נבטוחותללאמדורגותלא
%00.0-9-0011.0_628,253%62כ"סה

----------....----------...-------..-...---

552,866%86.32300,4חובבנכסיהשקעתילסך -
-%80.91%00.0
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ן---09/12/31--:ההשקעהסוג

מס7שיעירבאלפימסךשיעירבאלפיחובהשקעותגגכיי
הנכסיםח"שהנכסיםסיח

ח"אגמיל71---כללימסליי-יחיריםנכסים

101,227o/40e_P836,1%91.5(כולל,לפחות,1,1-בדירוג

0806%59.2נ.848,252%46-,4,1עדבדירוג
בטותהעםמדורגותלא

%00.0-%00.0-מספקת

בטוחהללאמדורגותלא
%00.0-31%31.1.,70מספקת

21642,2%50.8.;519,511%7כ"סה

....---------.--...---------
סחיריםבלתיניסיה

--707,262%87.10(כויל,לפחות-,4,ןבדירוג

--AA-284,83%45.3עדבדירוג

--116%00.0בטוחותעםמדורגותלא

--1,4%17.0)5בטוחותללאמדורגותלא

--242,350%49.14כ"סה

--------------------------.--
761,1

"
%35361642 השקעהכלמן

חובבנכסי

-08/12/31-

הנכסיםמסדשיעורןח"שבאלפי מחירינכסים

כול,לכחותAA-בדירוגחובבנכסיהשקעות

12,ן099,239%4"

AA-382,131%83.6עדבבדירוג,חחשקעותבנכסי השקעות

%00.0-מספקתבטוחהעםמדורגותלאחובבנכסי השקעות
1.;869.21%4מספקתבטוחהללאמדורגותלאחובבנכסי

2,,350.392%39נ,סהי

סחיריםגלתיננסים
329,404%00.21כולל,לפחות-/(,.בדירוגחובבנכסיהשקעות

AA-266,22!161.1עדחובבדירוגהשקעותבננסי
118%01.0בטוחותעםמדורגותלאחובבנכסיהשקעות

033.3%16.0בטוחותללאמדורגותלאחובבנכסיהשקעות

746,429%33.22כ"סה

096,822%72.42 השקעהכלסן
חובבנכסי
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לרווחלהגיעמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות-שוקסיכוני
היקףלגבימגבלותקובעהקרןדירקטוריון.השוניםבסיכוניםהתחשבותתוך,המרבי

בשווקיהצפויותההתפתחויותפיעלמתקבלותההחלטות.ואפיקאפיקבכלההשקעה
.ובעולםבישראלוההוןהכספים

בכלבפועלההשקעהשיעוריעלמחליטה,תכופותלעיתיםהמתכנסת,ההשקעותועדת
.השוניםבשווקיםהחליםלשינויים,הצורךבמידת,השיעוריםאתומתאימה,אפיק

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
,ההשקעותבוועדתוחבריםההשקעותיועץטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות

.לפיהםפועליתוהיאהאוצרבחוזריהנדרשפ"עבעייתייםבחובותלטיפולנוהללקרן
מקבלתהשקעותועדת,חובהסדרבגינומתנהלפירעוןבעייתעקבאשרח"אגשלבמקרה
שלההפעילותנוהלעלבהתבססח"האגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדברהחלטה

.ההשקעותמנהליוהמלצות

יכולתובגללהגבוההנזילותםבגלל,עתידיותובעסקאותנגזריםבמכשיריםפעלההקרן

.השוניםבשווקיםצפוייםבלתילשינוייםבאמצעותםהמהירההתגובה

בהןהשקיעהשהקופהלמדדהצמודותהסחירותהחובאיגרותשלהממוצעהחייםמשך
שנים1.5,(קודמתשנהבסוףשנים8.4)הכלליבמסלולשנים7.4על10/12/31ליוםעומד

,תאריךלאותו,לפדיוןהממוצעתוהתשואה.(קודמתשנהבסוףשנים1.7)ח"אגבמסלול
אגבמסלול%4.1,(קודמתשנהבסוף%2.4)הכלליבמסלול%4.2היא

בסוף%43.2)ח" השפעתגדלה,יותרארוךהממוצעהחייםשמשךככל.(קודמתשנה
הריביתבשיעורהשינוי על

נתוןקיטון,מתארכתשהתקופהככל.קבועבשיעורריביתהנושאות,ח"האגמחירי
עלולההריביתשיעורעלייתואילו,ח"האגבשוויגדולהלעלייהגורםהריביתבשיעור
.התיקערךעללרעהלהשפיע
למדדהצמודיםסחירותהלאהחובואיגרותהפיקדונותשללפדיוןהממוצעתהתקופה
הממוצעתוהתשואה(קודמתשנהבסוףשנים6.2)הכלליבמסלולשנים7.2עלעומדת
.(קודמתשנהבסוף%4.2)הכלליבמסלול%4.2היא2010בדצמבר31ליוםנכוןלפדיון
שוטףבאופןמשתקף,סחירותהלאהחובואגרותהפיקדונותבגיןהקרןשלהריביתסיכון

הקטנתגוררהוגןשווילפיאלונכסיםשערוך.סחירותח"לאגבדומה,הקרןשלברווחיותה
.הריביתבשיעורירידהבעתוהגדלתםהשוטפתהריביתבשיעורעליהישכאשרהקרןרווחי

אגמסלולמנכסי%7.46-והכלליהמסלולמנכסי%5.41,2010בדצמבר31ליוםנכון
,ח" אתחושפתלצרכןהמחיריםמדדעליית.לצרכןהמחיריםלמדדצמודים

הרווחיות
.לירידההנכסיםיתרשלהריאלית

מטשלהחליפיןבשערילשינויהחשופיםנכסיםקיימיםהכלליבמסלול
שלבשיעורח" הנכסיםמסך%3.8לעומת,המאזןליוםנכוןנכסיהמסך%0.8

כולללא)קודמתשנהבסוף
מכלל%6.0-להשקולבהיקףעתידייםבחוזיםהקופההתקשרהכךעלנוסף.(נגזרים
.(קודמתשנהבסוף-%5.0)2010שנתבסוףנכסיה
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נכסיהמסך%0.0שלבשיעור,המאזןביוםח"למטצמודמרכיבלקרן,ח"אגבמסלול
.(נגזריםכולללא)קודמתשנהבסוף%9.2לעומת

המאזןליוםנכסיהמסך%5.6שלבשיעורח"למטצמודמרכיבלקרן,מנייתיבמסלול
בחוזיםהקופההתקשרהכךעלנוסף.(נגזריםכולללא)קודמתשנהבסוף%4.11לעומת

.(קודמתשנהבסוף-%0.0)2010שנתבסוףנכסיהמכלל%7.1-להשקולבהיקףעתידיים

.(יהיואם)החליפיןבשערימשינויים,חלקיתבמידהולו,יושפעלמדדהצמודהמרכיב
.שוויםלירידתיגרוםוייסוף,למדדהצמודיםהנכסיםשווילעלייתיגרוםפיחות

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכן
.נאותיםעבודה

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיייכון
,פיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיביועץנעזרתהקרן

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון

העמיתיםלזכויותבנוגעהמדיניות.ז

.קבוצתיחייםבביטוחבכךשבחרועמיתיהאתביטחההחברה.לעמיתיהמלווהאינההקרן
.חייםבביטוחעמיתיהאתלבטח11/4/1ביוםתחדלהחברה

המאזןתאריךלאחרההוןבשוקהתפתחויות.ח

,%04.4שלבשיעור100א"תמדדירד2011/03/01ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד0.לי28שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%09.2שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%56.0-בעלההידוש)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאחוז0נקודות.50-בעלתהישראלוריביתבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
הכספיםבתחוםהבכירלגורםארגובדורוןח"רואתהחברהמינתה,המאזןתאריךלאחר
.האוצרמולאישורבתהליךנמצאכספיםלמנהלהמינויוהשלמתהחברהשל
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שלהמבקריםהחשבוןכיאידוח

וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרו

ep31<("הקרן"-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהמצורפיםהמאזניםאתביקרנו

לשנההעמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחותואתוהוצאותהכנסותדוחותאת2010בדצמבר

.הקרןשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאילוכספייםדוחות.תאריךבאותושנסתיימה

.ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו

י"עבוקרותאריךבאותושנסתיימהולשנה2009בדצמבר31ליוםהקרןשלהכספייםהדוחות

בלתידעתחוותכלל2010באפריל6מיוםשלהטהדוחאשראחריםמבקריםחשבוןרואי
.מסוייגת

בתקרתשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורותינואתערכנו

לתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפיעל.!973-התשליג,חשבוחרואהשלפעולתוודרךחשבוןרואי

מוטעיתהצגההכספייםבדוחשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאת

שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותית

המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספיים

הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקרןשלההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותה

מצבהאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו

העמיתיםבזכויותוהשינוייםפעולותיהתוצאותאת,2010בדצמבר31ליוםהקרןשלהכספי

.(בישראלמקובליםחשבונאותלכלליובהתאםתאריךבאותושנסתיימהלשנה ( lsraeli GAAP

ביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאםערוכים<rrlnהכספייםהדוחות,לדעתנו,כןכמו

.הממשלתיותהחברותרשותוהוראותהאוצרבמשרדוחסכון
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
דירקטוריוןר"יוהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.2007-ו"התשסהדירקטוריווןודוחהכשפייסהדוחות

:כימצהיר,ד"באבשי,אני

להנדסאיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2010לשנת("ההשתלמותקרן"-להלן)וטכנאים

נכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשל

בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנו
.בדוחותהמכוסהלתקופה

כספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלולאחר
החברהשלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימים

לקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברהולהתקיימותם

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכך
מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים

.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

לרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
העדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבון
-ביותר
בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת

,לרסוסהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד
אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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וטבנאיטלהנדסאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולתבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקרתכהתאם
.2007-ו"התשסהדירקטוריותודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

להנדסאיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2010לשנת("ההשתלמותקרן"-להלן)וטכנאים

נכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשל

בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנו
.בדוחותהמכוסהלתקופה

כספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלולאחר
החברהשלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימים

לקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברהולהתקיימותם

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכך
מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים

.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

לרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
העדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבון
-ביותר
שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת

יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברה

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרו

הכספיםבתחוםהבכירהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףלוחהממשלתיותהחברותלתקנותכהתאם
.2007-ו"התשסהדירקטוריוחודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,ארגובדורון,אני

להנדסאיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2010לשנת("ההשתלמותקרן"-להלן)וטכנאים

נכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשל

בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנו
.בדוחותהמכוסהלתקופה

כספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלולאחר
החברהשלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימים

לקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברהולהתקיימותם

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכך
מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים

.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

לרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
העדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבון
-ביותר
בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת

,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד
אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

,ו1 ,)שיא
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ש"" הפנימיתהבקרהאפקטיביותבדגרוטפנאיםהנדיאיםהשתלמותלקרןהחשבוןרואיחח בדברנוטפיםנדוחותהממשלתיותהחברותלתקנות3לסעיףבתתאטכטפידייתמעל
אפ

"
2007ח"התשט,(כיפיריתחעלהפנימיתהבקרהטיגיות

1להלןמ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלכספידיויחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2"10בדצמבר31ליום("הקרן"-

Committee-הידיעלשפורסמהפנימיתבקרה Of Sponsoring Organizations of the

Treadway Commission(להלן-COSO(.

בקרהלקייםאחראיםמ"בעוטכנאיסלהנדסאיםהשתלמותקרןשלוההנהלההדירקטוריון

,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלהאפקטיביותולהערכתכספידיווחעלאפקטיביתפנימית
הפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםדוחות)הממשלתיותהחברותתקנותבהתאםהנכללת

עלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלבדוח2007-ת"התשס,(כספידיווחעל

.המצורף,כספידיווח

עלבהתבססהקרןשלכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו

.ביקורהנו

עלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהPCAOB-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

מידהלהשיגכדיולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.כספידיווח

הבחינותמכלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהשלקיומהבדברביטחוןשלסבירה

הערכת,בחברהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו.המהותיות

שלהתפעולואפקטיביותהפנימיתהבקרהתכנוןעלבחינה,מהותיתחולשהשללקיומההסיכון

שחשבתאחריםנהליםביצועגסכללהביקורתנו.המוערךהסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרה

.דעתטלחוותנאותבסיסמספקתשבדיקתנוסבוריםאם.לנסיבותבהמאסכנחוצים

לגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינההקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

חוקלהוראותבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתכספידיווחשלהמהימנות

האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגףהנחיות,1975-ה"התשלהממשלתיותהחברות

כוללתהקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרה.גמללקופותבישראלמקובליםחשבונאותוכללי
,ונאותמחיקבאושהמשקפותרשומיתלניהולמתייחסים(1):אשרוהנהליםמדיניותאותםאת

שלסבירהמידהמספקים(2),מרשותהוהוצאתםהחברהבנכסיהעסקאותאת,סבירבפירוט

רשותלהוראותבהתאםהכספייםהדוחותהכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחין

)(בישראלמקובליםחשבונאותולכלליוהנחיותיההממשלתיותהחברות lsraeli GMP

שלהמוסמכיםהגורמיםלהרשאותבהתאסרקנעשים,הקרןשלכספיםוהוצאתושתקבולים

אושימוש,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-ו,החברה
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cpa. co. li-י

"
ופ,

1Dמ"משו81(%מ"

~

a:5137655-3-972:Fax,52522,"310"ע,"חו,5םן

ו,
"

101,.',.1



א?ף?מ

-

,יעיי
~

MA

emberO

f

.
ק'

עלמהותיבאופןלהשפיעוהיכוליםבהרשאהשלאנעשואשר,נכסיםשלהחברהמרשותהוצאה

הכספייםהדוחות

הצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל

עתידיותתקופותגביכלשחינוכחית"אפקטיבימהערכותמסקעתהסקת,כןבמו.מוטעית

כישיתכןאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהבקרותכישיתכןלסימןנתונה

.לרעהתשתוהונהליםמדיניותשלהקיוםמידת

בהתבסס2010בדצמבר31ליוםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,קיימההחברהלדעתנו

.cosoידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעל

ליוסהקרןשלהכספייםהדוחותאת,בישראלמקמליםביקורתלתקניבהתאםביקרנו,כןכמו

לנווהדוחתאריךבאותושנסתיימהלשנההחברהשלוהפסדרווחדוחואת2010בדצמבר31

.הסתייגותללאהינו2011במרץ28מיוםלגביהם

י"עבוקרותאריךבאותושנסתיימהולשנה2009בדצמבר31ליוסהקרןשלהכספייסהדוחות

.מסוייגתבלתידעתחוותכלל2010באפריל6מיוםשלוהדוהאשראחרמבקרחשבוןרואה

,,רצךבענוד,,
4קעו/עיפכ/יג,,,/

"
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חשבוןרואי

.2011במרץ28,גןרמת
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וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

כספידיווחעלהפנימיתהבערהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלזוח

קרן":להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
.כספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,("ההשתלמות

בטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננהההשתלמותקרןשלהפנימיתהבקרהמערכת
המפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון

תלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראותבישראלמקובליםחשבונאותלכלליבהתאם
אםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיב
בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבע

.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitor(ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

קרןשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2010בדצמבר31ליוםכספידיווחעלההשתלמות

Committee-השלהפנימיתהבקרהבמודל of Sponsoring Organizations of the Treadway

coso) Commission(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבסס)believes(31ליוםכי

.אפקטיביתהינהכספידיווחעלההשתלמותקרןשלהפנימיתהבקרה,2010בדצמבר

/ץ-נ

הדירקטוריוןר"יו,ד"באבשי

מנכץ,שטיינריצחק
/ח

-עןע-
הכספיםבתחוםמלכיר,ארגובדורון

1//

,,/נלנע
/תאריך



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

מאזנים

חדשיםשקליםבאלפי)

בזצמבר31ליום
20102009ביאור

נכסים
3השקעות

:מזומניםושווימזומנים

512,5093,14בבנקיםמזומנים

929.84780.285מועדקצריפיקדונות

-
441,90873,299

:סחיריםערוניירות

4064,874600,621ממשלתיותחובאיגרות

4602,569161,514קונצרניותחובאיגרות

7,6336.868578,639אחריםערךוניירותמניות

-
002,312,2339,775,1

:סחיריםשאינםערךניירות

5122,136372,202קונצרניותחובאיגרות

8586,23566.23אחריםערךניירות

708,159938,225
-----------------------

9:והלוואותפיקדונות

751,106754,147בבנקיםפיקדונות

755.10116לאחריםהלוואות

-
506,117870,147

10211,5912השקעותבגיןלקבלסכומים
------------------------

868,684,2932,449,2ההשקעותכליד
------------------------

111333חובהויתרותחייבים

881,684,2965,449,2הנכסיםכלסך
==============

וההתחייבויותהעמיתיםזרות

14134,684,2123,449,2העמיתיםזכויות

15747842זכותויתרותזכאים

881,684,2965,449,2וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

(נפרדבלחיחלקמהוויםהמצורפיכןהביאורים

~

.הכספייםהדוחות

בתחו0עספיםהבכירל"ומנכדירקטורהדירקטוריוןר"יוהכספייםהדוחות

-42-//



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

מסלוליםלפימאזנים

(חדשיםשקליסבאלפי)

מנייתימילולח"אגמטלולכללימילול
בדצמגר31ליוטבדצמבד31ליוסבדצמבר31ליום

יעד::נן;:בן

201020090

י1025102"2"

447,5122.3[329373334

3]6.83664.28002[.1982.421434]

060,89786,29334[,19]9,5247168

------------------------------------------------...........-------------

12879ע,532,835056,599404,38465

-.00642,2ג54[].5]302,5659

2,ן8י503.3--637_833.864397

07,25631,3260,2ן704,42ן,667,265,2972,747

------------------------------------............------------------------

122~36[372,202----

585.23548.23-181-

707,59]920,225-181-

------------------------.-.........------------------------............

---]ד54,4ד]751,06

755.10116---

---]17870,47ן,506

84],591225-2

24],637,2460,416,2863,43044,31881,3428,2

חצההתרותחייבים

ס43וב875883,3י87431י6374161460,243י124,2הנכסיםכלסך

וההתחייבחותהעמיתיםזכחות

העמיתיםזכויות

זכותויתרותזכאימ

וההתחייבוהעמיתיסזכויותכלעך

3882,3428,2[,4,2855,43057]97,2638,5ג636

727822191812

124,637,2468,416,2874,43975,31883,3430,2



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותדוחות

(חזשיםשקליטבאלפי)

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

20102009ביאור

(הפסדים)הכנסות

385,1870,1מזומניםוש11יממזומניט

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

מניירות
ערי

:סחירים

140,44563,30ממשלתיותחובאיגרות

505,51531,156קונצרניותחובאיגרות

834.112404.252אחריםערךוניירותמניות

479,208498,439

-----------------------
:סחיריםשאינםערךמניירות

382,12155,56קונצרניותחובאיגרות

457750אחריםערךניירות

839,12905,56

----------------------
:ומהלוואותמפיקדונות

014,6598.23בבנקיםפיקדונות

210.1117לאחריםהלוואות

224,7715,23

-----------------------
139-אחרותהכנסות

927,229127,522ההכנמתכלסך

-----------------------
הוצאות

16736,7264,7ניהולדמי
17707,1987.1ערךניירותעמלות

18085,4947,3קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

19631610מיסיםהוצאות

159,14808,13ההוצאותכליך

768,215319,508הזוחלשנתנטוהכנסות

===========,

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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וטכנאיםיהנדסאיםהשתלמותקרו

מסלולים'יפצאית,ה,הכנסותייחית

(חדשיםשעליםבאלפי)

'מילש1מסייייט.נששסתומהלשוהביטמהיעונש111י
'ית

גדצמברג3בדצמבר31בדצמבר31

(*,)0ZOOYנ20(י)00970107009גמנסב

(הפסדיט)הכנסית

ושוויממרוממם

:

oua(3)(4)(ןס3)3.249ככ401ג

:יחיריםערדמניירות

-31043.2232,12ג29ן095.4ממשלתוותחובאיגרות

-216,51443,15628988קונצרמותחובאיגרות

514,112948.25113-307456אחריםערךוניידותמנוות

22,437345,2320,1309456ך825,205 .
---..-..-----------------------------------------------

:יחיריםשאינםערדמניירות

--..2155,56ן,382קונצרניותחובאיגרות

127(ו46273812אחרים)ערניירות

844,12893,56(12)127-

:שהלוואותמפיקדינות

.14,6598.23כבבנקיםפיקדונות

----10117ג1הלוואותלאחרים

----715.23גז24 ............
-------------------------------------..........

