
קרןלניהולהחברה

תההשתלמו
וטכנאיםלהנדסאים
מ"בע

*8* *8**
בינייםדימית

8*8**
2013בונו30ליום

*שיש
(מבוקריםביתן)

4&e' e@

y

8ש@
ן%

,88



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקיןלניהולהחברה
בינייםדוחות

3%20גיתי30ליום

(מבוקריםזבלתי

הענייניםהול

עמוד

5-2חדירקטוריוןדוח

6החשבוןרואהשלסקירתדוח

11-7הצהרות

12הכספיהמצבעלדוחותתמצית

13ותפסדרווחדוחותתמצית

18-14בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

ידחעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםחתברתשלהכשפייסלדוחות



בעוטכנאיםלהנדסאיםמהשתלמותקרןלניהולהחברה
מ" 30ליוםהדירקטוריוןדוח

2013ביוני

כללי
בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולההברה,א

בניהולעוסקת,("הוגברה"להלן)מ" להלן)וטכנאיםלהנדסאיםחשתלמותקרן
1970ביולי13ביוםהוקמהתקרן.("הקרן" במסגרת

לסקטורחמשתייכיםשכיריםלעמיתיםמיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמי
הנדסאיםבדירוגשמדורגמיאו,לבורנט,שרטט,טכנאי,הנדסאי)והטכנאיםחחנדסאים .(וטכנאים

.הקרןניהולהינהההברהשלחיהידהפעילותה.ב

האישורתוקף.ותסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםחשתלמותכקרןאושרתחקרן.ג .2/31נ/2013ליוםעדהינו

גםמידענכללהכלפייטבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ד
ותתאם להוראות

.הממשלתיותההברותרשותחוזרי

מסלול:תבאישחהשקעהמסלולישעליםבקרן.ת
,מנייתי<PDI>1ח"אגמסלול,כללי

בעהמדינהלעובדייהבבנקעםחתקשרחההברח.ו
שירותיקבלתלצורך("יחגבנק"-להלן)מ" חשבונותאתלנהלהואיהבכנקשלתפקידו.תפעול

לפיהעמיתיםחשבונותואתוחקרןהחברה
.דוןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,ההברההוראות,החגרהתקנון
.14/1/1מיוםתחלהתפעולשירותימתןונפסקתעללחברתהודיעיהבבנק

קבלתלאחר חודשבמהלךמהודעה
נמצאתוהחברהמתפעללאיתורועדהתחברתדירקטוריוןמינה,יוני בהליך

אשר,החברהלדירקטוריוןהמלצותיתאתתעבירהאיורורועדת,חדשמתפעלאיתור
.תחדשהמתפעלעםההתקשרותאתלאשריפעל

בעמוסרייםלגופיםשירותיםשלסמגןחברתעםתתקשרהחחברה.ז
שירותיםקבלתלצורך,מ" לצייןיש.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבגקחמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים אתגםבוחנתשהחברה

.שיבחרלמתפעלבהתאם,שליםמגןעםההתקשרותהמשך

בעהשקעותניהולנשואםאקסלנס,ח
הוןשוקיומגדלמ"בעמוסדייםתשקעותדש-מיסב,מ" בע(1988)

מסלולשלההשקעותתחוס.הכלליתמסלולשלתהשקעותתיקאתמנהליםמ" אג
מנחלי.מ"בעהשקעותניחולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלחמנייתיהמסלולושלח" .תקרןשלחחשקעותניהולעלמחלותהרגולטוריותחהוראותכלליישוםפועליםונתוקים

ומשקיעים,מהשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמיםהתיקיםמנהלי
בכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

ולהנחיותלמדיניות .האמורות

בעסחרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםחקרןנכסי.ט
,מ"

יועץ,כשפיסמנהל,השקשתיועץ:וביניתם,מקצועייםביועציםנעזרתתחברת.י
מבקר,משפטי

,נטרנטאספק'ע.סיכוניםומנהלנכסיםלשיערוךחברם
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1013ביוני30

הקרןשלעיקרייםנתונים
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה 2013ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי792,3-בהסתכמוהחברהחוואות
.הסקוריםהכספיים

לשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשההברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
עלהמרבי ולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי

בגובהניחולדמימהקרןגובההחברה
.אפסהינוהכוללשהרווהכך,הוצאותיה

הליפייםהדוחותאישורהליך

:הינםבחברההעלכקרתעלהמופקדיםהגורמים*
(.)הביקורתועדתס
(*)ההברהדירקטוריוןס

הכשפייסהדוחותלבחינתוועדםשלבמתכונתבשנהפעמיםמספרמתכנסתהביקורתועדת* להלן)
ומגבשת,תסופיאישורםטרםהכספייםבדוחותלדוןמנתעל("הגילויוועדת" לדירקטוריוןהמלצות

מופצתהגילויוועדתכינוסלפני.כאמורהדוחותאישורלגביהחברה
היועץ,החברההנהלת,הממשלתיותההברותלרשותהכספייםהדוחותטיוטת

המשפטי ובוועדת,הכספיםומנהל
.ל"הנהגורמיםשלבהערותדיון,הצורךבמידתמתקייםהגילוי ,בנוסף

