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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהםהחברה
2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כללי
הגוף"או/והחברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א

הוקמההקרן.("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןבניחולעוסקת,("המוסדי
שכיריםלעמיתיםמיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1970ביולי13ביום

שמדורגמיאו,לבורנט,שרטט,טכנאי,הנדסאי)והטכנאיםההנדסאיםלסקטורהמשתייכים
.(וטכנאיםהנדסאיםבדירוג

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

האישורתוקף.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג
.2013/12/31ליוםעדהינו

בהתאםגםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ד
.הממשלתיותהחברותרשותתוזרילהוראות

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ה

שירותיקבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.1
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעול
.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנון

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעטהתקשרההחברה.ז
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

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

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

ערךבניירותומשקיעים,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמים
.האמורותולהנחיותלמדיניותבכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמורתנמצאיםהקרןנכסי.ט

מבקר,משפטייועץ,כספיםמנהל,השקעותיועץ:וביניהם,מקצועייםביועציםנעורתהחברה.י
404ליישוםמלווה,פנים

~
soxאינטרנטספקי,מידעוטכנולוגיותמידעאבטחתעלממונה,

.סיכוניםומנהלנכסיםלשיערוךחברה



מ"בעוטכנאיםלהנדיאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוה
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי919,1-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספיים

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרוותכך,הוצאותיה

הכספייםהדוחותאישורהלין

:הינםבחברההעלבקרתעלהמופקדיםהגורמים*
(.)הביקורתועדתס
(.)החברהדירקטוריון0

בדוחותלדוןמנתעל(גילויוועדתשלבמתכונת)בשנהפעמים'מסמתכנסתהביקורתועדת*
הדוחותאישורלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצותומגבשת,הסופיאישורםטרםהכספיים
הפנימיהמבקרי"עלההמוגשיםהביקורתבדוחותשוטףבאופןדנההועדה,בנוסף.כאמור

.החברהשל

בדוחותודןהחברהדירקטוריוןמתכנס,כאמורהביקורתועדתהמלצותגיבושלאחר
הכספייםהדוחותאתלאשרהאםומחליט,לושהוגשוהביקורתועדתובהמלצותהכספיים
.כלשונם

הביקורתועדתהינה("הגילויועדת":להלן)הכספייםהדוחותלבחינתהועדה,לעילכאמור*
החברותלרשותהכספייםהדוחותטיוטתמופצתהגילויוועדתכינוסלפני.החברהשל

מתקייםהגילויובוועדת,הכספיםומנהלהמשפטיהיועץ,החברההנהלת,הממשלתיות
לשם13/5/21ביוםהתכנסההגילויועדת.ל"הנהגורמיםשלבהערותדיון,הצורךבמידת
.2013שלהראשוןלרבעוןהחברהשלהכספייםהדוחותבטיוטתודיוןבחינה

:להתכנסותחוקימנייןמהוויםואשר,הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים*
הביקורתועדתר"ויוצ"דח-וואקיםנאבילח"רו0
חופרחייםס

שירותיםנותנישלנציגיםגםוהשתתפונכחווהדירקטוריוןהגילויוועדתשלבדיונים*
.ומועלםמועלםמשרדהמבקרח"רוונציגהכספייםלדוחותהקשוריםלחברה

מידעקבלת,הדוחותקריאתלאחרחבריהידיעלואושרושגובשו,הועדההמלצות*
,-13/5/23ביוםבישיבתוהדירקטוריוןבפניהוצגו,לעילהאמורבכלודיוןאחריםמגורמים
.הדוחותאתלאשרההחלטהאתהדירקטוריוןקיבלובטרם שלפרטיהם.