(1)...כ4ן-הגניותאחרות

Tv02312452ג233,227473.52382,21מכניותכל

הוצאות

84164,714296104ג7ניהולדם

27295565גו72,1עמלותהירותערך

13423252ג383ג4קבוצתוחתםלביטוחפרמעת

11--630609מיסיםהוצאות

TV32131832212נ)2413ג13ההוצאותכל

19298440ג691ג602ג09506ג213"הדלשנתנטוהננסות .
-----.-====..====--====-.------.====

::נ:,ג;
י:"צ::::ך:::ןתי



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

ביוםשנסתיימהלשנה

20102009

123,449,2112,922,1השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

:הפרשות

784,203322,205מעבידהפרשות-שכירים

448,69112.71עובדהפרשות-

232,273434,276ההפרשותכלסך

-.........................

:לעמיתיםתשלומים

851.212)(651.204)שכיריםעמיתים

851,212)(651,204)התשלומיםכלסך

:זכויותהעברת

997,11995,15הקרןאלזכויותהעברת

(886.60)(335.61)מהקרןזכויותהעברת

(891,44)(338,49)נטוזכויותהעברתסך

...-----.----------

243,19692,18נטוצבירה

768,215319,508הדוחלשנת1ט1הכנסות

134,684,2123,449,2השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרו

מיליליםלכיהעמיתיםבזכ11יתהשינוייםעלדוח

(תישיםם,שקלבאלפי1

שיב9192!1שםא1
יי~

(..שימםחמ1-ש

22412057ק638,415%1השנהשלבינואר1לטםהעמיתיםזטהת

"
3-28(2-

עי.ש,י.,,,.,ן"יייית"=בנ
י"

כיעזחיו,

ב,ב;טבניייי'"::,,,,י,
"

נ,ב ------------------------- :לעמיתיםתשלומיםם

1128)(!60)(645.2),1491.2(07.210")(342.202)ם'שכירעמיתים

(ח12(ח16ק.ח64ה4גק10ע,078)(42,20ג)התששמיםגליד

ב
י""חי"יו"

,
יייי"

יו.וו,
.י"

יוםן,
וזוה"ו.ו" )(59,ה99אחרתלקרןמהמסלילוכויותהעררת

-(69)(ח48(71ק1)(40.60~ 6336ק947ן.8.17492ן937,76בקר1אחרממסליללמסלוליות,כ(הענרת

~.2611.2 356.8),25.9ן)(18,4821.48.ו4ן9בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

ן.0241(ן.526)(~

,
1)88,2998148"327,9(4719י)(ל646,1)נטוזנוקתהענדתסד

ו.,,,(.ן,4וו.,,,ן,.,;1ון).נ),1ו.,,,ייויו.ע

69019,290440ג602ע506נ309,21נטו(והפסדיםהכנסות

397השותשלבדצמןר31לקםהעמיתיםוכהות

"
5531057882,3428%ע63,2638,415,243

=----==---=----=--.=-=-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור
הקרן.א

שכרהסכמיבמסגרתהוקמה("יהקרן'-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן.1
זהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן2008באפריל30ליוםעד.הציבוריבסקטור
.מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברהידיעלהקרןמנוהלת

בנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעלניתניםלחברהתפעולשרותי.2 יהב
חשבונותואתוהקרןהמנהלתהחברהחשבונותאתמנהלהבנק.("הבנק"או"

שלווהוועדותהדירקטוריון,המנהלתהחברההוראות,הקרןתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראותובכפוף

הוןשוקיומגדלמ"בעמוסדייםהשקעותדש,מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס.3
שלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בע(1965)

השקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלולושלח"אגמסלול
ניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםפועליםהתיקיםמנהלי.מ"בע

ואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמיםהתיקיםהקרןמנהלישלההשקעות
עבודותיסודעלספציפייםערךבניירותומשקיעים,ההשקעותועדתהחלטות
.האמורותולהנחיותלמדיניותבכפוף,כלכלייםוניתוחים
לביןהתיקיםמנהלישלושתביןתאוםשלשירותיםלקרןנותןהשקעותמתאם
.החברה
.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

החברותלחוקכפופההקרןממשלתיתכחברה.ממשלתיתחברההינההחברה.4
רשותחוזריולהוראותפיועלשהותקנולתקנות,(1975)ה"התשלהממשלתיות

.הממשלתיותהחברות

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב
,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1

-ד"ההשכ,גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנותבהתאם
וחסכוןביטוחההוןשוקאגףולהוראות("הכנסהמסתקנות"-להלן)1964

רשותידיעלהנדרשותובתוספות.("ההוןשוקאגף"-להלן)האוצרבמשרד
.הממשלתיותהחברות

:מדווחיםבסכומיםכספייםדוחות.2

הגדרות
,נומינלייםבערכיםסכומיםבתוספת,המעברלמועדמותאםסכום-מדווחסכום

גריעת.המעברמועדלאחרשנגרעוסכומיםובניכוי,המעברמועדלאחרשנוספו
.היסטורייםנומינלייםבערכיםבוצעההמעברמועדלאחרהסכומים

.מדווחיםסכומיםעלהמבוססכספידיווח-נומינליכספידיווח
בדצמבר31דהיינו,הנומינליהכספיהדיווחחלשלאחריוהמועד-מעברמועד
2003.
.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתם-ענייןבעלי
.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתכפילצרכןהמחיריםמדד-מדד

לערכיםהזהיםמדווחיםבערכיםמוצגיםהקרןשלוההתחייבויותהנכסים
.הנומינליים
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשו)החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב

לגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקהממשלהלהחלטתבהתאם
לחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינה,הממשלתיותהחברות

שלכחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסףהינה,הממשלתיות
הייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיותלחברותספציפייםנושאים
.לחוקבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברות

2010דצמברבחודשהגמלבקופותהאחרוןהעסקיםליוםנכוניםהכספייםהדוחות.3

ביוםשבוצעוהקרןובנכסיהעמיתיםבחשבונותפעולות.2010בדצמבר30-בשהיה
ביוםשנעשוהפקדות,זאתעםיחד.2011לשנתהכספייםבדוחותייכללו10.12.31
.2010לשנתלעמיתיםהאישייםבדוחותנכללו10.12.31

וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג
מסבתקנותשנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקרןנכסי

:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותהכנסה

מזומניםושווימזומנים.1
יותרהיתהלאהפקדתםבעתהפרעוןשתקופתפיקדונותכולליםמועדקצריפיקדונות-

.משועבדיםושאינסבשימושמוגבליםשאינם,מחודש
.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
מטבעאותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-

.המאוןלתאריךלשקלביחס
.מזומניםושוויממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

סחיריםערךניירות.2
:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

הסגירהשערלפי,המאוןליוםהשוקשווילפימוצגיםבארץסחיריםערךניירות,ככלל-
.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבע

הסגירהשערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםל"בחוסחיריםערךניירות-
מוסדראחרבשוקאולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבע
.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפיבונסחרשהוא

מוצגותאופציותמכתיבתהנובעותזכותיתרות.שוקשווילפימוצגותאופציות-
."זכותויתרותזכאים"בסעיףההתחייבויותבמסגרת

שווי.המאזןליוםהשוקשווילפימשוערכותל"בחווהןבארץהןשנסחרותמניות-
,בורסהבאותההסגירהשערולפי,למסחררשומהמניהכלבההבורסהלפינקבעהשוק
היציגיםהחליפיןשערילפילשקליםמתורגםל"בחוהשוקשווי.2010בדצמבר30ביום
.ל"בחוסחירותכמניותמסווגותהמניותכל.המאוןליום

הכנסותלדוחבמלואונזקףמהחוזההנובעהפסדאורווח-)FUTURES(עתידייםחוזים-
ויתרותוכאים"סעיףניכויאו"אחריםערךוניירותמניות"סעיףחיובכנגדוהוצאות זכות

.בהתאמה,במאזן"
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וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהנגיפייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשו)וההתחייבויותהסייםהצגת.ג

סחיריםשאינםערדניירות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

המזומניםתוריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפי-הוןושטריחובאגרות-
לבסיס,הנכסלסוג,הנכסלדרוגהמתאיםהריביתשיעורלפי(וסכומיםמועדים)

פיעל,ואתכל.פרטניציטוטפיעלאותקבולכלשלהצפויולמועדשלוההצמדה
והציטוטיםהריביתשיעוריולפי,ההוןשוקאגףעלהממונההורהעליוהמודל

.ההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעהמחברההמתקבלים,הפרטניים
העתידיהמחיראתבחשבוןהמביאהנוסחאפיעל-)FORWARD(עתידייםחוזים-

