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מ"בעוטכנאיטלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהול.החברה

בינייםדוחות

2012בספטמבר30ליום

(מבוקריםלבלתי

הענייניםתוכן

עמוד

11-2הדירקטוריוךדוח

12החשבוןרואהשלסקירהדוח

17-13הצהרות

18הכספיהמצבעלדוחותתמצית

19הכוללהרווחעלדוחותתמצית

22-20בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

.ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות



מ"בעוטכנאיהלהנדסאיםההשתלמותערןלניהולהחברה
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי
בניהולעוסקת,("ההברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א

1970ביולי13ביוםהוקמההקרן.("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
לסקטורהמשתייכיםשכיריםלעמיתיםמיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת

הנדסאיםבדירוגשמדורגמיאו,לבורנט,שרטט,טכנאי,הנדסאי)והטכנאיםההנדסאים
.(וטכנאים

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

האישורתוקף.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג
.2012/12/31ליוםעדהינו

בהתאםגסמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ד
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ה

שירותיקבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.)
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעול
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ז
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

(1988)הוןשוקיומגדלמ"בעמוסדייםהשקעותדש,מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס.ח

ושלח"אגמסלולשלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בע
פועליםהתיקיםמנהלי.מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלול
התיקיםמנהלי.הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום

ערךבניירותומשקיעים,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמים
.האמורותולהנחיותלמדיניותבכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.ט

מבקר,משפטייועץ,כספיםמנהל,השקעותיועץ:וביניהם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה,י
404ליישוםמלווה,פנים

~
soxאינטרנטספקי,מידעוטכנולוגיותמידעאבטחתעלממונה,

.סיכוניםומנהלנכסיםלשיערוךחברה

:2012בספטמבר30ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמידע.יא

792,2587755724,26יםשכיי



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בתמציתראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי679,5-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלהדוחות

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

2.108לעומת,ח"שמיליארד1.120שללסךהסתכמו2012/9/30ליוםההשתלמותקרנותננסי
.%00.11שלגידול-2011/9/30ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%59.8.

סך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד3.16-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
.ח"שמיליארד6.11-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרולניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקופתלסוףנטוהנכסיםהרכב.א
(.)2/9/30ג

הכלסךמנייתימסלולח"אגמסטלכללימסטל

571,532,2438,129328,3337,665,2נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

%30.3%31.4%73.6%36.3מזומניםושווימזומנים

%42.89%33.95%79.92%70.89סחיריםערךניירות

%45.4--%68.4סחיריםשאינםערךניירות

%20.2--%32.2והלוואותפקדונות

%28.0%36.0%48.0%29.0נטו,הנכסיםיתר

.בחודש27-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך(.)

11

"
ן*)30/

הכלסךמנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלול

682,459,2719,58337,3738,521,2נטו,כהנכסים"סה

עיקרייםמרכיבים

%14.5%56.10%35.14%27.5מזומניםושווימזומנים

%80.85%44.89%08.85%89.85סחיריםערךניירות

%42.5--%55.5סחיריםשאינםערךניירות

%22.3--%30.3והלוואותפקדונות

%57.0%20.0-%21.0נטו,הנכסיםיתר

.בחודש27-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםעשה)הקרןכסי)שיערוך('1

-.(.12,311/נ1

הכלסדמנייתימסלולח"אגמסלייכללימסליל

נטו,הנכסיםכ"סה
470491,2385.76605,3481,550.

עיקרייםמרכיבים
%30.5%21.10%24.9מזומניםושווימזומנים

%37.86%71.89%70.90סחיריםערךניירות

--%14.5סחיריםשאינםערךניירות

--%02.3והלוואותפקדונות

%17.0%08.0%06.0נטו,הנכסיםיתר

.בחודש29-השהואדצמברwilnaהאחרוןהעסקיםליוםnwy(הקרןנכסישיערוך(.1



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרולניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חושיםשקליםאלפי)

הדיווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

הכלסדמיייתימסלולח"אגמסלולכללימיליל

266,188482,5348096,194הפקדות

(646,166)(247)(894,4)(505,161)משיכות

(330,74)(231)880,2(979,76)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-(483)986.44(503,44)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(880,46)(613)454,48(721,94)נטוצבירהכ"סה

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

11/9-1

הכלסךמנייתימסלולח"אגמסלולכללימסקל

585,197849,2332766,200הפקדות

(927,168)(215)(045,4)(667,164)משיכות

(374,51)218(973)(619,50)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-(69)034,16(965.15)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(535,19)865,13266(666,33)נטוצבירהכ"סה

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

ומ142

הכלסדממיתימסללאלחמיליכללימסלול

965,259000,4432397,264הפקדות

(444,224)(215)(649,5)(580,218)משיכות

(053,71)215(184)(084,71)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-546.3284(32.ו630(אליו1אובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(100,31)713,30516(329,62)נטוצבירהכ"סה

==2-===ד-,==



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

,.ןהדיריטוריוןדוח

הדיווחבמיופתהערותשואות.ג

2

~

9-1,

מסלולמנייתיח"מילולאגמסלילכללי

1מצטברתברוטונומינליתתשואה

~

69.69011.4%16.10

11/9-1

מנייתימסלולח"אגמטלולכללימסמל

:%12.2%93.19-%21.5מצטברתברוטונומינליתתשואה

11/12-1

מנייתימסלולח"אגמסלולכללי6סשל

-%46.3%31.19-%61.3מצטברתברוטונומינליתתשואה



להנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה
~

מ"בעטכנאים

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

.2012בספטמבר30ליוםהצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחו(.)חוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימסלול

606,75-060,8-666,83מזומניםושווימזומנים

802,202,1432,813044,3228,245506,264,2סחיריםערךניירות

202,92738666,25606,118-סחיריםשאינםערךניירות

639,58--639,58-והלוואותפיקדונות

548.3554.363-165,7השקעותבגיןלקבלסכומים

028125622ההשקעותכלסד

~

267

~

Hd22922452*22נ2ב
%51%38%11%100המסלולמהשקטתבאחוזים

ח"אגמסלול

582,5---582,5מזומניםושווימזומנים

389,123--636,62753,60סחיריםערךניירות

457--457-השקעותבגיןלקבלסכומים

ע68122821שקשתההכלסך

~

428,82_.ב___.ב__6
%53%47%100המסלולמהשקעותבאחוזים

מנייתימסלול
215-9-224מזומניםושווימזומנים

182,1088,3--906,1סחיריםערךניירות

12---12השקעותלקבלבגיןסכומים

2241822221_.ב__hLUההשקעותכלסך

%64%36%100המסלולמהשקעותבאחוזים

חוץלמטבעהצמדהלגבי"הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים"בפרקעודראהןל



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקהקירת

מאתנו

.לשנה%3-כשלבקצבנמשכהבישראלהצמיחהכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
הגירעוןכיישראלבנקמעריךכןועל,המיסיםגבייתבנתונינוספתהרעהנרשמההרבעוןבמהלך

העלייהעםלהתמודדכדי.מהתוצר%4-ל%5.3ביןלהיותצפוי2012לשנתהממשלתי
בגירעון

.וישיריםעקיפיםמיסיםהעלאתעלהממשלההחליטה
.%25.2שללרמה%5.2שלמרמהברבעוןירדהישראלבנקריבית
.הרחוקובמורחב"בארה,באירופהזהובכללהכלכליתבפעילותנוספתהאטהנרשמהבעולם
עודכנוהעולמיתהצמיחהבנושאהבינלאומיתהמטבעוקרןהעולמיהבנקשלהמאקרותחזיות
.מטהכלפי
המרכזיהבנק:מרחיבותתכניותהציגוהעולסרחביבכלוממשלותמרכזייםבנקים,בנוסף

הציגהאמריקאיהמרכזיהבנק,בקשייםהמצויותמדינותשלח"אגלרכישתתכניתהציגהאירופי
המרכזייםהבנקיםוגם,הדיורבשוקלתמוךמנתעלמשכנתאותמגוביערךניירותרכישתתכנית

.מרחיבותתכניותהציגוויפןסיןשל

החובואגרותהמניותשווקי

א"תמדד.%5.12ובין%7.8שביןבשיעוריםהרבעוןבמהלךעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.הקודםברבעוןהחדההירידהאתתיקןובכך,%1.17שלבשיעורעלהבנקים
למדדהצמודותהממשלתיותהאגרותמדד.חיוביותתשואותהציגהממשלתיותהחובאגרותשוק
תלמדד:עלובונדהתלמדדי.%25.1-בעלההשקליותהממשלתיותהאגרותומדד%34.3-בעלה
.%25.5-בעלה40בונדתלומדד%1.4-בעלה20בונד

העיקרייםהמדדים.%15עדשלבשיעוריםהרבעוןבמהלךעלובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
.%15עדשלבשיעוריםעלובאירופההעיקרייםהמניותמדדי.%6-כשלבשיעוריםעלוב"בארה
המניותבשווקיבעליהשתמךהעיקריהגורם.%6.6שלבשיעורעלההמתעורריםהשווקיםמדד
שאכןציפיות.והממשלותהמרכזייםהבנקיםשלאגרסיביתלהתערבותהמשקיעיםציפיותהיה

.התממשו

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

12/9-112/9-72011

%%%

12.214.117.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

00.634.334.4מדדצמודממשלתיח"וג

-22.505.477.1מדדצמודקונצרניח"וג

20.425.123.5צמודלאממשלתיח"וג

MSCI WORLDI52.1172.662.7-

-2555.944.1216.18א"תדד"



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהשלישיברבעוןהקרןפעילות

הראשייםההשקעהבאפיעיהכלליבמסלולהפעילות

:כדלהלןהשוניםבאפיקיםהתיקיםמנהליפעלוהתקופהבמהלך

שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)עומיליון85.42שלבסךנטומניותנמכרוא"בתהמניותברכיב
.(עומיליון8.61שלבהיקףמניותונמכרונסמיליון95.18

שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה).עומיליון32.12שלבהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניותברכיב
.(גשמיליון45.23בהיקףמניותונמכרו(שמיליון77.35

בהיקףנגזרותנרכשוכ"סה)."עמיליון26.0שלבהיקףנגזרות(נטו)נמכרוח"המטנגזרותברכיב
"עמיליון9.3שלבשיעורנגזריםונמכרו(שמיליון64.3של

).
שלבהיקףנגזרותנרכשוכ"סה).עומיליון44.0שלבהיקףנגזרים(נטו)נרכשוהמניותנגזריברכיב

.(עומיליון002.0-כשלבשיעורנגזריםונמכרועומיליון45.0
."עמיליון7.20בהיקףח"אגנמכרוצמודממשלתיח"אגברכיב
נרכשוכ"סה)עזמיליון62.40בהיקףח"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיברכיב

.((שמיליון86.33בהיקףח"אגונמכרו"עמיליון48.74בהיקףח"אג
"עמיליון85.14-כשלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוהקונצרניברכיב

64.33בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)

"עמיליון79.18בהיקףח"אגונמכרוצומיליון
).