המבקרידיעללההמוגשיםהביקורתבדוחותשוטףבאופןדנההועדה
שלהפנימי .החברה

בדוחותודןהחברהדירקטוריוןמתכנס,כאמורהביקורתועדתהמלצותגיבושלאסר
הדוהותאתלאשרתאםומתליש,לושהוגשוהביקורתועדתובהמלצותהכספיים
.הכספיים

ההברהשלהכספייםהדוהותטיוטתעללדוןכדי13/8/5ביוםהתכנסההגילויועדת*
.2013שלהשנילרבעון

:להתכנסותחוקימנייןמהוויםואשר,הגילויועדתבישיבתנכהואשרהדירקטורים*
הביקורתועדתר"ויוצ"דח-וואקיםנאבילח"רו0 הופרחיים0

בריהוטעמוסס

שירותיםנותנישלנציגיםגסוהשתתפונכהווהדירקטוריוןהגילויוועדתשלבדיונים*
.ומועלםמועלםמשרדהמבקררושונציגהכספייסלדוחותהקשוריםלהברה

מידעקבלת,הדוחותקריאתלאחרחבריהידיעלואושרושגובשו,הועדההמלצותי
,13/8/5ביוםבישיבתוהדירקטוריוןבפניהוצגו,לעילהאמורבכלודיוןאחריםמגורמים
.הדוחותאתלאשרההחלטהאתהדירקטוריוןקיבלובטרם

מרהדירקטורשלכהונתוהסתיימת2013מאיבחודש(')
יתרשלפרטיהם.אוזןאנדרי בטבלאותשהוצגומהגתתיםשינויללאנותרוהביקורתועדתוהבריהדירקטוריוןהברי

.2012.12.31ליוםהחברהשלהדירקטוריון)בדורהדירקטורים
גבכדירקטוריתמחדשמונתה13/7/25בתאריך(.)

כהונתהשפקעהלאחרשלושבשמת' .13/6/2-גהקודמת
כדירקטוריתרוס-מצאאסתרגברתלכהןהחלה13/7/25בתארוך(.)

י"עונבחרה הדירקטוריון
.13/8/5גיוסהדירקטוריוןר"כיו



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולההברה
2013ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוה

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלתאחריות

הגילוילגביונהליםבקרויוהערכת

המוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל"המנכעםבשיתוף,('"המוסדהגוף"להלן)החברההנחלת
שלהגילוילגביוחנהליסהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופחלתוםתעריכו
הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלל"המנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסדיתגוף

עלולדווחלסכם,לעבד,לרסוסמנתעלאפקטיבייםהינטהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבחתאסהרבעוניבדותלגלותנדרשהמוסדישוזגוףתמידע
.אלובתוראותשנקבעובמועדוהסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

כספידיווחעלפנימיתבקרה

המוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2073ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמחלד
הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןוישפיעאשרכספידיווחעל

.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית



8

~~

ימ4א

-

שלכבוד
מ"געוטכנאיטלחגדסאיםהשתלמותקרןלביתאהחגרה

,.נ.ג.א

שלהמגיותלגעליחמצקלהתשבתרואהשליקירהדם

מ"בעוטכנאיטלחגדטאיטחשתלמוהקרןלניחיחחברח
מגונו

-יהלןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
עלהתמציתיהחחואת2013ביוני30ליוםבינייםהכסמיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל,ק'ההברה"

וההנהלהתדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללונקופה,תכוללתרווח
34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולחציהלעריכתאחראים

האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונחלהנחיותבהתאם,"בינייםלתקופותכספידיווח"
כלליס)הכנסהמסלתקטהובהתאםהממשלתיותהחברותרשותוהוראות("הממונההנחיות"-ולהלן

מידעעלמסקנהלהביעהיאאהריותמ,(חתקטתיי"-לחלן)2964-התשכבד,גמלקופותוניהוללאישור

.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקרתכספי
הסקירההיקף

כספימודעשלסקירה"בישראלחשגוןרואילשכתשלגסקירהלתקןבהלעססקירתנואתערכנו
לתקופותכספימיזץשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
נהליומיישום,והחשבונאייםהנספייסלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביגייס
בהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהעהסקירהואמדתןאנליטייםסקירת

חענייניסלכלשניוודעבטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקוגליםביקורתלתקני
.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבחתאס.בביקורתמזוהיםלהיותימוליסשהיוהמשמעותיים

.מסקנת
מכל,ערוךאינוהמילתכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבםלתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

אגף-האוצרמשרדלהנחיותוכחתאס34145בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינות
לגבילתקנותובהתאסהממשלתיותהחברותרשותוהוראותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוק

.הכספייםבדוחותהנדרשוסף)חחמידע

עמי
חשבירואי

.2013באוגוסט05,גןרמת
.ן.