סיוםעדוהתקופה,להיווןריביתשערי,הבסיסנכסשלהמאוןליוםוהמחיר
כנגדוהוצאותהכנסותלדוחבמלואונוקףמהחווההנובעהפסדאורווח.החוזה
.הענייןלפי,במאזן"זכותויתרותוכאים"סעיףאו"אחריםערךניירות"סעיף

שוויעלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות-
שהתקבלהאחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהםהשותפיםשלהאחזקה

.המאזןליוםעדההשקעהמקרן

והלוואותפיקדונות.4
הייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםבבנקיםפיקדונות
:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםוההלוואותהפיקדונות.ימיםמחודשארוכה

שיעורלפיהמזומניםתזריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפי-פיקדונות-
.תקבולכלשלהצפוילמועדובהתאםהפיקדוןשלהסיכוןלדרגתהמתאים

הריביתשיעורי.ההוןשוקאגףעלהממונההורהעליוהמודלפיעל,ואתכל
.ההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעהמחברהמתקבלים

תזריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפי-במשכנתאותמובטחותהלוואות-
למועדובהתאםההלוואהשלהסיכוןלדרגתהמתאיםשיעורלפיהמזומנים

שוקאגףעלהממונההורהעליוהמודלפיעל,זאתכל.תקבולכלשלהצפוי
שוקאגףידיעלכךלשםשנקבעהמחברהמתקבליםהריביתשיעורי.ההון
.למשכנתאותהבנקיםלטובתבמשכנתאמובטחותההלוואות.ההון
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וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

עסקאותבמטבעחוד.5

בשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחודבמטבעהנקובהעסקה-
.העסקהבמועדהחודמטבעשלהחליפיןלשערבהתאם

.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוךבמטבעכספייםפריטים-

השקעותבגיןלקבלסכומים.6

(עליהםהצמדההפרשילרבות)קרןופדיוןריבית-לקבלקרןופדיוןריבית-

אתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזןלתאריךעדהתקבלושטרם
.EX-היום

עדהתקבלוטרם,המאזןתאריךלפנישהוכרזדיבידנד-לקבלדיבידנד-
.המאזןלתאריך

העמיתיםזכויות.7

עםבחשבונותנכלליםמהקרןוהעברותותשלומיםלקרןוהעברותתקבולים
בזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתם

.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינםהעמיתים

והוצאותהכנסות

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש
להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת

בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים
בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים

להיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים
.אלומאומדניםשונות
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וטכנאיםהנדסאים)השתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים.

ח"ובמטבמדדהשינויושיעורהקרןתשואות-2ביאור

.ניהולדמיניכויולפני,מסיםוהוצאותערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבוהברוטוהתשואות
,ניהולודמימסיסהוצאות,ערךניירוהעמלותניכוילאחרמחושבותנסוהתשואות

.לעמיתיםחייםביטוחדמיניכוילפניאך

.המסלוליםאהדבכללעמיתיםאחידיםברוטוהתשואהשיעורי

.ומשיכותהפקדותכגון,כוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנה

2010200920082007

(םיז1חא1בתשואותהערו.א

מסלולכלליח"מסלולאגמסלולמנייתימסלולכלליה'מסלולאגימסלולמנייהי

8.ול6%37.9%16.32%56.4%53.279951.14-64_7951.101351ברוטוהנומינליתהתשואה

%22.8-31%21.4%08.27%22.15_4594.10%78.5%97.8%88נטוהנומינליתהתשואה

בדצמברנ3ביזםשניתיימהבשנהנבחריםמדדיםשלהשינוישיעזר.ב

2010200920082007

(םיז1חאב)

1.2ל5.479]3%.יי%25.289(הידועהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

-1.]%4-%71.0-%99.5ב"ארהשלהדולרשלשערהחליפין

-8.ל97"

-%97.6-0%04.28ן.%15-%12.10שטרלינגלירה

%71.1-%2733951.6-%93.12אירו

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנהעיקרייםמטבעותשלחליפיןושערילצרכןהמחיריםמדד.ג

0200920082007נ20

4.1178.1145.1108.105(בנקודות)הידועלצרכן[המחירינמדד

549.3775.3802.3846.3ב"ארהשלדולר

493.5111.6548.5711,7שטרליתלירה

5297.5659.5_738.4442אירו



2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

הצמדהבייתלפינכסים-3ביאור
כללימסלול

2010בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

בהצמדההמחירים
כ"סהל"בחונכסים חוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

672,84-388,4-060,89

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

756,527776,307--532,835

637,23167,528718,3780,9302,565

344.691-361.1128,172833.864

737,242,1943,835079,5908,181667.265,2

------------------------------------.--.-.--.

122,136--122י136-

--287298.23585.23

-122,136287298,23707,159

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

-751,106--751,106

755,10--0ן.755-

-506,117--506,117

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

554605,425-184,5

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

963,327,1176,094,1779,9206,205124,637,2

=================================

--(46)-(64)

===================================

מזומניםושווימזומנים

:סחיריםערדניירות

ממשלתיותחובאיגרות

קונצרניותחובאיגרות

אחריטערךוניירותמניות

סחיריםערךניירותכ"סה

:סחיריםשאינםערדניירות

קונצרניותחובאיגרות

אחריםערךניירות
סחיריםשאינםערךניירותכ"סה

:והלוואותקרונותפי

בבנקיםונות-פיקז

לאחריםהלוואות

והלוואותפיקדונותכ"סה

השקעותבגיןלקבלסכומים

הנכסיםכלסך

(י)אופציותבגיןהתחייבויות

זכותויתרותזכאיםבסעיףכלול(י)



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםליוחותביאורים

(חדשיםשקליטבאלפי1

(המשך)הצמדהבסיילפינכסים-3גירגור

ח"אגמסלול
2010בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

המחיריםללא
כ"סהלצרכןהצמדה

134,1-134,1מזומניםושווימזומנים

יסחיריםערךניירות
16404,38,]2,2289]5ממשלתיותחובאיגרות

300.4300.4-קונצרניותחובאיגרות

215,22489,20704,42סחיריםערךניירותכ"סה

131225השקעותבגיןלקבלסכומים

11-11חוגהויתרותחייבים

3501,20874,43נ,373הנכסיםכלסד
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשד)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

מנייתימסלול
2010גדצמברג3ליום

בהצמדה
למטגעללא

חוץהצמדה

-2452מזומניםושווימזומנים

:סחיריםערדניירות

--128ממשלתיותחובאיגרות

253.3-250אחריםערןוניירותמניות

381,3-250סחיריםערךניירותכ"יה

:סחיריםשאינםערךניירות

-1-אהביםערךניירות

-1-ונחיריםשאינםערךניירותכ"סה

--2השקעותבגיןלקבלסכומים

--2חובהויתרותחייבים

630,33250הנכסיםכליד
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכשפייטלדוחותביאורים

(חדשיטשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכתים-3ביאור

כללימסלול
2009בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

נכסיםבהצמדההמחיריט
ל"בחוחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

036,283-750,10-786,293מזומניםושרוימזומנים

.........-........---------------------------

:סחיריםערךניירות

056,599--231,332825.266ממשלתיותחובאיגרות

47170520,7195,511י458,83420קונצרניותחובאיגרות

370.478-84943.158397.637אתריסערךוניירותמניות

8941059296,687154463,166972,747סחיריםערךניירותכ"יה

------------------..................---------

:סחיריםשאינםערוניירות

372,202--372,202-קונצרניותחובאיגרות

3-391154.23548.23אחריםערךניירוי
3372,202391154,23920,225סחיריםשאינםערדנייוותכ"יה

........-.......--------------------......---

:והלוואותפיקדונות

754,147--754,147-בבנקיםפיקדונות

116--116-הלחאותלאחרים

70ג147--879,147-ואחווהלפיקדתוונכ"סה

------------------.............--------------

912--186726זערת"העבנעלקבלסכומים

84הנכסיםכיזד

~

17460,416ג177,1264,038,1295,11189

=================================-

(442)-(222)-(220)(י)עתידייםחחיםבגיןהונחייבהות

זכאיםבסעיףכלול(י)



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםליוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהביישלפינכסים-3ביאור

ח"אגמסלול
2009בדצמבר31ליום

למדדבהצמדה
בהצמדההמחירים

כ"יהחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

013,5-906919,5מזומניםושוהמזומנים

.-...---------...------.-...

:סחיריםערךניירות

066,14399,8-465,22ממשלתיותחובאיגרות

292350.2-642.2קונצרניותחובאיגרות

358,14749,10-107,25סחיריםערךניירותכ"סה

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

:סחיריםשאינםערךניירות

עריירות)

-

1818--אחרים

1818--סחיריםשאינםערךניירותכ//ית

31--31התרונחובהחייבים

402,19749,10924075,31הנכסיםכלגי

===========================

(6)(6)--(,)עתידייםחוזיםהתחייבףוהבגין

===========================,



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

מנייתימסלול
2009בדצמבר31ליום

בהצמדה
כ"יהל"בחונכסיםחוץלמטבעהצמדהללא

1662-168מזומניםושתימזומנים

-----..----------------

:סחיריםערךניירות

79--79ממשלתיותחובאיגרות

907,1-274181,2אחריםערךוניירותמניות

986,1-274260,2סחיריםערךניירותכ"סה

.-----..--------------.

2--2חשהויתרותחייבים

154,22274430,2הנכסיםכלסו
=========================

(1)-(1)-(")עתידייםחוזיםבגיןהתחייבויות

==========================

-58-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכיפתםלדחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותחובאיגרות-4ביאור
כללימסלול

בדצמבר31
20102009

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

465,131799,71(מ"נמקמועדקצרמלווה

067.704257.527סחירותממשלתיותחובאיגרות

532,835056,599בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותנ"סה

:סחירותקוגצרניותחובאיגרות

:בארץסחירותקונצרניותחובאיגרות

690,554367,503להמרהניתנותאינן

832632להמרהניתנות

522,555999,503בארץסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

---------.........