.ח"שמיליון1.0בהיקףסחורותעלסלתעודותנמכרובארץהסחורותברכיב

ח"האגבמסלולהפעילות
:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהתקופהבמהלך

ח"אגנרכשוכ"ויה)."עמיליון28.11-כשלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוהצמודהממשלתיבאפיק
עמיליון58.25-כשלבהיקף

.((שמיליון3.14בהיקףח"אגונמכרו"
נרכשוכ"סה).גשמיליון09.9-כשלבהיקףח"אגנרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיבאפיק

"עמיליון79.11בהיקףח"אגונמכרו"עמיליון88.20-כשלבהיקףח"אג
).

-כשלבהיקףח"אגנרכשוכ"סה)."עמיליון33.2שלבהיקף(נטו)ח"אגנרכשוהקונצרניברכיב
.(שומיליון32.1בהיקףח"אגונמכרושומיליון65.3

המנייתיבמסלולהפעילות
:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהתקופהבמהלך

2.0שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)שומיליון45.0שלבסךמניות(נטו)נמכרוא"בתהמניותברכיב
.(גשמיליון65.0שלבהיקףמניותונמכרועומיליון
עמיליון05.0שלבהיקףמניות(נטו)נמכרול"חומניותברכיב

"
2.0שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)

.)auמיליון25.0שלבהיקףמניותונמכרוצומיליון
עמיליון03.0-כשלבהיקףח"אג(נטו)נמכרו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיבאפיק

כ"סה)."
.((שמיליון06.0בהיקףח"אגונמכרו"עמיליון03.0-כשלבהיקףח"אגנרכשו



ש"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שכבאלפי
הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים

11/12/31ליום2012/9/30ליום

עתידיותעסקאות
נכסים-בספריםיתרה

(335)738נטו,(התחייבויות)

באמצעותח"למטחשיפה
(177,17)(262,43)ח"מטשקלעתידיותעסקאות

)OPTIONS(אופציות

נכסים-במאזןיתרה
(158)771,2נטו,(התחייבויות)

באמצעותח"למטחשיפה
לפיח"מט/שקלאופציות

794,62456,40במונחיBlack&scholesמודל
דלתא
בישראלבאופציותחשיפה
מודללפימטבעשאינן

Black&scholesבמונחי
-143דלתא

בטחונות
913,2698,4עסקאותבשלבטוחותשווי

נוסףמידע
התשלומיםהעברתברצףהפסקות

ליוםליוםליום
2012/9/302011/9/302011/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

994,1963,1872,1.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף
הכספייםהדוחותאישורהליך

:הינםבחברההעלבקרתעלהמופקדיםהגורמים*
הביקורתועדת0
החברהדירקטוריון0
החברההנהלת0

בדוחותלדוןמנתעל(גילויוועדתשלבמתכונת)בשנהפעמיםמסומתכנסתהביקורתועדת*
הדוחותאישורלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצותומגבשת,הסופיאישורםטרםהכספיים
עלההמוגשיםהביקורתבדוחותשוטףבאופןדנההועדה,בנוסף.כאמור

הפנימיהמבקרי" .החברהשל

בדוחותודןהחברהדירקטוריוןמתכנס,כאמורהביקורתועדתהמלצותגיבושלאחר*
הכספייםהדוחותאתלאשרהאםומחליט,לושהוגשוהביקורתועדתובהמלצותהכספיים
.כלשונם
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

הכספייםהדוחותאישורהליד
הביקורתועדתהינה("הגילויועדת":להלן)הכספייםהדוחותלבחינתהועדה,לעילכאמור8

החברותלרשותהכספייםהדוחותטיוטתמופצתהגילויוועדתכינוסלפני.החברהשל
מתקייםהגילויובוועדת,הכספיםומנהלהמשפטיהיועץ,החברההנהלת,הממשלתיות

לשם12.11.14ביוםהתכנסההגילויועדת.ל"הנהגורמיםשלבהערותדיון,הצורךבמידת
.2012שלהשלישילרבעוןהחברהשלהכספייםהדוחותבטיוטתודיוןבחינה

:להתכנסותחוקימנייןמהפיסואשר,הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים*
הביקורתועדתר"ויוצ"דח-וואקיםנאבילח"רו0
ברנהולץעמוסס

שירותיםנותנישלנציגיםגםוהשתתפונכחווהדירקטוריוןהגילויוועדתשלבדיונים*
.ומועלםמועלםמשרדהמבקרח"רוונציגהכספייםלדוחותהקשוריםלחברה

מידעקבלת,הדוחותקריאתלאחרחבריהידיעלואושרושגובשו,הועדההמלצות*
,12.11.22ביוםבישיבתוהדירקטוריוןבפניהוצגו,לעילהאמורבכלודיוןאחריםמגורמים
.הדוחותאתלאשרההחלטהאתהדירקטוריוןקיבלובטרם

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות
הגילוילגביוקהליםבקרותהערכת
שלהכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוף
הכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגבי

עלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקו
בהתאםהרבעוני'בדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנת

שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
.אלובהוראות

כספידיווחעלפנימיתבמרה
הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה
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מ"בעוטמאיםלחנדסאיטהשתלמותקרןלניהולהחברה

,.נ.ג.א

שלהמניותלבעליהמבקרחשביןרואהשלסקירהדוח

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

מבוא

-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

התמציתיהדוחואת2012בספטמבר30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל,("החברה"
הדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהחודשיםתשעהשללתקופה,הכוללהרווחעל

בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםוובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלה
במשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאם,"בינייםלתקופותכספידיווח"34145

הכנסהמסלתקנותובהתאםהממשלתיותהחברותרשותוהוראות("הממונההנחיות"-להלן)האוצר
עלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.("התקנות"-להלן)1964-ד"התשכ,גמלקופותוניהוללאישורבללים)

.סקירתםעלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידע

הסקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירה.היישותיישלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
נהליומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
בהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירה
הענייניםלכלשניוודעבטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקני

.ביקורתשלדעתהוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותיים

מסקנה

מכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

אגף-האוצרמשרדלהנחיותובהתאם34145בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינות
לגבילתקרתובהתאםהממשלתיותהחבאתרשותוהוראותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוק

.הכספייםבדוחותהנדרשהנוסףהמידע

,רבבכבוד
,י5 ומנעלם'מועלט

עלי
.2012בנובמבר22,גןרמת

525221MOUALEM8MOUALEMן)-רמת1החייזו1'רחן91ז:972-ו-7554500טיפהן
,9152522ן%:6137655-3-972:פקסmuallem@muallem1-8ק11.00.0
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ד"באבשי,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
להלןיחדשניהם)2012שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים

.(הדוחות-

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכדבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

~
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מ"בעוטכנאיטלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכמפייס

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
להלןיחדשניהם)2012שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים

.(הדוחות-

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

הכלולאחרכספיומידעהכספייסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאס.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

,ןו
קיעינ"ן,תאו--

-14-



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

כספיםמנהלהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותנהתאס)
.(2005-התשסעו,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגוםדורוןח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
להלןיחדשניהם)2012שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים

.(הדוחות-

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמכעיסיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ףגגוגון
כספיםמנהל,ב%א4דורוןח"רותאריך

-15-



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)
.וחסכונןביטוח,ההון

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":להלן)

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
הערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכנית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"
.דיןכלקועל,חר

נ
~

יק11,-י41
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
כספיםמנהלהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתובקרה7-9-2010מוסדייםגיפיסלחיייבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":להלן)

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

יו
~

ייינ
כספיםמנהלאילו4דורוןח"רותארך
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
12/9/3011/9/3011/12/31באור

וטטקר)מבוקהלא,מטקהלא)

נכסים

שוטפיםנכסים

781608709בבנקיםמזומנים

-32054ההשתלמותקרן-חייבים

20417695מראשהוצאות

005,1838804השוטפיםהנכסיםכלסד
.....................

שוטפיםבלתינכסים
707372נטו,קבוערכוש

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

022.2211224הנכסיםכלסי

והוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות

988866809שרותיםלנותנילשלםהוצאות

22--3ההשתלמותקרן-זכאים

--40לחופשההפרשה

028,1866831השוטפותההתחייבויותכלסד
.....................

שוטפותבלתיהתחייבייות

474545גטו,מעבידעובדיחסיסיוםבגיןהתחייבויות

ב2ב

075,1911876ההתחייבויותכלסך

---מ1נ

1021211122והוןתתתייבויותסד

הת .בינייםהעלייםמקוהותמתמציתפרד)בלתיחיקמהיייםהמצורפיטהבאויים

1,1,ןל4לזגג_ כספלםמוהלןדירקטורהיקטוליוןירירעק

ןומלכייל



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחבוה

הכוללהרווחעלדוחותתמצית

(חדשיםשלליסבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשוקתלתשועת

החפשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

כיוסביוםביופכיוס

2/9/3011,9/30ג9,30,;נ0נ/12,9יאור

"
מב1קי1יאממוקרןולאמבוקרןלא)מבוקהא

הכנסות

ההשתלמותמקרןניהולדמי
מזומניםושוויממזומניםהכנסות

ההכנסותכלסך

הוצאות

ונלוותשכרהוצאות

ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרדירקטוריםגמול

(יהבבנק)תפעולשירותי

(מ"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי

השקעותתיקניהולדמי
השקעותייעוץ

כספיםמנהל
חשבונותביקורת
משפטיייעוץ

מקצועייםשרותים
פנימימבקר

ביטוחים

והשתלמויותעיוןימי

מחשובשירותי
אגרות

משרדואחזקתדירהשכר

ושיווקפרסום

לעמיתיםדיוור

פחתהוצאות

אחרותהוצאות

בהעברהאיחורבגיןפיצוי
עודפותבגיןמסהוצאות

משפטיות

ההוצאותכלסך

כוללריוח

551684807.1915,1,ו67

1224

ן,679.5691,5809,1919

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

444385136170

1271313465

769.1974,1595640

547459184150

064,1197,1360416

94943132

35351211

1342253550

104863429

26515913378

1231194440

2362837488

9137-

-11.8

33--

1091252642

38726814491

11697426

8631

2021(1)2

43---

2-1-

-(851-ש

919,1ן,679,5691,5809

לשנה

שנסתיימה

ביום

1נ,1י,11

(מבנקר)

511,7

1-1

522,7

..........

528

136

61י82

607

585.1

125

46

276

114

190

158

372

28

16

6

154

374

148

10

27

1

3

;

522.7

בינייםהכספייםהדיחותמתמציתנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהיוחוורלתמציתבאורים

2012בספטמבר30ליום

כללי-1באור

בניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
שכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)להנדסאיםהשתלמותקרן

.1970ביולי13ביום,הציבוריבסקטור
גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
והטכנאיםההנדסאיםלסקטורהמשתייכיםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.(וטכנאיםהנדסאיםבדירוגשמדורגמיאו,לבורנט,שרטט,טכנאי,הנדסאי)

.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההינההחברה

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן
.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34145בינלאומיחשבונאותלתקן
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("18,1"להלן)IFRSבינלאומיים
.האוצרשבמשרד

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

לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף
תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות

.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם
עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-

.ממשי
מידעמוסיפיםואינסמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות-

.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי
עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-

אםאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2011בדצמבר



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותערןלניהולהחברה
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2012בספטמבר30ליום

דעתושיקולבאומדניםשימוש'.ב
-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

IFRS

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות

מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות
.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

נטו,קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

ההשתלמותקרןזכאים/חייבים-3באור
שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת

.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים
הקרן,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוךעלמקדמהלחברהמעבירה

ההשתלמותמקרןניהולדמי-4באור
גמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור
הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןניהולהואעיסוקהשכלהחברה

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-6באור
.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

והתייחסות,החברהעלהחליםהדיווחכלליעלמידע"חשבונאיתמדיניות"-2בביאורלעילראה
.2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטת

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

,(7-9-2010מוסדייםגופיםחוור)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"
ומנהלהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות17-13בעמודיםאלהבדוחותנכללו .הכספים
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בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2012בספטמבר30ליום
נוסףמידע-7באור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד

ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

וחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלרלוונטייםפרסומיםלרבות)דיןהוראותעיקרילהלן
:מוסדייםלגופיםונוגעות2012שנתשלהשלישיברבעוןשפורסמו(האוצרבמשרד

12.7.4מיוםמוסדייםגופיםעלהחליםההשקעהכלליבעניין9-9-2012מוסדייםחוזר.1

מנהלותחברותשלנלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווחבעניין10-9-2012מוסדייםחוזר.2
12.7.4מיום

מנהלותחברותשלכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנהבעניין11-9-2012מוסדייםחוזר.3
12.07.30מיוםבינלאומייםדיווחלתקניבהתאם

שלוחשבונותעמיתיםחשבונותלאיתוראינטרנטיממשקבעניין12-9-2012מוסדייםחוור.4
.12.8.2מיוםשנפטרועמיתים

12.09.24מיוםמרכזיתפנסיוניתבמסלקהשימושחובתבעניין13-9-2012מוסדייםחוזר.5

גמלקופותשלנלוויםודיווחיםכספייםדוחותדיווח2012בעניין-14-9מוסדייםחוזר.6
12.09.24מיוםפנסייהוקרנות

מיום(לשעבר15.ק.ח)הדיןהוראותקיוםבענייןשנתידוחבעניין2-2-2012גמלחוזר.7
12.09.24

(אחתגמלמקופתיותרלנהלהרשאה)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות.8

12.08.30מיום2012-ב"התשע

גופיםעלהחליםההשקהכללי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות.9
.12.08.30מיום2012-ב"התשע(תיקון)(מוסדיים
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2012בספטמבר30ליום

תלויותוהתחייבויותתביעות-9באור

נשואהאקסלנסוכנגדהחברהכנגדתביעה,אביבבתלהמחוזיהמשפטלביתהוגשה12.7.25ביום
.ייצוגיתכתובענההתובענהלאישורבקשהעםיחד,1""אקסלנס"-להלן)מ"בעופנסיהגמל

הקרןלעמיתיבעברהחברהשערכהנכותאומוותלמקרההקבוצתיהחייםלביטוחנוגעתהתביעה
ובקופותהקרנותלעמיתי,אקסלנסשעורכתכאמורולביטוחים,לביטוחלהצטרףשבחרו

.ידהעלשמנוהלות
הסכמתקבלתללאהקבוצתיהחייםביטוחאתערכוואקסלנסשהחברההיאהתביעהעילת

תקופתבמגבלותשנגבוהסכומיםאתלעמיתיםלהשיבעליהןוכי,לדיןבניגודוזאת,העמיתים
.ההתיישנות

ידיעלהמוערךוהסכום,ופיצוילהשבהכתביעהמוגדרתהיא.במהותהכספיתהיאהתביעה
.הנתבעותשתיכנגד,גשמיליון20הואהתובעים
פיעלהעצמיתההשתתפותבגובההיאהנדוןבמקרההחברהשלהחשיפההחברהלהערכת
.ב"ארהדולראלפי10שלסךעלשעומדת,הביטוחפוליסת
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בינייםכשפייםדוחותתמצית'

(מבוקריםבלתי)

2012בספטמבר30ליום

הענייניםתוכן

עמוד

2חשבוןרואהשלסקירהדוח

7-3הצהרות

-11מאזנים

-15והוצאותהכנסותדוחות

-19העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

20בינייםהכספייםלדוחותביאורים
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

,.נ.ג.א

המבקרחשבוןרואהשלסקירהחח

וטכנאיטלהנדסאיםהשתלמותלקרן

-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרת
אתהכולל("הקרן" הכנסותעלהדוחותאת2012בספטמבר30ליוםהמאזן

בזכויותשינוייםעלודוחות,והוצאות
הדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהחודשיםתשעהשללתקופהעמיתים
חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלה

ביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאם,"בינייםלתקופותכספידיווח"34145בינלאומי
ובהתאםהממשלתיותהחברותרשותוהוראות("הממונההנחיות"-להלן)האוצרבמשרדוחסכון
גםקופותוניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנות

"
.(התקנותיי"-להלן)1964-התשכבד,

.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירה.היישותיישלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים

ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי
שניוודעבטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת

מחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעתחוות

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס
משרדלהנחיותובהתאם34145בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

הממשלתיותהחברותרשותוהוראותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגף-האוצר
.הכספייםבדוחותהנדרשהנוסףהמידעלגבילתקנותובהתאם

הקבכבוד

%%
/קי/%)ים

חששורואי

.2012בנובמבר22,גןרמת

MOUALEM]8MOUALEMן52522(ג-רמתיהחייטו'רחןTel:7554500-3-972:טיפיןן
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

דירקטוריוןר"יוהצהרת

מסףדוח)הממשלתייתהחבריתלתקרתבהתאם)
הדיחותזכינותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטיהפעוליתבדבי .(2005-התשסה,הדירקטוריותודוחהכספיים

:כימצהיר,ד"באבשי,אני

שלהשלישילרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012שנת

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

נ4.ין4
הדיהטירייושץי:.11יויל('3יתאריך



וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת
הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףחח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)