.
ן52522)ו-רמתי1)לז.הח'רחןTel:654500-9-972ז;טימזן1

~
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~

EM muallem @muallem

-cpa.co. liא(122אשק:6137655-3-972:פקסן"
0.ק.414אאט61%10מ%



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהאההברה
הצהרה

הדוחותנמנותלהבטחנושניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברתטףדוח)הממשלתיותהחברותלתקרתמהתאם
.(2005-חתשסייו,הדירקטוריוחודותהכספיים

,אני

~

:ייססמצחיהש/ל

ההשתלמותקרןלניהולתהברהשלהדירקטוריוןדותואתהכספייסהדוהותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2013שנתשלהשגילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים
.(הדוחות

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,תדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםהסרולאמהותית
.בדוהותהמכוסהלתקופהבחתייהסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבוזן

הכלולאחרכספיומידעהכספייסהדוהות,הדוחותאתשבחגתיולאחרלידיעתיבהמאס.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותרתהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראים,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאתריסלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחחמיועדיס,כאלהונהליסבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריטידיעללידיעתנומובא,לחברחהמתייתם
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,ידיעתילמיטב,כווהצהרההמצחיריםבהברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןחחברחשל

שלבחדילתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותחמשמעותייסהליקוייםכלאת(10
החברהיכולתעללרעחלהשפיע,סגירבאופן,העלוליםכטפידיווחעלפנימיתבקרה
.כטפימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עונדיםאומגהליסבהשמעורבים,מהותיתשאינתוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.התברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריס

באמוראין:

~

.דיןכלפיעל,אתראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדייל
ן

,וע,לץ
1 תאריך

פ,(%
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מ"בעוטכנאיםלהגריאיםההשתלמותקרןלניהילהתברה
מנכללהצחרת

הטחותנכונותלהבטחהשניתנווחמצגיסשננקטוהפעולותבדברשסףירחהממשלתיותתחברותלתקפהעהתאס
.(2005-ו"התשס,חיירקסוריוחודוחחכספייס

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכשפייסהדוהותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניחס)2013שנתשלהשנילרבעון(החברת-ולחלןמ"בעוטכנאיםלהנדסאים

.(תדוחות

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושתמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדתשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופתבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושגהן

ומידעחכספייסהדוחות,תדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
חכלולאחרכספי באוץמשקפיטהדירקטוריוןבדוח

ואתהכספיהמצבאתחמהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחותחמוצגיטולתקופותלימיםהתברתשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראיש,כזוחצהרחחמצחיריסבחגרהאחריםלצד,אני.4
או,כאלחונחליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

שמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונחליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
מהותי עללידיעתנומוחא,לחברתחמונייחס

שלההכנהתקופתבמחלךבפרט,בחברהאחריםידי
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,ידיעתילמיטב,כזוחצהרחהמצהיריםבחברתואחריטאני.5 ,שלהולדירקטוריוןהחברהשל
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליעוייטכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדוותלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבוושמעורבים,מהותיתשאעתוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.התברחשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי

/י%
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהמשתלפותערןלניהולהחברה
כיפיםמנהלהצהרת

הדוחותכטת)להבטחת)שניחגוהמצגיםשננקטוהפעילותבדברוסף)נדויוהממשלתיותהחברותלתקנותושהבאס
.(2005-התשספו,ריוח)הדירקטח)ד)הכמפייט

:כימצהיר,ארגוםדורוןח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוהואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדושניחס2013שנתשלהשנילרבעון(חחברת-ההלןמ"בעוטכנאיםלהנדסאים
.(הדוחות

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוהות,הדוחותאתשבהנתיולאתרלידיעתיבהונאס.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםהסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופחבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

הכלולאחרכספיומידעהכספייסהדותות,הדוחותאתשבהנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבהענותמכל,נאותבאוץמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםלתקופות)לימיטהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלתבטיהחמיועדים,כאלהונהליסבקרותשל)פיקוחנתחתלקביעונסגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךנפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחגרההמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,ידיעתילמיטב,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואתריסאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןתחברהשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמשונייםהליקוייםכלאת(א)
ההברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרת
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשוט

עובדיםאומנהליםבהשמשרבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחרכלאדםמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ע_

~

ן1ש
כספיםלקהל,ארגובדורוןח"רוונאריך



-.--.-ז-----.-....---.-

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
הצהרת

~
"bbb

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיותעלפנימיתבקרח"7-9-2050מוסדייםגופיםלחוזרלחבאם .וחסכונןביטוח,ההון

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

בעוטכנאיםלתנדסאיסההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניתדוהאתסקרתי.1
מ" .("ח)הד":להלן)2013ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("חחברח":ולהלן

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוה,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותהנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנהולמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולא

ומידעהרבעונייםהכתפייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס,3
משקפיםבדוההכלולאחרכספי ,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאוש

ההברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיוזמצבאוו
,בדוההמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונחליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלחונהליםבקרותקבענו(א)

עללידיעתנומובא,לחברהחמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ידי שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

,הדוח
דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבערהקבענונם

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראותdFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלתממונח

והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
אתוהצגנוההברהשלהגילוילגבי ממקשתינו

התקופהלתום,הגילוילגביוהנחליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבי
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדותגילינו(ד)
זהברבעוןשאירעכספי באופןשהשפיע

הפנימיתהבקרחעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותי
-וכן.כספידיווהעלהתברהשל

למיטב,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
,המבקרהחשבוןלרואהגילינו,ידיעתי של),הביקורולוועדתלדירקטוריון

הערכתנועלבהתגייס,החברהשלהדירקטוריון
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכנית

בהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
של הפנימיתהבקרה

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעל
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

ההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוגיןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
מעורביםאו עובדים

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחרים
.כספי

אדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןפנכלעל,-אוה
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
כיפיםמנהלתצברת.4