:ל"בחוסחירותקונצרניותחובאיגרות

780,9520,7להמרהניתנותאיגר

780,9520,7ל"בחוחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

.........----.....

302,565519,511סחירותקונצרניותחובאיגרוונכ"סה

.........---------

14491834425שחירותחובאיגרותכ"סה

~

1411

2010009בדצמבר31

קונצרניותח"אג

סהכלסולהמרהלהמרהלאממשלתיותח"אג

:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

08.358.578.118.321.3צמודותבלתי

641.320,165.481.4_78למדדצמודות

43.2-43.227.3-ח"למטצמודות

44.448.356.105.420.4ממוצעמ"מה

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:סחירותחובאיגרות

).1,23.3%60.4%26.51,29.3%23צמודותבלתי

3%68,3%41.2%17.1.ל00"%39.1למדדצמודות

!%92.4%87-4.ל92"-ח"למטצמודות

4.24י8ד2%11.36654.4.נש55לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה
~

ן.81



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)סחירותחובאיגרות-4ביאור

ח"אגמסלול
בדצמבר31

20102009

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

;בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

603,10803,8(מ"מק)מועדקצרמלווה

801.27662.13סחירותממשלתיותחובאיגרות

404,38465,22בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

..................

:סחירותקתצרניותחובאיגרות

:בארץסחירותקונצרניותחובאיגרות

300.4642.2להמרהניתנותאינן

300,4642,2בארץסחירותקתצרניותחובאיגרותכ"סה

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

704.42107.25יחידתחובאיגרותכ"סה

20102009/12/31בדצמבר31

קתצרניותח"אג

הכלסךהכלסדלהמרהלאממשלתיותח"אג

a.ב "
~

Dובשנים):

:מחיריהחובאיגרות

30.2-30.251.2צמודותבלתי

70.599.213.508.7למדדצמודות

74.399.266.347.4ממוצעמ"מח

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותחובות'איגו

2.ול%00.387-%00.3צמודותבלתי

1.2%41.1%43.2ל%24.107למדדצמודות

20751.21.ל26:לפדיוןמשוקללתממתעתתשאה
~

24.26851.2



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלרוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)סחירותחובאיגרות-4ביאור

מנייתימסלול
בדצמבר31

2009 2010

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

[

ב
128(מקיים)מועדקצרמלווה

aaבארץיחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

2009,12,31

ממשלתיותח"אג

:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

67.0 51,0צמודותבלתי

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותחובאיגרות

%86.1 %29.2צמודותבלתי

-61-



וטכנאיםלהנזסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכשפייטלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותשאינןחובאיגרות-5ביאור
כללימסלול

בדצמבר31

20102009:ההרכב.א

:סחירותבלתיבארץקונצרניותחובאיגרות

122,136372.202להמרהניתנותבלתי

122,6שחירותבלתיבארץקונצרניותחובאיגרותכ"סה

~

1372.202

20102009/12/31בדצמבר31

:(בשנים)מ"מח.ב

:יחירותשאינןחעאיגרות

87.284.2למדדצמודות

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:יחירותשאינןחובאיגרות

%95.2%08.3למדדצמודות



יטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותערן

2010לשיתהשיפייסלרוחיתביאורים

(תישיםשקליטגאלפי)

לנחיריתמניות-6ביאיר
בדצמבר31

010?009?

לכללי,מסל.מנייתימסלולכללימסלולמנייתימסלול:ההרכב

130,41(330.2322.535365מניותבארץ

874.23128,5.19-י,ל"בהומניות

222,2%1%112222מנטתהגלסד
~

Qld

.בחוייל,זהבארץהןהסחירותמנעתכוללש

סחיריםאחריםערןניירות-7ביאיר
בדצמבר11

20102009

מסלולבללימנייתימסלולמסלולכללימסלולמוייתי:ההרכב.א

:בארץעתיריםאחריםערדניירות

923839.155542469,65סלתעודות 632-,,361-אופציות

83-223ן-ת,כת2יאופצי יה
923383.157542324.66בארץסחיריםאחריםערךניירותכ"

------------------יי-,נחotllnvIם.אהדעד1וזיינה
-------------

1,42.111"1,2,.1111,2תסי,ד,תע

39ן,250254,148262425ל"בהוסחיריםאחריםעלןניירותכ"סה

;;;---------

1617,195194242,121*נ12יחיריםאחריםערךניירותנ"סה

Scholesמודללפיח'מטי/שקלאופציותבאמצעותח'למטיחשיפה

t

1

~

BIaJk376,37549,7דלתאבמונהג

מודללפימטבעשאינן,בישראלאופציותבאמצעותחשיפה

~

Scholesונ

(

Black884,14-דלתאבמונחי



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותבאיריס

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחיריםיאאחריםערדניירות-8ביאור
ביצמבר1נכללימסלול

20102009

:ההרכב.א

!בארץסחיריםשאינסאחריםערךניירות

3-אופציותכתבי עתידייםחוזים
287391'(ל

287394:בארץסחיריםשאינםאחריםערךניירותכ"יה

:ל"בחיסחיריםשאינםאחריםערךניירות
23.]29,2354"השקעהקרנות

154י298,2323:ל"בחוסחיריםשאינםאחריםערןניירותכ"סה

-- סה
23385221218סחיריםשאינםאחריםערךוניידותמניוחכ"

:נגזריםבנכסיםההשקעהלגביפרטים.ב

מודללפיח'מסי/שקלאופציותבאמצעותח"למטחשיפה-

'

Black

&

~
Scholes(376,37)(549,7)

דלתאבמונחי

(2.13]3)(988,15)(.)ה"מט/שקלעתידיותעסקאותבאמצעותח"למטחשיפה-

450,2667,2עסקאותבשלבטוחותשווי-

1.0%11.0י09הקרןנכסיכללמתוךשניתנוהביטחונותשיעור-

זכותייתרותזכאים"15ביאורראה(.)



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרו

2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחיריםלאאחריםערךניירות-8ביאור
ח"אגמסלול

2010

:ההרכב.א

עתידייםחוזים

'זכותויתרותזכאים"15ביאורראה(')



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםליוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחיריםלאאחריםערךניירות-8ביאור
בדצמברג3מנייתימסלול

20102009

:ההרכב.א

:בארץסחיריםשאינםאחריםערוניירות

-1החלפהעסקאות

-1:בארץשחיניםשאינםאחריםערךניירותכ"סה

:נגזריםבנכסיםההשקעהלגביפרטים.ב

-(68)(')ח"מט/שקלעתידיותעסקאותבאמצעותח"למטחשיפה-

-3(.')עסקאותבשלבטוחותשווי-

-%07.0הקרןנכסיכללמתוךשניתנוהביטחונותשיעור-

."זכותיתרות)זכאים"15ביאירראה('1

-66-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

והלוואותפיקדונות-9ביאור
בדצמבר31כללימסלול

20102009

:ההרכב.א

751,106754,147בבנקיםפיקדונות

755,10116לאחריםהלוואות

1506.117870.147הל11אותפיקדונותכ"סה

2/31נ/20102009בדצמבר31

הכלסךהכלסךהלוואותפיקדונות

:(בשנים)מ"מח.ב

והלוואותפיקדונות

17.222.654.226.2למדדצמודים

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:והלוואותפיקדונות

.%30.1%36.5%68.1%57למדדצמודים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(הדשיםשקליטבאלפי1

השיעותבגיןלקבלסכומיט-10ביאור

בדצמבר31ליים

20102009

261,2513לקבלEXריבית

א4559לקבלדיבידנד

495,21לקבלקרןפדיון

~

3

211,5212ההשקעותבגיןלקבלוסכומיםריביתכ"יה

חובהויתרותחייגים-11ביאוו

בוצמ1ר31ליום

20102009

1333(המנייתיבמסלול)הועברושסרסהפקדות

3נ13חובהויתרותחייביםכ"סה



"
וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותרן

2010לשנתהגספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

מהותייתהשקעות-12ביאור

הקרןשביצעה(המסללנכסימסךאחוזיםמחמישהיותרשלהשקעה)מהותיותהשקעותפרוטלהלן

,כאלההתבחסבמסלולינו,אהדבתאגידאואהדבמנפיק

כללימסלול

מ"בעהפועליםבנק

שיעורבדצמבר32לייםשיעיר

"י"ם
םנ""21

ן.4,02%ל34ן_371,43%64רבבתביאיכןיהבמניות

-(45)--אחריםערךבניירות

%41.0,503.7%29.0049,0הוןובשטריחובבאיגרות

%03.5,%76.1289.23ה1546מזומניםובשוויבפיקדונות

4.6ב121.276971.3715.11715כ"טה

ח"אגמטיול

שיעורבדצמבר31ליוםעיר'שמ"בעהפועליםבנק

1י111,1נ"שנ"אם
%48.5,,8.0384703"%מזומניםובשוויבפיקדונות

כ"סה
~

aasj1ב1נ2(,81703נ

מניותימסלול

ר,ע'שבדצמבר31לייםשיעיימ"בעהפועליטבנק

"י"ם
םי"",ר --

8332159%54.6_%55אופציהובכתביבמבעת

7545%89.1ן.%93מזומניםבשווי,בפיקדונות

[112115%41(4111כ"סה

שיעורבדצמבר31ליוםעיי'שמ"בע'לאומבנק

",י""lOIO1ם
נ(7ה,(, --

%75.5ן%47.729064אופציהובכתביבמניות

9.1ן%98.03929%מזומניכובשוויבכיקדתות

4ננננ22191נ4774.8ג'סהי

שיעירגדצמברג3ליוםשיעיילישראלכימייליס

ווי"2ו2נומע
ווי,

ני,(,(((,
%06.7274140%75.5אופציהובכתביבסבתת

221ש11224141נ1,7כ"סה

טבע
וביעירלר,בדצכנ3ליובישיעור

"ם
םי""1נ"פ

7279163%71.5.לילואופציהובכתביבמניות

(1(54ע1971,71221כ"סה

שיעידבדצמבר31ליורושיעורבזק

"י"ם
םנ""1ר

6.נל614705י52.י56(איפציהובכתביבמוךה

154.4ע147ב122"1154כ"יה



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ענייןבעלי-13ביאור
.הכרעהיבמנית'אהנהלהבמניתהחזקתהמכחענייןבעלתהינהישראלמדינת
ישראלמדינתשהנפיקוערדבניירותלהשקעהמופנההקרןמהשקעותמהותיחלק