.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

שלהשלישילרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012שנת

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלחולדירקטוריוןהחברהשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

כספיםמנהלהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחבאתלתקנותבהתאם)
.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

שלהשלישילרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012שנת

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאס.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת
שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוורבהתאם)

.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

לרבעון("הקרן":להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתיים

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוהות,ידיעתיעלבהתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןיהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן;לקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.לקרןהנוגעכספי

אלכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

*
.דיןכלעיקרי,אחר
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

כספיםמנהלהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוורבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

לרבעון("הקרן":להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012בספטמבר30ביוםשהסתיים

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן,הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן,לקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנחלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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מאזנים

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
ג2/3ג/גג9/30/גג12/9/30נכנעים

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)השקעות

:מזומניםושווימזומנים

221,8044,2857,7בבנקיםמזומנים

251.81945.130182.131מועדקצריפקדונות

472,89989,132039,139
......................-..........

:סחיריםערךניירות

067,962678,820943,858ממשלתיותחובאגרות

438,622936,561726,558קונצרניותחובאגרות

478,806125.783937.787(*)אחריםערךוניירותמניות

983,390,2739,165,2606,205,2

-......................-.........
:סחיריםשאינםערךניירות

202,92889,111521,102קונצרניותחובאגרות

8.24418.24ע404.266(*)אחריםערךניירות

606,118587,136939,126
.................................

:והלוואותפקדונות
613,58239,81576,74בבנקיםפקדונות
264335לאחריםהלוואות

639,58282,81611,74
..............................---

634,7209,9778,6השקעותגגיןלקבלסכומים

---------------------------------
334,665,2806,525,2973,552,2ההשקעותכלסך

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

23147658חובהויתרותחייבים

-------------------------------
6651357,2953,525,2631,553,2הנכסיםכלסך

--=-

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

337,665,2738,152,2481,550,2העמיתיםזכויות

20215.4150.3זכותויתרותזכאים
357,665,2953,525,2631,553,2וההתחייבויותהעמיתיםוכויותכלסך

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

בדוהותמהמקובלבשונה,היתהאםהתחייבותבניכוי,נטובסכומןהוצגוהבינייםלתקופותואופציותעתידייםחוזיםבגיןיתרות(.1
.השנתיים

.מהםבימז1טרדhWnמהיחסהכספיים4יעיםלדוחותהמצורפיםהבאורים עיגן,
ך)-

הססנייםהייחיתאישייתאייר
יי,ייקא

~

,נסנוקינגכזן)יו,רייייקטייי



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
מאזנים
כללימסמל

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
2/9/3011/9/3011/12/31גנכסים

(מבוקר)מבוקרןלא)(מבוקרלא)השקעות

:מזומנים1ש11יבוזוכוניכז

207,8906,1601,7בבנקיםמוומנים

459.75401,124308.123מועדקצריפקדונות

666,83307,126909,130

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

:סחיריםערךניירות

3,796(715,849329,7725ממשלתיותחובאגרות

296,611661,557694,552קונצרניותחובאגרות

495.803389,780800,784(*)אחריםערךוניירותמניות

10,2809,133,2נ,506,264,2379

-................................
:סחיריםשאינםערךניירות

202,92889,111521,102קונצרניותחובאגרות

404.26698.24418.24(י)אחריםערךניירות

606,118587,136939,126

.................................
:והלוואותפקדונות

613,58239,81576,74בבנקיםפקדונות

264335לאחריםהלוואות

639,58282,8111

~

74

.................................
165,7190%761,6השקעותלקבלבגיןסכומים

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

נ,582,532,2745,463,2029,473ההשקעותללסי
.................................

8147611חובהויתרותחייביס

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

590.532.2892,463,2640,473,2הנכסיםילסו

וההתחייבוייתהעמיתיםזכויות

571,532,2682,459,2491,470,2העמיתיםזכויות

210.4149.3עןזכותויתרותזכאים

590,532,2892,463,2640,473,2וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסי

---

ואפייותעתידייםחוזיםבגיןיתרות1ק

nI

lal ~nbמהמקובלבשינת,היתהאסהתחייבותבניכוי,נטובסכומןהוצאהביניים
.השנתייםבדוחות

.מהםפרד)בלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאדיים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
מאזנים

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

קונצרניותחובאגרות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותכלסך

חובהויתרוהחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות
זכותויתרותזכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

ליוםליוםליום

9/3011/12/31/גג12/9/30

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

4-243

578.5203,6554.7

582,5203,6797,7

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

247,112246,48495,62

142.11275.4032.6

389,123521,52527,68

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

457-17

428,129724,58341,76

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

11-44

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

439,129724,58385,76

-=
;;-=

438,129719,58385,76

ב11

439,129724,58385,76
;=;=;

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
מאזנים

מנייתימטלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
9/3011/12/31/גג12/9/30נכסים

(מבוקר)(לאמבוקר)(לאמבוקר)השקעות

:מזומנים1ש11ימזומנים

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפקדונות

:סחיריםערוניירות

ממשלתיותחובאגרות

אחריםערךוניירותמניות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות
זכותויתרותזכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

1013813

214341320

224479333

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

105103133

983.2736,2137.3

088,3839,2270,3

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

1219-

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

324,3337,3603,3

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

4-3

328,3337,3606,3

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

328,3337,3605,3

ן--

328,3337,3606,3

----=

.מהםנפרדבלתיחלקמהסיםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



הפסדיש)הכנסות

מזומנים1ש11יממזומנים

סחיריםערךמניירות
ממשלתיותחובמאגרות
קונצרניותחובמאגרות
אחריםערךוניירותממניות

סחיריםשאינםערךמניירות
קונצרניותחובמאגרות
אחריםערךמניירות

1הל11איתמפקדונות
בבנקיםמפקדונות
לאחריםמהלוואות

נטו,אחרותהכנסות

(הפסדים)ההכנסותכלסך

הוצאות

ניהולדמי
ערךניירותעמלות
קבוצתיחייםלביטוחפרמיות
אחרותמיסיםהוצאות

ההוצאותכלסך

הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלתשעתלתשעת
החודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

12/9/3011/9/3012/9/30

(מבוקר1לא(מבוקר1לא(מבוקר1לא

031,2746,2476
.-...........-.-.......--..........-

544,42947.26467,17

992,3913036,25

106.71(525.167)105.67

642,153(565,140)608,109
.-..........-.........---...........