מילוייםדוחות,חצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"9-2010-ומוסדייםגופיםלחוורבהתאם;
שוקאגףשל" .(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר;ארגובדורוןרוצח,אני

מ"בשוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולחחברחשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1 30ביוםשהסתייםלרבעון(ייחחברהיי:להלן)
.("יהדות:להלן)2013ביוני

מצגבותמרולאמהותיונעובדתשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמחותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעחרבעונייסהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,אות)באופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצחרההמצהיריםבהברהואחריםאני.4

-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלתונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
יהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בהברהאחרים דיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספי
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)ERS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברחשלהגילוילגביוהנחליםחבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסח

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מחותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

,המבקרהחשבוןלרואהגילינו,ידיעתילמיטב,כזוהצהרההמצחיריםבחברהואחריםאני.5
הערכתנועלבהתבסס,ההברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרחלגביביותרהעדכנית

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

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאענהוביןמהותיתבין,תרמיתכלמ)
דיווחעלתחברתשלהפנימיתבבקרהמשמעותיונפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

יי.11-
,

ס"ייי"4"קזייי
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מ"בקוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהםההברה

הכעפיהמצבעלדיהותתמצית

(חדשיםשקליםצפצפי)

ליוםליוםליום
%3/2ג/22/6/302012(.)23/6/30

,ומבוקר(מבוקילא)מנוקףגיאביאוף

נכרזים

6473.66נטו,קבוערכוש

3139426157חובהויתרותחייבים

727539704מזומניםושווימזומנים
---

930038הנעטיםכלסו

"
927

;44

מ
--מניותהון

התחייגויות

87ד4928נטו,לשבדיםהטבותנשלחתחייסיות

5838951840זכותויתרותוכאים

--- סך
27ע930038,1וההתחייצויותההוןכל

4י

.א.2ביאורמ"ר,מחדשסווג(מ

.ווכפפייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםתבאוריס
ממ

11"צ

~

(ן
427"4"

לת

-

ף/
ארגובדלחןח"רושטיינקיצחק41קכילהכספייםהדוחותאישורתאריך

ומשדירקטור,-
לעפיםמנהלל"



מ"געוטמאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהםהחירח

רו141הפשדדוהותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

גשלושקלשלושתלששתלששת

לשנהתחודשיםןים"חחחהחודשיםההודשיט צוסיוזייבווד)גובסיוייייווגצגסיוצייבילצבסיוצייבנו,שיסעצייבו

גיירביוםכיוסלעטגיוס
302012/12/31/יגש?5/6,301ג12/6/30(.)0ג/13/6ביאור

(מבוקי)(ואבוקךלא)(מבוקרלא)(מבוקרלו)מטקה16)

3864,3869,1989,1560,7,נ78נטו,ההשתלמותמקרןנוהימדמיהכוסות

663310מימוןחכנסות

1-1-1אחרותהכנסות

92870,3873,1992,1571,7ק3ההכנסותכלסך

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

6792,3870,3873,1992,171571וכלליותתנהלההוצאות

92870,3873,1992,1571%ק3ההוצאותללמן

----לתקופתרווח

-----= .א,2ביאורראה,מהזשסווגק)

.הכעפייםמהדיחהזנמרדבלתיהלקמהוויטתמצורפיםהבאורים



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

3%20ביוני30ליום

כללי-%ביאור

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

.1970ביולי13ביום,הציבורי
גמלוקופותפיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
והטכנאיםתהנדסאיםלסקטורהמשתייכיםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

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

.מוגבלבעירבוןממשלתיתהברההינהההברה.ב

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

אגמסלול,כללימסלול:חבאיטההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד
.מנייתיומסלולח"

חשבונאיתמדיניות-2ביאור
החשבונאיתהמדיניותיקרי.א

בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםהכשפייסהדוהות-
כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספישיווה',34IASבינלאומיחשבונאותלתקן להלן)18שבינלאומיים

והסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("18ש" לאמידע.האוצרשבמשרד
.בדוחותתוצגלאמהותי

החברותלגגי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70,בקממשלהלהחלטתבהתאם-
הינה,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות

לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאותפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף
תונבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות

.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם

עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבחוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייסבדוחות-
.ממשי
מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכמפייטבדוחות
.בדוהותהכלולהמידעעלמהותי

עקבייםחינם,בינייםהכספייםהדוהותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אסאלא,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםחכספייטהדוהותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייסלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר
12/6/30ליוםחשוואהמספרישלמחדשסיווג-

מחדשסווגו,לחסהגלוויסובביאוריםהכספייסבדותות12/6,30ליוםההשוואהמספרי
11-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם

שלהכספייםבדוהותהנדרשהגילוימבנה" בהתאםמנהלותהברות
1(5)הבינלאומייםתדיווחלתקני

~
.2012ביולי30מיום"5



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

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהםהחגרה
גינייסהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013ביולי30ליום

(המשן)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללתשתמשחחברחהנהלתנדרשת,ERS-לבהתאםתכספייםהדוחותבעריכת
נכסיםשלחסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות

מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובחר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות
.אלו
נדרשה,התברהשלחכספייםחדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייסאומדניסשלגיבושםבעת

,משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחההברההנתלת

גורמים,שונותעובדותעלחחברחהנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלחאומדניסתוקנושבחבתקופתמוכריםחשבונאייסבאומדניםשנכוייס
.מושפעת
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