אגףשלהרגיליםהדיווחכללילפיניתןל"הנההשקעותעלמידע.ממשלתיותוחברות

עלמידע,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפיעל.זהבבאורנכללולא,ההוןשוק
זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרותעםויתרותעסקאות

:אחריםענייןבעליבגיןוהוצאותיההקרןהתחייבויותעלמידעלהלן

במאזןיחרית1נ
20101009

(62)(361)מנהלתחברה(זכאים)חייביח

.ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(*)

הוצאות.2
20102009

736,7264.7המנהלתלחברהניהולדמי
736.7264.7

-70-



עי
וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמות,

2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

עמיתיםזכויות-14ביאור
בדצמבר31ליום

20102009-העמיתיםזכויותשינויהמחייביםתיקונים

450.584.2772.449,2(מבחשבונותיהםשרשוםכפיהעמיתיםזכויות

(649)(316)מהעמיתיםשייגרעוזכויות

134,484.2123.21441בדוחהעמיתיםוכותתכ"סה

-04,0~4-ל.0ן%.במזיזתהשינויבעקבתהקרןלתשואתהגריעה

לשינויפירוט

2922המאוןליום(ביתרחולקו)חולקושטרםרווחים

92(53;המאזןתאריךלאחרשביצעהקרןנכסיבשערוךשינוי

(76])(292)החברהלהוצאותמהעמיתיםהניהולדמיהתאמת

(316)(649)

הפקדיתכולללאחון"שאלפי58אשתקד)ח"שאלפי9בסךהמאיןליוםמעברבהשבוןהפקדותכולל(י)

:

~WYl1ביזם .ח"שאלפינ,842כסך0.12.31נ

זכותויתרותזכאים-15ביאור
בדצמבר31ליום

20102009

46449פיננסייםמכשיריםבגיןהתחייבויות

340331חייםביטוחבגיןזכאים

3662[מנהלתחברה-זכאים

747842זכותויתרותזכאיםכ"לה



2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חפשיםשקליםבאלפי1

ביוםשנסתיימהלשנה
בדצמבר31

20102009

736,7264.7המנהלתלחברהניהולדמי

731.7264.7ניהולדמיכ"סה

.בפועלהשונותהניהולהוצאותלפיניהולדמיהקרןמעמיתיגובההמנהלתהחברה

.לשנה%0.2שלמירביבשיעורניהולדמיהתקנוןפיעלהקרןמעמיתילגבותרשאיתהחברה

הניהולדמישיעור.בחודשוחודשמידיהעמיתיםמחשבונותונגביםמחושביםהניהולדמי
.העמיתיםחשבונותלכלאחיד

חוזר)'גמלקופותשלחודשידוח'חוורפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור
.%32.0הוא(4-2-2009גמל

חברהשלשנתייםדוחותלעריכתכללים'בחוורשהוגדרכפיהקופהשלהניהולדמישלהשיעור
עלמתבססהחישוב.(%32.0אשתקד)%30.0הוא(20-2-2005גמלחוזר)'גמלקופותשלמנהלת
בדוחותשנרשמולהוצאותבהפרשותומתחשב,השנהבמהלךהממוצעתהנכסיםיתרת

.הכספיים

.המנהלתהחברהשלהכוללהרווחעלבדוחראה,הקרןניהולהוצאותעלנוסףמידע



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותתרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

עמלות-17ביאור
שנסתיימהלשנה

בדצמבר31ביום

20102009

ששולמוהעמלותסכומי
707.1987.1ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

707.1987.1עמלותכ"סה

(*)הקרןידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

%045.0%08.0-%09.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%02.0%04.0-%04.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%02.0%02.0-%025.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

1501.2מ-12(ליחידה)בארץאופציותשלומכירהקניהבגיןעמלה

('*)("")ל"בחומניותשלומכירהקניהבגיןעמלה
%05.0%05.0ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

.שנעשיעסקהעבורהעסקהמשווי%01.0שלבשיעורקסטודיאןעמלתסהרלפועליםמשלמתהקרן
.שוקעושהבאמצעותאואחרבורסהחברבאמצעות

והנמוכהביותרהגבוהההעמלהאתמשקףהתחום,עמלהשלתחוסשנרשםניירותבסוגי(')

.השנהבמשךששולמו,ביותר

סליקהלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה(")

.זרסוכןועמלת
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ונכותמוותשלבמקרהקבוצתיחייםהעמיתיםחייביטוח-18ביאור
חייםביטוחפוליסתחידושלצורך"מ"בעביטוחמבטחיםימנורה,עםהתקשרההקרן.א

מוחלטתנכותמקרהאומוותמקרהמכסההביטוח.2010לשנתהקרןלעמיתיקבוצתי
.ותמידית

הביטוחבמסגרתמוותבמקרהמבוטחים69לגילהגיעםלפנילקרןשהצטרפועמיתים.ב
הביטוחכרמייתתשלום.מבוטחיםלהיותלאביקשואםאלא,70לגילהגיעםעדהקבוצתי

.בקרןמחשבונוישירותנעשיתוהגבייה,העמיתחשבוןעלהוא
במסגרתלצמיתותנכותבמקרהגםמבוטחים66לגילהגיעםלפנילקרןשהצטרפועמיתים
פרמייתתשלום.מבוטחיםלהיותלאביקשואםאלא,67לגילהגיעםעדהקבוצתיהביטוח
.בקרןמחשבונוישירותנעשיתוהגבייה,העמיתחשבוןעלהואהביטוח

בהגיעולצמיתותנכותולמקרה,70לגילבהגיעומוותלמקרהמבוטחלהיותחדלעמית.ג
.67לגיל

במקרהקבוצתיחייםבביטוחהקרןעמיתיאתמלבטחהקרןתחדל2011/4/1-מהחל
.נכותאתמוות

הכנסהעלמס-19ביאור
קופותעלהפיקוחובחוקהכנסהמסבפקודתכהגדרתההשתלמותקרןהיאהקרן.א

.הכנסהמסלתקנותבכפוףפועלתוהיא,גמל

הכנסהמסבפקודת(2)9סעיףלפי,בישראלממספטורותהקרןהכנסות,ככלל.ב
.הפקודההוראותליתרובכפוף

כמו,במקורמסמנוכהאלוהשקעותבגין.ל"בחוזריםערךבניירותמשקיעההקרן.ג
.ל"בחובניירותאחריםלמחזיקים

:אחרותמסיםהוצאותהרכב.ד

התקופהבשלח"מאגריביתבגין
אחרשלבבעלותוהיושהאגרות

(הכנסהמסלפקודת(ח)3סעיף)

זריםערךבניירותמהשקעות

הכלסך

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
20102009

ח"שאלפיח"שאלפי

13

630607

631610

======

.2007שנתעדסופיותשומותלקרן.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההקרן.ד
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מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-20ביאור

שפורטובנסיבות,החברהעלהתחייבותמטיל1958-ח"התשיהשכרהגנתחוק.א
במועדםסולקולאאשרחובות,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין,בחוק

היאהחברהמדיניותמעסיקיםפיגורישלבמקרים.לקרןכספיםהעברתבאמצעות
אינההחברהולפיכך,משפטייםבהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוט
.זהחוקבגיןהתחייבותצופה

שנקבעו,1976-ו"התשל(הודעותומסירתפרטים)השכרהגנתלתקנותבהתאם
,עובדיולגביפרטיםלחברהלמסורהמעבידעלדיווחחובתקיימת,ל"הנהחוקמכח

העובדשלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתרביןהכוללים
שינויעל,לחברהשוטףבאופןלדווחהמעבידעל,כןכמו.לקרןבתשלוםוהמעביד
.אחרתלקרןהעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלומפרטיםבחלק

המידעכלאתלקרןמוסריםאינםמהמעבידיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות
בחוק20סעיףובמיוחד,כיוםהתקףהחוקיההסדר,לכךבנוסף.מהםהנדרש
לקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח

לעילמהאמור.המעבידותשלומיתשלומיויועברושאליההגמלקופתאתעתבכל
בידיואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוימובנהקושיקיים,כיעולה

,המעבידיםידיעלבמועדםאליההועברושלאהסכומיםעלמדויקמידעהחברה
.בלבדאומדןאלא

ברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
-כהוא(ח"שאלפי12-כבסךעתידילפירעוןהמחאותבניכוי)התשלומיםהעברת

שלסךכוללהאמורהאומדן.(2009שנתבסוףח"שאלפי875,2-כ)ח"שאלפי033,2
.(2009שנתבסוףח"שאלפי287,1-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי965-כ

,החברהידיעתלמיטב,ביותרהגבוההחובבעליהמעבידיםחמשתעלמידעלהלן.ב
:)nrrwבאלפי)2010בדצמבר31ליוםנכון

הערכתהמעבידשט

"
החובכלסוריביתהערכתרן

שנצברההחוב

16299261טייבהעירית
16430194מ"בעי'קונג
7451125קרורהנדסתאון

6747114אובגקטהאון

1885103תפעולטכנולוגיות

מערכות

התשלומיםבהעברתהמפגריםלמעבידיםהתראהמכתבילעתמעתמוציאיהבבנק
לעמיתיםהודעותנשלחות,כןכמו.ויותרחודשיםשלושהשלתקופהבמשךלקרן
.הפיגורבדבר
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(המשך)מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-20ביאור