מהאדוניסשינויללאמתרומביקורתועדתוחבריהדירקטוריוןחברי
.2022.12.31ליוםהחברהשלהיירקטוריוןבדוחהדירקטוריםבטבלאותשהוצגו

-4-



מ"בעומבנאיםלהנדסאיםתהשתלמותערןלניהולהחברה
2013במרץ31ליוםהדירקטוריוןדוח

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

התקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל"המנכ,עםבשיתוף,החברהדירקטוריון
בסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסה
שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותוותקופהלתוםכיתסיקוהכספיםומנהלל"המנכ,זוהערכה
המוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוף
ההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוניבדותלגלותנדרש
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוח

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2013במרץ31ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה
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מ"בעוטכנאיטלתנדסאיטהשתלמותקרןלייחולתהורה

,.נ.ג.א

שלהמנייתלבעליהמבקרחשבוןרואהשלסקירהדוח

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרולניהילהחברת
מבוא

-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

חתמציתייסהדוחותאת)2013במרץ31ליוםבינייםהכספיהמצבעלהחחתמציתאתהכולל,החברהיק" ביניים
הדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםשלושהשללתקופה,הכוללהרווח,והפסדרווחעל
בינלאומיחשבונאותלונקןבהתאם11בינייסלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלה

ביטוח,החוןשוקעלהממונהלהנחיותכהתאם,"בינייםלתקופותכספיח)ידיו,[3445

"
במשרדסכון

הכנסהמסלתקרתובהתאםהממשלתיותהחברותרשותוהוראות("הממונהיהנחיות'-להלן)האוצר
גםקופותונוחוללאישורשלליס

"
עלמסקנהלתביעהיאאחריותט.("התקנות"-ולהלן1964-ד"התשכ,

.סקירתנועלכהתבססיובינייסלתקופתכספימידע

הסקירתהיקף

בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלונקןבהתאםסקירתנואתערכנו
כספימידעשלסקירה" עלהנערכתבינייםלתקופית

לתקופותכספימידעשלסקירה.היישותיישלהמבקרהחשבוןרואהידי ביניים
האחראיםאנשיםעםבעיקר,מבילוריסמורכבת

~

נהליומיישום,והחשמנאייסהכספייםניינים
בהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבחיקפהמצומצמתהיגחסקירה.ואחריםאנליטייםסקירה

הענייניםלכלשניוודעבטחוןלהשיגלנומאפשרתאינתולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקני
.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותיים

מסקנה

הנהכספישהמידעלסבורלנוחגורםדברליבהלתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס
מכל,עריךאינול" חשבונאותלתקןכההאס,המהותיותהבחינות

אגף-האוצרמשרדלהנחיותובהתאם34145בינלאומי
לגבילתקנותובהתאםהממשלתיותהחברותרשותוהוראותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקן

.הכספיים)בדוחנוהנדרשהנוסףהמידע
ן

"
-רגעבכבוד/,
נמקעשןאע,ושעלם/4/

חשבוןגואי

.2013במאי23,גןרמת

ו!4א*י,68מי4י47%1ן)11-רחוז1החזלזוו'רח01ז,-7564500-3-972.טלפון1



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
הצהרה

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותמהתאם
.(2005-התשסה,הדירקטוריםודוחהכספיים

,לל=,אני
)

:מצהימכי,"

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
להלןיחדשניהם)2013שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים

.(הדוחות-

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאתריסידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,ידיעתילמיטב,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה

>olwn,כספימידעולדווחלסכם,לעבד.
עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ןי

תאריך



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

השחגתנכונותלהבטחת)שניתזהמצגים))שננקטהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-)"התשס,(רטן)הדירקטדוח)הכספיים

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחאת)הכספייםהדוחותאתבחנתי.1
להלןיחדשניהם)2013שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים

.(הדוחות-

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוהות

המבקרהחשבוןלרואהגילינוידיעתילמיטב,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ש
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

חה



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיטההשתלמותקרולניהולהחברה

כספיםמנהלהצהרת

הדוחותכונות)להבטחתשניתחוהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוהותאתבחנתי.1
להלןיהדשניהם)2013שנתשלהראשוןלרבעון(החברה-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים

.(הדוחות-

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינוידיעתילמיטב,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

1,

כספיםמנהל,דורוןארגובח"רותאריך



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתובקרה9-2010-ומוסדייםגופיםלחוזיבהתאם)
וחסכםביטוח,ההון

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":להלן)

מצגבוהסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוההמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילויaA1<והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מחותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוידיעתילמיטב,זוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכנית

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"ר-
_קגקה

חו_
-



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
כספיםמנהלהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלשימיתבקרה"7-9-2010מוסרייםגופיםלחוזרבהתאם;
.וחסכוהביטוח,ההון