נטו,קבוץרכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיטעלחכספייסבדותותנכללחקבועהרכוש
לחפיתתכמספיקיםמנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפתתבשיטתמחושבהפחת

.בחסהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

-15-



""Uוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותוקרןלניהולהחברת
S

הכשפייםלזיהותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לייםליוםליום
2/12/31ג2/6/3020ג(.)13/6/30

(מהיקר,מבוקרןיאממקהלא,חובההתרותחייבים-3ביאור

(**)23'97166מראשהוצאות
('*)42260134קשוריםצדדים

139426157תובהויתרותהייביסכ"סה

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(')

.מחדשסווג(לי
ליוםליוםליום

12/6/302012/12/31(ל13/6/30

(שביקר(מכוקךלא,מבוקהולאנטו,לעובדיםהטבורךבשלחתחייבהות-4ביאור

464043חופשהבגיןהתחייבות

464744פיטוריןבגיןהתחייבויות

%28282נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויותהכלסך

בשנתח"שאלפי16סך),התקופהבמהלךח"שאלפי8לסךהסתכמומוגדרתהפקדתתוכניותבגיןההוצאות .וכלליותחנהלההוצאותבמסגרתונכללו(2012

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(ל
ליוםליוםליום

2/12/31גס22/6/302(.)13/6/30

(מבוקר,(מבוקרולאמבוקרןלא,זכות1יתך1תזכאים-5ביאור

(*")1567572ומשכורותשכרבשלאחרותותתחייבויותעובדים לשלשהוצאות
443836546(**)

196-196שירותיםונותניספקים

(*')434026קשוריםצדדים

aa251812זכותויתרותזכאיםהכלסך

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(.)
.מחדשסווג(";

-16-



הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

~

nwwלשלושתלשלושתלששת
h)W<החוישיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימתשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום

ג02022/22/3י/2/6ג(.)6,3023,6,30/ע(י)13/6/30 6ביאור
(מבוקר;מבוקרןלא;מבוקר1לאמבוקרןלא,(מבוקךעאביאורוכלליותהנהלתתוצאות-

268308138176612ונלוותשכרעבודה

73933637171לדירקטוריםתשלומים

552312והפחתותפחת

1212ביטוחים

"14674311

אחזקתמשרדיס
1)8336346!4קשורת"

320317159147653ופרסוםשיווק

648,1537,1826768095,3מתפעליםשורמיסתשלום

692734323358423.1השקעותתיקניהולדמי
536466283240064,1מקצועייםושירותיםמשפטיייעוך

9451952415594אחרות

O"nDבענבב,222וכלליותהמילחחוצאותiau2522%צננ

א.2ביאורראח,מחדשסווג(.)



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013ביוני30ליום

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-7ביאור

.מטעיםפרטיםכולליטאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברת

,החברהעלהחליםתדיווחכלליעלמידע"חשבונאיתמדיניותעיקרי"-2בגיאורלעילראה
.2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטתוהתייחסות

שנתנווהמנביטשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
תהוןשוקאגףולחוזר2005-התשספו(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלחבטחת

,(7-9-2010מוחדייםגופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתיבקרה' 11בעמודיםאלחבדוחותנכללו
.תכספיסומנהלהחברחל'מנמשלהצחרות7-

נויתמידע-8ביאור
בלתיכחלק,ירהעלהמנוהלתהקרןשלחכספייסהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מחסנפרד

והתקשרויותתלויותהתחייבויות-9ביאור

נשואהאקסלנסוכעדהחברהכנגדתביעה,אביבבתלהמתוויהמשפטלביתחוגשה12.7.25ביוש
.ייצוגיתכתובענההתובענהלאישורבקשהעםיחד,(""אקילנש"-להלן)מ"בעופנסיהגמל

לעמיתיבעברההברחשערכהנכותאומוותמקריבגיןהקבוצתיהחייםלביטוחנוגעתהתביעה
.הקרן

קבלתללאהקבוצתיהתיישביטוחאתערכהשתתברההיאוחמוכחשתהנטענתהתביעהעילת
הסבהעמיתיםהסכמתקבלתאי,(המוכחשת)התובעיםלטענונ.בכתבלכךחעמיתיםהסכמת

.ואילך2005משנתהחלקבוצתיחייםביטוחבגיןפרמיתגבייתבדמות(תמוכחש)נזקלהם
ידיעלתמוערךוהסכום,ופיצוילהשבחכתביעהמוגדרתהיא.במחותהכספיתמיאהתביעה
להערכת.אקסלנס,עילהאותהכגיןהנוספתוהנתבעתחחברחכעד,ע5מיליון20הואהתובעים
פוליסתפיעלחעצמיתהחשתתפותבגובתהיאהנדוןבמקרההחברהשלהחשיפהתחברה
ארהדולראלפי10שלסךעלשעומדת,הביטוח

"
ק

ן
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השתלמותקרן
וטכנאיםלהנדסאים

בינייםנספייםדוחות
3201ביוני30ליום

(מבוקריםבלתי)



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחותתמצית

(מבוקריםנבלתי

2013ביוני30ליוט

הענייניםתוכן

עמוד

2חשבוןרואהשלסקירהדוח

7-3הצהרות

11-8מאזנים

15-12והוצאותהכנסותדוחות

19-16העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

20בינייםהכספייםלדוחותביאורים
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לכבת