צריךואם,חייביםמעסיקיםכנגדאזהרהמכתבימוציאהחברהשלהמשפטיהיועץ
.לעבודההדיןלבתיתביעותמגיש

'בבסעיףשצוינוהחובותאתלגבותכדיבהםנקטהשהחברההאמצעיםלהלן.ד
:שלעיל

בונעטהשהחברההטיפולהמעבידשם
גחובותלגביהליכיםבהקפאתנמצאתהעירייהטייבהעירית

.החברהבשםחובהוכחתהוגשה.09.5.4
החברהבשםחובהוכחתהוגשה.פירוקבהליךהחברהמ"בעי'קונג
החברהבשםחובהוכחתהוגשה.פירוקבהליךהחברהקרורהנדסתאון

.חוורדואר.המעסיקאתלאתרניתןלאאובגקטהאון

.הלאומילביטוחחובתביעתמוגשת.בפירוקהחברהתפעולטכנולוגיות
מערכות

.המאוןבתאריךפקעוטרםשמקצתם,ובאופציותעתידייםבחוזיםהתקשרההקרן.ה
15ומספר,"סחיריםלאאחריםערךניירות"8מספרבביאוריםראהנוסףמידע

."זכותויתרותזכאים"

ותקינהחקיקהתהליכי-21ביאור

וכן,שוניםפרסומים,ההוןשוקאגףחוזרי,תקנות,חוקיםפורסמו2010שנתבמהלך
משלמותלאגמלקופותלענףהנוגעים,חוקוהצעותתקנותטיוטות,חוזריםטיוטות
:שבהםהעיקרייםלהלן-לקצבה

וחוזריםתקנות,חוקים

(ערךניירותשלומכירהרכישה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות
.2010.6.30ביוםפורסמו-2010-ע"התש,(2'מסתיקון)

(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחמתקנותנמחקה,לתקנותהתיקוןבמסגרת

מוסדימשקיעעלהאוסרתההוראה2009-ט"תשס,(ערךניירותשלומכירהרכישה)
למשקיעהמתירההוראהבאהובמקומה,קשורצדבאמצעותערךניירותלמכור/לרכוש
לגובההנוגעותלמגבלותבכפוף,קשורצדבאמצעותערךניירותלמכור/לרכושמוסדי
.קשורלצדהמשולמותהעמלותולהיקףהעמלה
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-2011-א"התשע,(חקיקהתיקוני)20111-2012לשניםהכלכליתהעיניותחוק
.2011.1.6ביוםפורסם

לפקודתהוראהנוספה,האמורלחוק'טבפרקשנקבעוהשוניםהחקיקהתיקוניבמסגרת
מנהלתחברהולפיה,מנהלתחברהשהואשלישיצדבידיעיקולצושעניינה,(גבייה)המסים
בקופותהנמצאיםסרבניםנכסיעלעיקולצולהמציאניתןכי,האוצרלשרלהודיערשאית
.המתפעללגוףשבניהולההגמל

לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראות"3-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.7.14מיום,"ממשלתיות

;ההנפקהבטרםההנפקהמסמכיקבלתמועדי:הבאיםבנושאיםהוראותקובעהחוזר

אליהםביחסלכלולשיששוניםנושאים;חובאיגרתשלרכישהטרםכתובהאנליזההכנת
התנאיםןהרישוםבלשכתסחירהלאחובאיגרתרישוםןהחובבאיגרתמפורשותקביעות

;מדווחשאינותאגידשהואמנפיקידי-עלהמונפקתחובאיגרתלרכושניתןבהתקיימם

.חובאיגרותלרכישתביחסהשקעותמדיניותקביעת

מיום,"מוסדייםבגופיםמידעטכנולוגיותניהול"4-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
2010.8.22.

.המידעטכנולוגיותתחוםשלהתקיןניהולואתשיבטיחוהוראותלקבועהחוזרמטרת
ניהולןציותהבטחתןמידעטכנולוגיותממשל:הבאיםבנושאיםהוראותקובעהחוזר
ןשינוייםניהול;ופרויקטיםרכש;נתוניםוניהולמידעבקרות;המידעטכנולוגיותסיכוני

.)Outsourcinglחוץמיקור

,"עדכון-ללקוחומסירתוהנמקהמסמןלענייןהוראות"1-10-2010ויועציםסוכניםחוזר
.2010.8.22מיום
הנמקהמסמךלענייןהוראות"שכותרתו,1-10-2009ויועציםסוכניםלחוזרעדכון

באופןהנמקהמסמךמילויבדברהחוזרהוראות,לחוזרהעדכוןפי-על."ללקוחומסירתו
.2011.1.1מיוםהחליחולוממוחשב

החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה"5-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.10.19מיום,"המנסיוני
בתחוםשוניםוצרכניםיצרניםביןונתוניםמידעלהעברתאחידפורמטמגדירהחוזר

.המועבריםהשדותותוכןהנתוניםסכימת,הנתוניםמבנההגדרתתוך,הפנסיוניהחיסכון
-ייעוץטרוםממשק-'בנספחסיומת(2010.10.19-ב)פורסמההחוזרלפרסוםבמקביל
במטרהרישיוןלבעלילספקמוסדייםגופיםשעלהמידעפרטיאתהמפרטממשקשהינו
אופסיוניייעוץמתןלפני,השוניםהפנסיוניםמוצריועל,לקוחנתונישלסטאטוסלהציג
.פנסיונישיווק
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-כספיציווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"6-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.11.25מיום,"תיקון
אחריות"שכותרתו,10-9-2009מוסדייםגופיםחוזרבהוראותשוניםתיקוניםקובעהחוזר

."כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלה

זוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.11.25וס,מ,,וגילויים
אתלקבועכן),הכספייםבדוחותהגילויומתכונתההצהרותנוסחאתלהסדירנועדהחוזר
עלפנימיתבקרהבדברוהנהלהדירקטוריוןודוחהמבקרהחשבוןרואהדעתחוותנוסח
.כספידיווח

.2010.12.29מיום,"גמלקופותקידוד"9-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
לכלערכי-חד-חדזיהויהמאפשרתאחידהקידודשיטתהטמעתהינההחוזרשלמטרתו

.הביטוחותוכניותהפנסיהקרנות,הגמלקופותזהובכללהכנסיוניהחיסכוןמוצרי

חוזריםוטיוטותתקנותטיוטות,חוקתזכירי,חוקהצעות

קופותביןכספיםהעברת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
מיום,"גמלקופותביןכספיםהעברת"חוזרוטיוטת2010-ע"התש,(תיקון)(גמל

2010.4.14.
שירותיםעלהפיקוחבתקנותשוניםתיקוניםלהכניסמבקשתלתקנותהתיקוןטיוטת

ביטול:וביניהם,2008-ח"תשס,גמלקופותביןכספיםהעברת)(גמלקופות)פיננסיים
שנים5בחלוףאלאייעשהלאלתגמוליםגמלמקופתהמועבריםכספיםשלהיווןכיהתנאי
ןהוןרווחמסשלביטולובעקבותוזאת,הזכאותלגילהעמיתבהגיעאוההעברהממועד

ימי3בתוךתיעשה,מנהלגוףאותוי"עהמנוהלותגמלקופותביןכספיםהעברתכיקביעה
.חשבונותופיצולבאיחודהעוסקתהתקנהשינויןהמנהלבגוףהבקשהקבלתמיוםעסקים
9-2008-מוסדייםגופיםחוזר)הקייםהחוורבנוסחשינוייםלהכניסמבקשתהחוזרטיוטת

העברהלבקשתיצרףהמקבלתהקופהשלהמנהלהגוףלפיה,דרישההוספת:וביניהם,(11
הוספתןעמיתבקשתלפקיעתהנוגעותבהוראותתיקונים;העוברהעמיתשל.ן.תצילום

גוףאותוי"עהמנוהלותגמלקופותביןהעברהבבקשתהטיפוללהליךהנוגעותהוראות
שלהמנהללגוףלהעביר,באיחורכספיםשהעביר,מעבירהקופהשלמנהלגוףחיובןמנהל

בתקופתהמעבירההקופהשלהמצטברתהתשואהאודותנתוניםהמקבלתהקופה
מחשבוןכספיםהמעביר,מעבירהקופהשלמנהלגוףהמחייבתהוראההוספתןהאיחור
העברתעלהעוברהעמיתשללמעסיקוהודעהלהעביר,פיצוייםמרכיבהכוללשכיר-עמית

.הכספים
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מקופתיותרלנהלהרשאה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
.2010.4.27מיום,2010-ע"התש,(אחתגמל

ההתייעלותחוקשלתחילתוביוםאשרמנהלתחברהכי,לקבועמוצעהתקנותבטיוטת
-ט"התשס,(2010-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכלית

לאגמלקופת:הבאיםמהסוגיםאחתגמלמקופתיותרניהלה(2009.7.15-ב:דהיינו)2009
,השתלמותקרןאו,לפיצוייםאישיתגמלקופת,לתגמוליםגמלקופת,לקצבהמשלמת

כלבאמצעותלנהל,2014.1.1ליוםעד,רשאיתתהיה,אחדמתפעלמגוףיותרבאמצעות
.כאמורסוגמכלאחתגמלקופת,כאמורהמתפעליםמהגופיםאחד

ההתייעלותבחוקשנקבעהההוראהרקעעלהינה,האמורה,התקנותטיוטתכי,יצוין
,סוגמכלאחתגמלמקופתיותרתנהללאמנהלתחברהפיה-על,2010-ו2009לשנים
קופתכמו)מתחולתהשהוחרגוכאלהולהוציא,בההמנוייםהגמלקופותלסוגיבהתאם

בלבדמסויםלציבור,תקנונהלפי,מוגבלתאליהשההצטרפותגמלקופת,אישיבניהולגמל
2011ינוארחודשבמהלךואולם,2011.1.1ליוםווהוראהתחילתמועדנקבעבמקור.('וכו

הכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוקבכנסתהתקבל
-לההוראהתחילתמועדאתהדוחה2011-א"התשע,(6'מסתיקון)(20091-2010לשנים

2011.7.1.