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013במרץ31ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":להלן)

מצגבוהסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרה

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
ו
רגןע,ל

כספיםמנהל,אלהיבדורוןח"רותאריך



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרולניהולהחברה

הכספיהמצבעלדוהותתמצית

(חדשיטשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

ג2/12/3ג12/3/31(.)ג13/3/3

ביאור
~
(מבוקר)(מבזקריא(מבוקרא

נכסים

637666נטו,קבוערכוש

37915157חובהויתרותחייבים

960902704מיומניםושווימזומנים

---
102,1993927הנכסיםכלסך

========

פ
.-מניותהון

התחייבויות

4924587נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות

5010,1948840זכותויתרותזכאים

---
102,1993927וההתחיימיותההווכלסד

====-

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוחםהמצורפיםהבאורים
.א.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

//

1,א_ל;_ילםלוונג

-

_.מ_
%נקעקעןהכספייםהדוחותאישורתאריך

"
"רו/עוטיינריצחק

"
ארגוןון

'1).1'7

יךן_
מנהלל"ומנכדירקטור1ן'ז16יי'

"
ם

-2נ-



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנה

שנסתיימה
ביום

החודשיםהחודשים
שנסתיימושנסתיימו

ביוטביום
12/3/31(*)13/3/31ביאור

(מבוקרלא)(מבוקרלא)

916,1875,1נטו,השתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

33מימוןהכנסות

-אחרותהכנסות

919,1878,1ההכנסותכלסך

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

6919,1878,1וכלליותהנהלההוצאות

919,1878,1ההוצאותכלסד

-לתקופהרווח

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(*)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויטהמצורפיםהבאוריט



מ"בעושכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013במרץ31ליום

כללי-1ביאור

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

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

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

.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההינההחברה.ב

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרהחקרן.ג
.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2ביאור
החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-
כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן

בינלאומיים
~

RS(ק1"8"להלן"),וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם
.בדוחותהוצגלאמהותילאמידע.האוצרשבמשרד
החברותלגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם

הינה,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות
לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף

תתבצעהממשלתיותלהברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות
.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם

עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייסבדוחות-
מוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות.ממשי
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותימידע

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אםאלא,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר
12/3/31ליוםהשוואהמספרישלמחדשסיווג-

מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייסבדוחות12/3/31ליוםההשוואהמספרי
שלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוורבהתאם
.2012ביולי30מיום"aFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות

-14-



ימ'בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013במרץ31ליום

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

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

נטו,קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםתנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בחםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

-15-



מ"בעוטכנאיםלהנדטאיסהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותביאורים

(חרשיםשקליטבאלפי)

ליום

ג2/3ג/12

ליוםליום

13/3/31(.)12/3/31

מבוקאלא)(מבוקרלא)חובהויתרותחייביט-3ביאור

15-מראשהוצאות

-79קשוריםצדדים

--
7915חובהויתרותחייביםכ"סה

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(')
ליוםליום

12/3/31(ל1111111

(קר)מבלא)(קר)מבלא)נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות-4ביאור

-46חופשהבגיןהתחייבות

4645פיטוריןבגיןהתחייבויות

--
%2%נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויותהכלסך

(2012בשנתח"שאלפי16סך),התקופהבמהלךח"שאלפי6לסךהסתכמומוגדרתהפקדהתוכניותבגיןההוצאות

.וכלליועהנהלההוצאותבמסגרתונכללו

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(י)
ליום

13/3/31

)מבוקלא,זכותויתרותזכאים-5ביאור

540לשלםהוצאות

ליוםליום
(.)12/3/3112/12,
(מבוקר)(קר)מבלא)

840417

-196

108227

--

sa Eia

שירותיםונותניספקים
קשוריםצדדים

זכותויתרותזכאיםהכלסך

א.2ביאורראה,מחדשסווג(ר

197

273

שנ%

-16-



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שנסתשנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביום

13/3/31(*)12/3/3112/12'