מ"בעוטכנאיטלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולתחתיה

,.נ.ג.א

חמשירחששןרואהשלסקירהחח
וטכנאיםלהנדסאיטתשתלמותלקרן

אתתכולל("הקרן"-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
עמיתיםבזכויותשינוייםעלודוחות,והוצאותהכנסותעלהדוחותאת2013ביוני30ליוםהמאזן
אחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושתשישתשללתקופה
ודיווח34145בינלאומיחשבונאותלתקןבחתאםזוביגייסלתקופתכספימידעשלולחצגהלעריכה

האוצרבמשוזוחסכוןביטוח,תהוןP1Wעלחממתחלהנחיותבהתאם,"בינייםלתקופותכספי
הכנסהמסלתקמתובהתאםהממשלתיותהחברותרשותוהוראותהממבהקהנחיות"-יחלן
תתקשת"-ולתלן964נ-ד"התשכ,גמאקופותוניהוללאישורוכללים

"
להביעהשאחריותנו.

.סקירתנועלבתתבססזובינמסלתקופתכספימידעעלמסקנה

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתטאתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירת."היישוהשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניטהאתראיסאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים

ביקורתמאשרניכרונבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי
שניוודעבטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמשבליםביקורתלתקניבחהאסהנערכת

מחוויםאגואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלחיותיכוליםשהיוהמשמשתייסהענייניםלכל
.ביקורתשלדעתתחת

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס
משרדלהנחיותובהתאס34145בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,תמציתיותהבחינותמכל

הממשלתיותהחברותרשותוהוראותחאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגף-האוצר
.הכספייםכדוחותהנדרשהנוסףהמידעלגבילתקנותובהתאס

tbyll

םעע

fiומי
~
dnי
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

הצהרה
)הדוחיונכותתלהבטחתשגיתנוותמצגיםשננקטוהפעולותבדברמסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותעהתאס

.2005ן-1"חתשס,(הדירקטוריוןודוחחכספייס

"מו41,אני
:כימצהיוקשט

שנתשלהשנילרבעוןוטכנאיםלחנדסאיסהשתלמוהקרןשלהכספייםהדותוונאונבהנתי.1
.(תדוחות-להלן)2013

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבהנתיולאחרלידיעתיבחתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיטכדיהנהולמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסחלתקופהבחתייתסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,תדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השיגוייסאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמתותיותהבחינות
.בדוחותחמוצגיסולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראים,כזוחצהרתהמצחיריםנצטברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבתתאס.בדוהותהנדרשגילויליורךוגהליסבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונתליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתםמובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

המבקרההשבוןלרואהגילינו,ידיעתילמיטב,כזוהצהרההמצהיריםבהברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןתחברתשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותותחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
ההברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,חעלוליסכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדוונולסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מתותיתשאוגהוביןמהותירובין,תרמיתכל(ל
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאתריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

111ש-1
"רני י(42תאייד

_
1)1
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת
)להבטחושניתנוהמצגים)שננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקוותנהתאט)

~

הדוחותונות
.2005ן-התשסעו,הדירקטוריםודוחהכספיים

:כימצחיר,שטיינריצחק,אני

שנתשלהשנילרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםחדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2013

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבחסתפרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבונן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבהנתיולאהרלידיעתיבהתאם.5
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתתכספיהמצבאתחמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

בהברהולהתקיימותםלקביעתםאהראיס,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני,4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהוראם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מחותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליסבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתסגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאהריסידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוהות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,ידיעתילמיטב,כזוהצהרההמצהיריסבהברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהתברחשלן
ן

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,חעלוליסכספידיווחעלפנימיתבקרהן

.כספימידעולדווחלסכם,לעתד,לרשום
עובדיםאומנהליטבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)

.ההברתשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדטכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

גוץ
-4-



וטכנאיםלהנדסאיטהשתלמותקרן

כספיםמנהלהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוחפעולוהגיברנוסףלוחחממשלתיותהחגרותלתקנותלהתאם
.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

שנתשלהשנילרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלחכספיי0חדוחותאתגחנתי.1
,(הדוחות-לתלן)2013

עובדהשלתוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,וזדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבחתאס.2
חנסיבותלאור,שניתנושחמצגיסכדיהנהולמהותיתעובדהשלמצגבחסהסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבחתייחסמטעיםיתיזלא,מבגיסאותםניתנושבחן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,חדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השיכוייסאתוכןתקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתחמחותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםחקרןשלהעמיתיםבזכויות

בחברחולהתקיימותםלקביעתםאחראים,כזוחצתרחהמצתיריסבחברחאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונתליםבקרותקבענולכךבהתאם.נדוחותהנדרשגילוילצורךונחליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלחונהליםנקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמחלךבפרט,בחברהאתריסידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.חדוחות

המבקרההשבוןלרואתגילינו,ידיעתילמיטב,כווחצהרחהמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביוונרהעדכניתהערכתנועלבחונבסס,שלחולדירקטוריוןחהברתשל

שלבחפעלתחאובקביעתחהמחותיותוחתולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(ןא
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרת
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמתותיתבין,תרמיתכל(:ו;
,חחברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרחמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