מקרןחלקיתכספיםמשיכת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
קופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנותוטיוטת2010-ע"ההש,(השתלמות

.2010.5.31מיום,2010-ע"התש,מיקוח)(גמל
שלכספיםמשיכתשלבמקרההקובעת,הכנסהמסלתקנותיג41תקנהאתלבטלמוצע
שלהמשיכהסדראת,השתלמותבקרןאולתגמוליםגמלבקופתבחשבוןמהיתרהחלק

סדרלקבועמוצעהשתלמותמקרןחלקיתלמשיכהבאשר.בגינםהמסחבותלפיסכומים
למשוךלבקשרשאייהיההעמיתכילקבועמוצעוכן,מחדלברירתשיהווהחדשמשיכה
.מחדלכברירתשנקבעמהסדראחרבסדרכספים

מילוליהקמת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותשלשנייהטיוטה
המנסיוניהחיסכוןמסלולהתאמת"שנייהחוזרוטיוטת2010-ע"התש,(מחדלברירת

.2010.7.6מיום,"העמיתלמאפייני
יהוואשר,השקעהמסלולילהקיםמוסדיגוףעלכי,היתרבין,נקבעהתקנותבטיוטת
השקעהמסלולי2לפחותוביניהם,שבניהולוהגמלבקופתהעמיתיםשלהמחדלברירת

שטרםומעלה55בנילעמיתיםאחדהשקעהמסלול,שנים55להםמלאושטרםלעמיתים
מסלולי.קצבהמקבליםשאינםומעלה60בנילעמיתיםאחדהשקעהומסלול60להםמלאו
בהתאםהמוסדיהגוףשבניהולהגמלבקופותהכלליהמסלולאתיחליפוהמחדלברירת

.הממונהלהוראות
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.2010.8.4מיום,זוגבניביןפסיוניחיסכוןחלוקתחוקתזכיר
מעבידאומבטח,מנהלתחברה)משלםגוףעלשיחולוהוראותלקבוענועדהמוצעהחוק

,רכושלחלוקתדיןבפסקשנקבעה,פנסיוניחיסכוןלחלוקת(הענייןלפי,תקציביתבפנסיה
.החוקבתזכירכהגדרתו

,2010-א"התשע,(חקיקהתיקוני)2012-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניותחוקהצעת
.2010.10.18מיום

אתבחקיקהלהסדירשנועד,פנסיוניתסליקהמערכתשעניינופרקנכללהחוקבהצעת
סליקהמערכתלהפעלתלחברהרישיוןלמתןהנוגעותהוראותלקבוע,הממונהסמכויות
.פנסיוניתסליקהמערכתשלוניהולהפעילותהלדרכיביחסהוראותלקבועוכן,פנסיונית

,העבודהבועדתנפרדתחוקכהצעתנדוןוהואהאמורההחוקמהצעתפוצלהאמורהפרק
מסמיההוןשוקעלהממונהפרסם,2010.6.27ביום.בכנסתוהבריאותהרווחה

הוראות
מפורטותבו,מ"בעארודלטווחלחיסכוןהמסלקהשלוניהולהפעולתהדרכילעניין

ניהולההבטחתלצורך,המסלקהשלוניהולהפעולתהלדרכיהנוגעותשונותהוראות
.התקין

מיום,2010-א"התשע,(חקיקהתיקוני)ההוןבשוקהאכיפההגברתחוקהצעת
2010.10.18.
היתרביןלוויוענקוההוןשוקעלהממונהשלהפיקוחסמכויותיורחבו,החוקהצעתפי-על

.הפיקוחחוקישלהפרותשלקיומןבירורלצורךמנהליבירורסמכויות

-הפנסיהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוח"מוסדייםגופיםחוזרטיוטת
.2010.1.14מיום,"תיקון
,15-9-2008מוסדייםגופיםחוזרשלהתחולההוראותאתלתקןמבקשתהחוורטיוטת

."הפנסיהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוח"שכותרתו

מיוםשנייהטיוטה,"רישיוןבעלעםמוסדיסףהתקשרות"ויועציםתוכניםחוזרטיוטת
2010.1.14.

עםמבטחהתקשרות"14/2004ביטוחבחוזרשנקבעועבודהנהלילההאיסהינההמטרה
הסכםלכל,ביטוחסוכןבאמצעותלמבטחהמשולמיםהביטוחבדמילטיפול"ביטוחסוכן

.מוסדיוגוףרשיוןבעלביןהתקשרות

שלבהעברהאיחורבשלאוכספיםשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןהכרעהטיוטת
החוזר).2010.2.16מיוםשנייהטיוטה,השקעהמסלוליביןאוגמלקופותביןכספים

.(2011/3/15ביוםפורסםהסופי
שלבמקרהלשלםמנהלתחברהשעלהפיצוילענייןשונותהוראותנקבעוההכרעהבטיוטת
במשיכתאיחורשלבמקרהוכןלמסלולממסלולאולקופהמקופהכספיםבהעברתאיחור
עמיתיםבקשותלגביליקוייםלתיקוןהנוגעותהוראותההכרעהבטיוטתנקבעוכן.כספים

אולקופהמקופהכספיםהעברתאוכספיםמשיכתשעניינן,2007.1.1מיוםהחלשהתקבלו
שוקשבאגףהציבורלפניותביחידהלבירורהועברשעניינןבקשותלרבות)מסלוליםבין

.באיחורובוצעו,(ההון
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הנאהטובתמתןאיסור"ויעציםסוכניםחוזרטיוטת
מיום,"הבהרה-פגסיוניליועד 2010.8.15...,

מהםלהבהירההוןשוקאגףמבקשהחוורבטיוטת-
מוסדיגוףעלהחליםהאיסורים למתןבקשר

.הטבהלקבלתבקשרפנסיונייועדועל,הטבה

.2010.8.15מיום,"עדכון-שירותיםלמתןהסכם"ויועציםסוכניםחוזרסיומת העדכוןבטיוטת
תורשהבמהלכה(2011.12.31ליוםעד)בינייםתקופתנקבעהלחוזר

חברה )מסוימיםשירותיםלעמיתיםלתתמנהלת
באמצעותגם,(העדכוןבטיוטתהמפורטים

כחלקפנסיונייועדשהואבנקאיתאגיד
המנהלתלחברהידועלהניתניםהתפעולמשירותי

.2010.11.2מיום,"מוסדייםגופיםללקוחותישירות'מוסדייםגופיתחוזרטיוטת נהליםלקבועהינההמטרה
הן,ללקוחותיומוסדיגוףשמספק,השירותרמתאתשיבטיחו

החוורטיוטתבמסגרת.משברבעתותוהןהרגילהעסקיםבמהלך
עלכי,השארבין,נקבע גוףהנהלת

.שירותבקבלתהלקוחותזכויותאתתבטיחאשרשירותאמנתלקבועמוסדי

:שוניםפריטים

שוקלבחינתמשרדית-הביןהוועדהח"דו
.2010.8.2מיום,בישראלהקסטודי אתבחנההוועדה

מסגרתנדרשתכילמסקנה,היתרבין,והגיעהבישראלהקסטודישירותי
שהיאתוך,בישראלקסטודישירותימתןהסדרתשלבחקיקהמקיפה

לגביהמלצותנותנת ההסדרהעקרונות
.הנדרשת

החיסכוןנשוקהתחרותלהגברתהתוכנית
.2010.11.30מיום,הפנייוני שוקאגףשפרסםלתוכניתבהתאם

בנושאיםהידרהבפעולותלנקוטבכוונתו,ההון
ניהולדמיתקרתשלאחידמודלהחלת:הבאים

אפשרותמתן;פנסיוניחיסכוןבמוצרי לשווקמנהלתלחברה
שינויבעתהשקיפותהגברתןפנסיונילחיסכוןנלוויםביטוחמוצרי

זכותמתן,לפחותשנתייםלמשךלקוחעםשסוכמוניהולדמיהעלאתאיסורןניהולדמי
המחשה,הנמקהשלמשולבמנימךיצירת;ללקוחסוכןבחירת

מיכוןןללקוחנאותוגילוי טפסיםשלוהאחדה
לקוחמעברבעתלמפיץעמלותתשלוםןפנסיוניושיווקייעוץבתהליכי בין

היקףועמלותהטבות,פרסיםמתןהגבלתןמפיצים
אחידההפצהעמלתןביטוחלסוכני כללעבורפנסיוניליועץ

הסדרהטיוטות,לתוכנית.בהתאם.הפנסיוניהחיסכוןמוצרי בנושאים
.2011שנתבמהלךלהתפרסםצפויותהשונים

.2010.12.1מיום,מפקחיםגופיםבידימהימנותבחינת
עלוהפיקוחערךלניירותהרשות,ההוןשוקאגףשהוציאומסמך

מוצגתבמסמך.הבנקים תבחיניםרשימת
שליטהאמצעימחזיקישלמהימנותםלבדיקתהמתייחסת

ונושאי המפורטיםמהתבחיניםאחדקיום.המפוקחיםבגופיםהמשרה
סיבהמהווהברשימה פגיעהשלקיומהלבחון

.(סגורהרשימהאינההמוצעתהרשימהכיאם)במהימנות
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המאזןתאריךלאחראירועים-23ביאור

,%04.4שלבשיעור100א"תמדדירד2011/03/01ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%28.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%09.2שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%56.0-בעלההידוש)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאחוז0נקודות.50-בעלתהישראלוריביתבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

הכמפיסבתחוםהבכירלגורםארגובדורוןח"רואתהחברהמינתה,המאזןתאריךלאחר
.האוצרמולאישורבתהליךנמצאכספיםלמנהלהמינויוהשלמתהחברהשל
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