(שבוקרמבוקהלא)מבוקהלא)וכלליותהנהלההוצאות-6ביאור

130132612ונלוותעבודהשכר

3756171לדירקטוריםתשלומים

3212והפחתותפחת

7588311ביטוחים

4849136ותקשורתמשרדיםאחזקת

161170653ופרסוםשיווק

822769095,3מתפעליםלגורמיםתשלום

369346423,1השקעותתיקניהולדמי

253226064,1מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

214094אחרות

---
?1212iaa8וכלליותהנהלההוצאותכ"סה

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(*)

-17-



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013במרץ31ליום
הממשלתיותתחברותרשותדיישתלפימידעץ7ביאור

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

,החברהעלהחליםהדיווחכלליעלמידע"חשבונאיתמדיניותעיקרי"-2בביאורלעילראה
.2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטתוהתייחסות

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףודוחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

,(7-9-2010מוסדיים.גופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"
.הכספיםומנהלהחברהל"מנכ-שלהצהרות11-7בעמודיםאלהבדוחותנכללו

נוסףמידע-8ביאור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד

והתקשרויותתלויות?התחייבויה-9ביאור

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

הקרןלעמיתיבעברהחברהשערכהנכותאומוותלמקרההקבוצתיהחייםלביטוחנוגעתהתביעה
ובקופותהקרנותלעמיתי,אקסלנסשעורכתכאמורולביטוחים,לביטוחלהצטרףשבחרו

.ידהעלשמנוהלות
הסכמתקבלתללאהקבוצתיהחייםביטוחאתערכוואקסלנסשהחברההיאהתביעהעילת

תקופתבמגבלותשנגבוהסכומיםאתלעמיתיםלהשיבעליהןוכי,לדיןבניגודוזאת,העמיתים
.ההתיישנות

ידיעלהמוערךוהסכום,ופיצוילהשבהכתביעהמוגדרתהיא.במהותהכספיתהיאהתביעה
.הנתבעותשתיכנגד,גשמיליון20הואהתובעים
פוליסתפיעלהעצמיתההשתתפותבגובההיאהנדוןבמקרההחברהשלהחשיפההחברהלהערכת
.ב"ארהדולראלפי10שלסךעלשעומדת,הביסות

-18-



השתלמותקרן
וטכנאיםלהנדסאים

בינייםכספייםדוחות
3201במרץ31לסם

(מבוקריםבלתי)



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

בינייםנגיפייםדוחותתמצית

(מבוקריםנבלתי

2013במרץ31ליום

הענייניםתוכן

עמוד

2חשבוןרואהשלסקירהדוח

7-3הצהרות

11-8מאונים

15-2והוצאותהכנסותדוחות

19-6העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

20בינייםהכספייםלדוחותביאורים



הייע?ף?נ
אעם'

MA

emberO

f

לכבוד

מ'5לוטכנאיטלהנדסאיםתשתלמותקרןלניהולחחברה

,.נ.ג.א

שללעמיתיטהמבקליםהחשבוןלואישלסקירתדוח

וטכנאיםלתנדסאיםהשתלמותקון

אתהכולל("הקרן"-לחלו)יטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתשקתו
עלהבאוראת,והוצאותהכנסותעלהתמציתייםהדוחותאת2013במרץ31ליוםהתמציתיהמאזן

באותושהסתיימוחודשיםnwl)wשללתקופהאתריסובאוריםהחשבונאיתהמדיניותעיקרי
בהתאםוובינייםnDlpn<כספימידעשלולחצגחלעריכהאחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריך
34IASבינלאומיחשבונאותלתקן

j

שוקעלהממתחלהנחיותבהתאם,"כינייסלתקופותכספידיווח" ההון
החברותרשותוהוראות("הממונחהנחיות"-ולהלןהאוצרבמשרדותסטןביטוח,

גםקופותוניחוללאישורכללים)חמסהמסלתקנותובהתאםהממשלתיות

"
1964-התשכבד,

עלבהתבססזובינייסלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעחיאאחריותנו.(יי)ייתתקנ11-ולהלן
.סקירתנו

כספימידעשלסקירח"משראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבההאםסקירתנואתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירח.'היישותישלהמבקרהחשמןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקיפות
ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעוקר,מבירוריםמורכבתביניים
ביקורתמאשריכרת)כמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה,ואחריםאנליטייםסקירחנהלי

שניוודעבטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלבליס)מקכיקירתלתקניבהתאםהנערכת
מחוויםאנואין,לכךבהתאס.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעתחוות

,ערוךאינויל,הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברלענולתשומתבאלווסקירתנועלבהתבסס
משרדלהנחיותובחתאם(3445נינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

הממשלתיותהחברותרשותוהוראותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגף-האוצר
.הכספייםבדוהותהנדרשהנוסףהמידעלגבילתקעתובהתאס

,במבודרה א
/"/

'ילל0)ל4/,/ק/
/1מליהעעי4

חששיומי
.2013במאי2),גןרמת

ח44(,4(11י,ע1525221MollnLFM)-ומת11((החיי'רחTel1:972-ו-7554500:טיחו1



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

הצהרה

הפעולותבדברוסף)לוחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)

~

IWI1Wpהדוחותנכותתלהבטחתשניתנווהמצגים
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

-9וע,אני
,4

:מבהימכי"

שלהראשוןלרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013שנת

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינוידיעתילמיטב,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

,
"/zYfככ[נ

" תאריך



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת
הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחבחתלתקנותבהתאם)

.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

שלהראשוןלרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013שנת

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםתקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונחליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא.לקרןהמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינוידיעתילמיטב,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריס

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

,ן/9
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותערן

כספיםמנהלהצהרת

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

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

שלהראשוןלרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013שנת

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוהותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליסבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינוידיעתילמיטב,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדייקטוריוןהחברהשל

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

~ו,י
רג1

דורח"רותאריך

~

כספיםמנהל,רגוב



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת
שוקאגףשלוגילוייסיידוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)

.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

לרבעון("הקרן":לחלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013במרץ31ביוםשהסתיים

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

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

ינהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבהברהואחריםאני.4
-וכןיהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוהשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מחותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלההברהשל

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוידיעתילמיטבהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

כספיםמנהלהצהרת

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

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

לרבעון("הקרן":להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013במרץ31ביוםשהסתיים

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,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
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסת

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוידיעתילמיטבזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלחסשישאחריםעובדים

.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ףטהר
דורוןח"רותאריך

"
כספיםמנהל,וב



מאזנים

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
13/3/31(..)12/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש
355,90203,130905,118מזומניםושווימזומנים

473.4036.6649.2חובהויתרותחייבים

828,94239,136554,121

---------------------------------
פיננסיותהשקעות

045,581,1799,461,1986,603,1סחיריםחובנכסי

370,135299,168054,142סחיריםשאינסחובנכסי
350,448953,452980,416מניות

427.462568.399173.419(י)אחרותהשקעות

192,627,2619,482,2193,582,2הפיננסיותההשקעותכלסד

020,722,2858,618,2747,703,2הנכסיםכלסך

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

9724417זכותויתרותזכאים

923.721.2834.618.2330,703.2העמיתיםזכויות

020,722,2858,618,2747,703,2העמיתיםוזכויותההתחייבויותכליד

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

בדוחותמהמקובלבשוגה,היתהאםהתחייבותבזיכוי,סו)בסכומןהוצגוהבינייםלתקופותואופציותעתידייםחוויםבגיןיתרות(.)

.השנתיים
.'ג2ביאורראה,מחדשסווג(יי)

.מהםבלתהפרד%חמהוויםבינייםהכספייםלרוחותהמצורפיםהבאורים

רועשטיינריצחק/הכמפייסהדוחותאישורתאריך
דוח"

"
רגוב

כספקהמנהל/ל"ומנכדירקטור



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
מאזנים
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

13/3/31(..)12/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש

268,83286,125722,107מזומניםושווימזומנים

309.4941.5488.2חובהויתרותחייבים

577,87227,131210,110

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

פיננסיותתשקעות

190,450,1222,377,1051,477,1סחיריםחובנכסי

370,135299,168054,142סחיריםשאינסחובנכסי

340,446041,451986,414מניות

007.461821.397814,417(.)אחרותהשקעות

907,492,2383,394,2905,451,2הפיננסיותההשקעותכלסך

484,580,2610,525,2115,562,2הנכסיםכלסך

93-412זכותויתרותזכאים

391.580.2610.525.2703.561.2העמיתיםזכויות

484,580,2610,525,2115,562,2העמיתיםחצויותההתחייבויותכלסך

===-=-=-

מהמקובבשונה,היתהאםהתחייבותבניכוי,נטובסכומןהוצגוהבינייםלתקפותואופציותעתידייםחוזיםבגיןיתרות(.)
.השתייםבדוחות