נ11ז

" "ארדורוןח"רותאריך
כספיםמנהל,

//1
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת
plwאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבבקרת7-9-0%20מוסדייםגופיםלשזרבהוראס)

.וחסכונןביטוח,ההון

:כימצהיר,שטיינרירתק,אני

לרבעון("הקרן":אהלןושכגאיםלתנדסאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדותאתסקרתי.1 30ביוםשתסתיים
.("הדוח":להלן)2013ביוני

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאורגוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושכללושתמצגיסכדיהנהולמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתעופהבהתייתםמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבוכויו1ותשינויי0אתוכן

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצחיריםכחברהואהריסאני.4
-וכן;הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליסבקרותשלפיקוחנוההתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבשו(14)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בהברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענולט
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהPDV<המיועדת,כספי

(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכשפייסשהדוהות

~

RSולהוראות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותונו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדותהמכוסת

והברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדותגילינו(1
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאוםשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלההברהשל

,המבקרהחשבוןלרואהגילינו,ידיעתילמיטב,כיןהצהרההמצהיריםבהברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרתלגבי

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
ההברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן;לקרןהנוגעכספימידעעלולדווהלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמשרבתבה,מהותיתשאענהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(:))
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-%



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

כספיםמנהלהצהרת
שוקאגףשלוגילוייסיידוחות,הצחרות-כספידיווחעלפנימיתכבקרה7-9-2010מוסדייםמפיסלחוזרעהתאס

.וחסכתןביטוח,ההון

:כימצהיר,ארגובדורוןרפה,אני

לרבעון("הקרן":להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוהאתסקרתי.1 30ביוםשהסתיים
.("הדוה":לתלן)2013ביוני

מצגבוחסרולאמתותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנהולמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוההכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוויות,ידיעתיעלכחתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוההמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמחותישמורעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימית,בקרוקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(:ט
ולכךהכספיהדיווחמתימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראותע8%5)בינלאומייםדיווחלתקניבהתפסערוכיםהכספייםשהדוהות
;ההוןשוקעלהממונה

והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגבי מסקנותינו

התקופהלונוס,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבי
-וכן;הערכתהעלבהתבססבדוחהמכוסה

דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינוזק)
זהברבעוןשאירעכספי באופןשהשפיע

הפנימיתהבקרהעל,מהותינאופןלהשפיעשצפויסוייראו,מהותי
-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהתברחשל

,המבקרהחשבוןלרואהגילינו,ידיעתילמיטב,כווהצהרההמצהיריהבחברהואתריסאני,5 חביקויתולוועדתלדירקטוריון
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשל

:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותחמשמעוונייסהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהYIW<שצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתתבקרה
-וכן;לקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ש
דיווהעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.לקרןהנוגעכספי

על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי

--.---.------.-4-.-.--.-.-.------.

*
ף[

כספיםארגימנהלדורוןרונהתאריך
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מאזנים

מצרפי
(הדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליום
12/6/30(*)3/6/30ג

(מבוקרלא)(מבוקרולא

שוטףרכוש
487,122723,99905מוומניסושווימזומנים
649(**'ן728,3513.10חובהויתרותחייבים 215,126236,110554

-----..---------.-.
פיננשיותהשקעות

119,552,1876,512,1986טרייריםחובנכסי

179,133230,154054סחיריםשאינסחובנכסי
408,430669,417980מניות

,917.464135.378173(י*)אחרותהשקעות

,623,2480910,462,2193הפיגנשיותההשקעותכלשך
c:=c------------------

838,706,2146,573,2747הנעשיםכלשן
_=י;===ס

284197417זכותהתרהעזכאיט

149330.703.2גך5ג554,706,2העמיתיםזכויא

838,706,2146,573,2747,703,2העמיתיםוזכהותההתחייגהותכלסו

ר,מחדשסווג(*)
.ב,2ביאורח"

מהמקובלבשונה,חיתהאםהתחייבותבניכוי,טו)בסכומןהוצגוהבינייםלתקופותואופציותעתידייםחוזיםבגיןיתרות(.ל
.השנתייםבדוחות

.לקבלפזעוןגםכוללתחיתרת(**י)

תמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים

"
.מהםנפרדבלתי

kf

~

lj_
,
ףק14ן,//

ארגובגרווח/שטיינר,ילחיןפולגק",4זהכספייםהדוחותאישורתאריך

כלקיםמנחלל"ומנכדירקטורדירקטוריות

ע
*8-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
מאזנים

כללימשלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

12/6(*)3/6/30ג

~

ג2/12/3ג320

(מבוקר;מבוקהלא)מבוקרןולא

שוטףרכוש

900,109333,93722,107מןומניסושווימןומנים

488.2(***ו623.3252,10חובתויתרותחייבים

523,113615,103210,110

--------------.----
פיננייאהשקשת

354,426,1765,411,1051,477,1סחיריםחובנכסי

179,133230,154054,142סחיריםשאינסחובנכסי

952,427597,415986,414מניות

285.463011,377814.417(*.)אחרותהשקעות

770,450,2603,58הפיננסיתההשקעותכלסך

~

2905,451%

293,564,218הנכסיםכלסך

~

462,2115,562,2

281183412זכותויתחחזכאים

012.564.2035.462.2703.561,2העמיתיםזכויות

564493,2218,462,2115,562,2העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלעד
=-יה4