204,9(063,1)073,4

[נו083.1103.2

287,10040.1072,4

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

350,3098.2381,1

112121

368,3310,2382,1
.-.........-............-..........-

17182

------------------------------------
45

~

169(451,134)540,115

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

671,5684,5807,1

138,1186,1658

-017,1-
00"

523121

609,7410,8586,2
.-.........---.-.-......-...........

736,161(861,142)954,112

לשלושת

לשנההחודשים
שנסתיימהשנסתיימו

ביוםביום

11/9/3011/3142

1מבומבוקרןולא

~

ןר

257,1676,3
.-.-.........-..........

655,25715,40

(828,6)918,2

(510.111)(728,144)

(683.92)(095,101)
...........-............

(246,4)495

(752)488.1

(998.4)983,1
.............-..........

574274.3

-213

574487,3

-..........-...........-
8144

------------------------
(842,95)(805,91)

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

915.1511,7

390411,1

-017,1

2ש
~

4
374,2748,10

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

(216,98)(553.102)

---

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכמפייסלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלרושעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום

12/9/3011/9/3012/9/3011/9/3011/12/31

(ומבוקר(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

(הפסדים)הכנסות

914,1658,2433219,1546,3מזומניםושוהממזומנים

.-ך.----------------------------------
סחיריםערךמניירות
354,38873,25362,15594,24792,38ממשלתיותחובמאגרות

964,2(753,6)449,3944620,24קונצרניותחובמאגרות

(940,143)(111.ו792,66033(720.166)748,70אחריםערךוניירותממניות

551,148(803,140)774,106(192,93)(184,102)

---------.--------------------------
סחיריםשאינםערךמניירות
495(246,4)073,4(063,1)204,9קונצרניותחובמאגרות

490.1(752)[נו105.2ן,083אחריםערךמניירות

287,10042,1072,4(998,4)985,1

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

1הל11אותמפקדונות

350,3098,2381,1574274,3מפקדונותבבנקים

182121-213לאחריםמהלוואות

368,3310,2382,1574487,3

-------------------------------..--...
141828144נטו,אחרותהכנסות

-.----..--.-------------.--=--...--.
(022,93)(389,96)663,112(775,134)134,164(הפסדים)ההכנסותכלסו

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

השאות

445,5582,5727,1872,1364,7ניהולדמי

091,1165,1629383379,1ערךניירותעמלות

005,1--005,1-קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

ויק2169ןון5ודראחרותמיסיםהוצאות
333,7274,8477,2324,2555,10ההשאותכלסד

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

(577,103)(713,98)186,110(049,143)801,156הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהותםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיטהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעה

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

12/31/גג2/9/3011/9/30ג1/9/30ג2/9/30ג

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא,(מבוקרלא,(מבוקרלא)

הפסדיט1)הכנסות

)12282443919מזומניםושוהממזומנים

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

סחיריםערךמניירות
187,4071,1104,2059,1919,1ממשלתיותחובמאגרות

(461(131111751]543קונצרניותחובמאגרות

730,4040,1520,2984873,1

ה----ץ------------------------------

---3נטו,אחרותנטותות

-------------------------.------.---
855,4122,1564,2023,1992,1(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

הפאות

218957741137מהולדמי

381726727ערךמירותעמלות

11--11-קבוצתיחייםפרמעתלביטוח

25612310348175ההוצאותכלסד

------------ץ-----------------

599,4999461,2975817,1הדוחנקשת*נטוהכנסות

4==-=-=-=====

.מהםנפרדבלתיחלקמהותםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאוריט



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

מנייתימטלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

(הפסדים)הכנסות

מזומניםושתיממזומנים

סחיריםערדמניירות

ממשלתיותחובמאגרות
אחריםערךוניירותממניות

סחיריםשאינםערךמניירות

אחריםערךמניירות

(הפסדים)ההכנסותכלמן

הוצאות

ניהולדמי
ערךניירותעמלות

קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

אחרותמיסיםהוצאות

ההשאותכלסד

הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

לשלושתלתשעהלתשעת

החודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

12/9/3011/9/3012/9/30

(מבוקרולא(מבוקרנלא(מבוקרולא

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

331

351(805)313

361(802)314

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

-(2)

356(798)313

לשלושת

לשנההחודשים

שנסתיימהשנסתיימו

ביוםביום
1/9/3011/12/31נ

(ומבוקר(מבוקרלא)

ןן(ן)

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

24

(477)(788)

(475)(784)

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

[נ2-

-(2)

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

(476)(775)

-----
20136218

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

336(811)307(478)(793)

--ב=====בב======

.מהםנפרדבלתיחלקמהוחםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהגאולים

-15-

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



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיטהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

12/9/3011/9/3012/9/3011/9/301

~

12/31

(מבוקר,(מבוקרולא(מבוקרולא(מבוקרולא(מבוקרלא)

481,550,2134,684,2949,572,2233,621,2134,684,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

531,145570,149127,49444,51063,197מעבידהפרשות-שכירים

565.48196,51392,16516,17334,67עובדהפרשות

6397,264",096,194766,200519,65960ההפרשותכלסד
............................................-..---...-............