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(..)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייטהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
מאזנים

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

13/3/31(.)12/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש

596,6657,4857,10מזומניםושווימזומנים

8992156חובהויתרותחייבים

685,6749,4013,11
---------------------

פיננסיותהשקעות

732.130443.84804.126סחיריםחובנכסי

732,130443,84804,126הפיננסיותההשקעותכלסי

417,137192,89817,137הנכסיםכלסו

414זכותויתרותזכאים

413.137191.89813.137העמיתיםזכויות

417,137192,89817,137העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסו

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(ה

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםליוחותהמצורפיםהבאוריט
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
מאזנים

מנייתימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

13/3/31(*)12/3/3112/12/31

(קר)מב)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שוטףרשש

491260326מזומניםושווימזומנים

7535חובהויתרותחייבים

566263331
---------------------------

פיננסיותהשקעות

123134131סחיריםחובנכסי

010,2912,1994,1מניות

420.1747.1359.1אחרותהשקעות

553,3793,3484,3הפיננסיותההשקעותכלסך

119,4056,4815,3הנכסיםכלסך

231-זכותויתרותזכאים

119,4033,4814,3העמיתיםזנויות

119,4056,4815,3העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

.'ג2ביאורראה,מחדשסווג(*)
מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

לשנה
שהסתיימה

ביום

12/12/31

(1מבוקר

החודשיםהחודשים
שהסתיימושהסתיימו

ביוםביום

12/3/31(ל13/3/31

(מבוקרלא)(מבוקרלא)

הכנסות

-
055,2 40474מזומניםושוויממזומנים

--------------------
:מהשקעות

152,126

213,21

302,26

052.48

719,221

807,9841,28סחיריםחובמנכסי

980,2855,7סחיריםשאינםחובמנכסי
873,24386,17ממניות

693.19932.31אחרותמהשקעות

353,57014,86

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

476אחרותהכנסות

------------
2231792 440,57494,86ההכנסותכלסך

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

הוצאות

560,7

794,1

415.1

769,10

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

023,213

=======

916,1875,1ניהולדמי
697275השקעותניהולעמלות

123205מסים

736,2355,2ההוצאותכלסך

704,54139,84לתקופההוצאותעלהעניותעודף

-========
.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(ל



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנה

שהסתיימה

ביום
12/12/31

(מבוקר)

החוישיטהחודשים
שהסתיימושהסתיימו

ביוםביום
13/3/31(*)12/3/31

לא;
מבוקרי

(מבוקרלא)

הפניות

896,1 5436מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

663,9017,28סחיריםחובמנכסי

980,2855,7סחיריםשאינסחובמנכסי

745,24297,17ממניות

648,19847.31אחרותמהשקעות

036,57016,85

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

476אחרותהכנסות

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

404,215 088,57458,85ההכנסותכלסן

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

הוצאות

239,7

735,1

408.1

816,1810,1ניהולדמי

691265השקעותניהולעמלות

122204מסיס

629,221279382,10

541459179,83022,205

=;=;==

.מהםנצרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביום

13/3/31(.)12/3/3112/12/31

(מבוקר)מבוקרןלא)(מבוקרלא)

הכנסות

3542163מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

143823859.7סחיריםחובמנכסי
143823859,7

3--אחרותהכנסות

178865025,8ההכנסותכלסד

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

הוצאות

9763311ניהולדמי

3648השקעותניהולעמלות

10069359ההוצאותכלסך

78796666,7לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

;;=
-===

.ג.2ביאירראה,מחדשסווג(*)
.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנעותדוחות

מנייתימסלול

(חדשיםשקליטבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביום

13/3/31(*)12/3/3112/12/31

(משקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

הכנסות

(4)(4)-מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

114סחיריםחובמנכסי

12889230ממניות

4585133אחרותמהשקעות

174175367

174171363ההכנסותכלסו

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

הוצאות

3210ניהולדמי

3411השקעותניהולעמלות

117מסיס

7728ההוצאותכלסך

167164335לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(.)
.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאוייב



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביום
13/3/31(*)12/3/3112/12/31

(מבוקר)(משקרלא)(מבוקרלא)

330,703,2481,550,2481,550,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

aoe59759,62407,258גמוליםמדמיתקבולים

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

(563,220)(977,49)(300,61)לעמיתיםתשלומים

-...........-.-..........---.-........
לקרןצבירההעברות
319,4474,4822,15השתלמותמקרנותהעברות

............-.-.-.-..-.-...........-ץ

מהקרןצבירההעברות

(840,131)(042,33)(436,38)השתלמותלקרנותהעברות

(018,98)(568,28)(117,34)נטו,צבירההעברותן

-.-...-.-.----.-.-.-................
לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

704,54139,84023,213והוצאותהכנסותמדוחמועבר

923,721,2834,618,2330,703,2התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

===;========;=

.ג.2ביאורראה,מחדשסווג(.)
.מהםנפרדבלתיחלקמהותםבינייםהכשפייסלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביום

13/3/31(*)12/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)מבוקרןלא)

703,561,2491,470,2491,470,2התקופהלתחילתהעמיתיטזכאות

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

978,56082,61072,250גמייםמדמיתקבולים

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

(728,213)(563,48)(205,57)לעמיתיםתשלומיט

-.......-----........---...........
לקרןצבירההעברות

963,1967,1299,7השתלמותמקרנותהעברות

231,3690,1004,7מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(913,107)(789,31)(141,36)השתלמותלקרנותהעברות

(544.56)(447.12)(597.4)מסלוליםביןהעברות

(154,150)(579,40)(544,35)נטו,צבירההעברות

-----------.......---..........
לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

459,54179,83022,205והוצאותהכנסותמדוחמועבר

391,580,2610,525,2703,561,2התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

=========;י;=

.'ג.2ביאורראה,מחדשסווג(.)
מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביוט

13/3/31(*)12/3/3112/12/31

(מבנקר)(מבוקרלא)(מבנקרלא)

813,137385,76385,76התקופהלתחילתהעמיתיםזכאות

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

188,2565,1861,7גמוליםמדמיתקבולים

-..........---.--....-.......---
(589,6)(414,1)(839,3)לעמיתיםתשלומים

---------..............-.....---
לקרןצבירההעברות

329,2355,2363,8השתלמותמקרנותהעברות

213,4514,12200,56מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(544,5)(253,1)(276,2)השתלמותלקרנותהעברות

(529.6)(1.ו757(093.3)מסלוליםביןהעברות

173,1859,11490,52נטו,צבירההעגרות

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

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

78796666,7והוצאותהכנסותמדוחמועבר

413,137191,89813,137התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

.'ג.2ביאורראה,מהדשסווג(.)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מנייתימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת

לשנההחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימו

ביוםביוטביום

13/3/31(*)12/3/3112/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

814,3605,3605,3התקופהלתחילתהעמיתיםזכרות

-----------------.......----
140112474גמוליםמדמיתקביסס

-------------------.-...--.
46ק)-56ק)לעמיתיםתשלומים

------....-----............
לקרןצבירההעברות

27152160תשתלמותמקרנותהעברות

91666964מסלוליםביןהעברות

מהקרןצגירההעברות

(383)-(19)השתלמותלקרנותהעברות

(095.1)(ו66(670)מסלוליםביןהעברות

(354)254152נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

167164335והוצאותהכנסותמדוחמועבר

119,4033,4814,3התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

.'ג.2ביאורראה,מחדשסווג(.)
.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

בינייםהכספייםלדוחותביאורים
2013בערץ31ליום

כללי-1ביאור

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

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
והטכנאיםההנדסאיםלסקטורהמשתייכיםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

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

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלולפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוהותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
נאמראםאלא,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2012
.בחודש28-השהואמרץבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך.ב
מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12.3.31ליוםההשוואהמספרי.ג

בדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות"17-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
.2012בנובמבר18מיום"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתייםהכמפייס

-20-