:לעמיתיםתשלומים

(444.224)(544.57)(953.62)168ן.927)(646,166)שכיריםלעמיתים

(444,224)(544,57)(953,62)(927,168)(646,166)התשלומיםכלסד
-----------..............................-----...........-...........

:נטוזכויותהעברת

359,12378,11605,3846,2001,14הקרןאלזכויותהעברת

"054,5)(541,15)(737,26)(752.62)(689,86)מהקרןזכויותהעברת
)

74)(330,74)נטוזכויותהעברת

~

51)(132,23)(695,12)(053,71)

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

66)(535,19)(880,46)נטוצבירה

~

20)(79

~

1)(100,31)

......................................----....----.........................
(553,102)(216,98)954,112(861,142)736,161הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

ן2ב2---------------

337,665,2738,521,2337,665,2738,521,2481,550,2התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהעםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםבייםביום
12/9/3011/9/3012/9/3011/9/301

~

12/31

(מבוקרולא(מבוקרלא,(מבוקריא

~

(שבוקר(מבוקרא

491,470,2397,636,2035,462,2256,570,2397,636,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

162,141185,147368,47505,50740,193מעבידהפרשות-שכירים

104,47400,50804,15203,17225,66הפרשותעובד

266,188585,197172,63708,67965,259ההפרשותכלסד
.............-............................................................

:לעמיתיםתשלומים

(580.218)(605.55)(172,61)(667,164)(505.161)שכיריםלעמיתיס

(580,218)(605,55)(172,61)(667,164)(505,161)התשלומיםכליד

.................................-----.....................................
:נטוזכויותהעברת

760,5714,10730,1617,2295,12הקרןאלזכויותהעברת

(379,83)(109,15)(963,24)(333,61)(739,82)וכויותמהקרןהעברת

156,5109,4103,1417730,4בקרןאחרממסלוללמסלולוכויותהעברת

(360.37)(889,11)(520,19)(074.20)(659,49)בקרןאחרלמסלולמהמסלולוכויותהעברת

(714,103)(964,23)(650,41)(584,66)(482,121)נטוזכויותהעברת

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

(329,62)(861,11)(650,39)(666,33)(721,94)נטוצבירה
.........................................................................

"הכנס
(577,103)(713,98)186,110(049,143)801,156הדוחלתקופתנטו(הפסדים)

בבןבב

571,532,2682,459,2571,532,2682,459,2491,470,2התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

-==-=-=-==-

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלשתלשלושתלתשעתלמרשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשיט

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

12/9/3011/9/3012/9/3011/9/3011/12/31

(1מבוקר(מבוקר1לא(מבוקר1לא(מבוקר1לא(מבוקרהא

85התקשהלתחילתהעמיתיםזכויות

~

76855,43111,107684,47855,43

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

108,4136,2669,1859999,2מעבידהפרשות-שכירים

374,1713558287001,1הפרשותעובד

482,5849,2227,2146,1000,4ההפרשותכלסד
.............-...............-.-....................................

:לעמיתיםתשלומים

(649.5)(939.1)(781.1)(045.4)(894.4)שכיריםלעמיתים

(649,5)(939,1)(781,1)(045,4)(894,4)התשלומיטכלסד

.........................................................................
:נטוזכויותהעברת

447,6272875,197314,1הקרןאלזכויותהעברת

(498,1)(377)(410,1)(245,1)(567,3)מהקרןזכויותהעברת

12751,38,ן879,49431,21669,1917בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(205.6)(984)(714)(397.5)(893,4)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

866,47061,15420,19853,10362,32נטוזכויותהעברת

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

454,48865,13866,19060,10713,30נטוצבירה
...........................................................................

599,4999461,2975817,1הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

-------------------------------------ב2

438,129719,58438,129719,5885התקתהלסוףהעמיתיםזכויות

~

76

ה-י--ה

מהםנפרדבלתיחלקמהומםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
מנייתימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

החודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביום

12/9/3011/9/3012/9/3011/9/30

(מבוקרלא,(מבוקרלא,(מבוקרלא,(מבוקרלא)

התקופהלתחילתהעמיתיםזברות

:הפרשות

מעבידהפרשות-שכירים

עובדהפרשות

ההפרשותכלסך

:לעמיתיםתשלומים

שכיריםלעמיתים
התשלומיטכלסך

:נטוזכויותהעברת

הקרןאלזכויותהעברת

מהקרןזכויותהעברת

בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

נטוזכויותהעברת

נטוצבירה

הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

605,3882,3803,3293,3

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

2612499080

1צע2
348332120106

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

(247)(215).-

(247)(215)-

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

152392-132

(383)(174)(364)(55)

400962,1106550

(883)(031.2)(644)(211)

(714)149(902)416

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

(613)266(782)522
...........................................................

336(811)307(478)

-.....................=..........................
328,3337,3328,337

~

3

לשנה

שנסתיימה

ביום

2/31נ/11

(מבוקר)

882,3

324

loa

432

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

(215)

(215)

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

392

(77נ)

197,2

(113.2)

299

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

516
..............
(793)

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

31605

מהנפרדבלתיחלקמהותםבינייםהכספייםלדוחותהמשרפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012בספטמבר30ליום

כללי-1באור

קרןאתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א
("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםההשתלמות

גסקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

" והטכנאיםההנדסאיםלסקטורהמשתייכיםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס (
.(וטכנאיםהנדסאיםבדירוגשמדורגמיאו,לבורנט,שרטט,טכנאי,הנדסאי

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כלליהשקעהמסלולפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2באור

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
נאמראםאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2011

.בחודש27-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך.ב
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