.ב.2במורראה,מחדשסווג(י)
בשונה,היתהאסתתחייבותבניכוי,נטובסכומןחויגוהבינייםלתקופותואופציותעתידייםחוויפבגיןיתרות1")

.השנתייםבדוחותמהמקובל
.לקבלפדיוןגסכוללתהיתרה(*'י)

.מהםנפרדבלתיחלקמתוויםגינייםהכשפייסלדוחותהמצורפיםהנאורים

-9-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
מאזנים

ח"אגמסלח

(חדשיםשקליטבאלפי)

ליוםליוםליום

2/6/302012/12/31נ(.)13/6/30

(שבוקרמבוקהנלא(מבוקרלא)

שוטףרשש

332,12921,5857,10מזומניםושווימזומנים

156(*'ו93229חובהויתרותחייבים

425,12150,6013,11

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

פיננסיותהשקעות

619.125975,100804.126סחיריםחוגנכסי

619,125975,100804,126הפיננשיותההשקעותכלסן

044,138125,107817,137הנכסיםכלסך

1144זכותויתרותזכאים

043.138111.1071371813העמיתיםזכויות

044,138125%10817%13חעמיתיטוזטיותההתחייבויותכלסך

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(4)
.לקבלפדיוןגםכוללחיתרה(*')

.מהםנפרדבלתיתלעמהוויםבינייםהליפייםלדוחותהמצורפיםהבאוריט

-10-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקין
מאזנים

מנייתימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

12/6/302012/22/31(י)13/6/30

(מבוקר)(מבוקרלא)(לאמבוקר)

שוטףרכוש

255469326מזומניםושווימזומניט

5ש12חובהויתרותחייבים

267471331
-----.----------------

פיננסיותתשקעות

146136131נכסיתובסחירים

.456,2072,2994,1מניות

632.1124.1359,1אחרותהשקעות

234,432הפיגנטיותההשקעוהכלסך

~

3484,3

501,4803,3815,3הנכסיםכלסך

2.1זכותויתביתזבחים

499.4803,3814.3חעמיהיםזכויות

501,4803:3815,3העמיתיםוזכויותההתהייבהותכלסך

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(')

מהםנפרדגלתיהלקמהטיפבינייםתכטפייסלדוחותהמצורפיםתבאורים



וטכנאיםלהבדטאיםהשתלמותקרו

והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלשטתלששת
לשנהתחודשיסתהודשיםהחודשיםהחמשים
שתסתיימחשחטתיימושהיתיימושהסתיימושהסתייש

גיזםביוטגיוסביוםביום

נ3/גג/2/6/302022ג(*)2/6/3013/6/30ג(-)3/6/30ג

(מבוקר,(לאמבוקר,(יאמגוקר(לאמבוקר,(לאמבוקר,בשור

(הפסדיט)הכנסות

434555,1394081,1055,2מזומניםושוויממזומנים

......---.------------------------..
:מהשקעות

297,31033,40490,21192,11152,126סחיריםחובמנכסי

213,21(738)959,5117,7979,2סחיריםשאינםחובמנכסי
302,26(185,29)(711,7)(786,11)162,17ממניות

052.48(5ן.047)71343.1ג036,2116אחרותמהשקעות

454,75235,52101,18(779,33)719,221

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

8ן8315369חכנסותאהרות

792,223(689,32)971,75805,53531,18(הפסדיט)החכניותכלסד

--ל-....--.---.--------.---.--.----ץ-

הוצאית

7,3864,3869,1989,1560,7"5ניהולדמי
3368,1480671205794,1השקעותיחול)עמלות

111671375474415.1מסים

סך

~
651,5023,5915,2668,2769,10התוצאות

57023,213ג5ק)20782,48616,15ק70למקופחהשאותעל(הפסדים)תכנסותעודף

מחםנפרדבלתיחלקמהולסבינייםהכימייםלרוהטיהמבגרפיטחב4עריט



וטכנאיםלהנדסאיטהשתלמותקיד
והוצאותהכנשותדלתות

עלימטלא

(חדשיםשקליםגאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

עשנההחודשיםחחודשיםחהודשיםהחודשים

שהסתיימהשתסתייטשהסתיימושתסתיימושתסתייש
ביוםגיוסביוםגיוסגייס
ג2/3ג/2ח2/6,502י(*)2/6/50ns6/soג(לס5/6/1ג

(מבוקר)(יאמבוקר(1לאמבוקרלאמבוקח,ביאור1לאמבוקה

(הפסדים)הכנסות

358481,1353045,1896,1מזומניםושמיממסמנים

-.......ץ--..--...........---...ץ.-.-
:מחשקשת

"536,29821,3773סחיריסחובמנכסי
,19804,9289,118

213,21(738)959,5117,7979,2סחיריםשאינםחובמנכסי

9072,26ק,103)(643,7)(792,11)102,17ממניות

(001.15)012.21832.16364.1מחשקשתאחרות

"
91,47

609,73978,49573,16(038,35)493,213
..--..---.----------...-.--

831235615סותאתרות)חכ

3404,215ק,987)63ק050,74471,5116(הפידים)ההמנטותכלסך

---..-..........-.----.--...............ץ.

הנשאףא

588,3718,3772,1908,1239,7ניהולדמי

3355,1462664197735,1חשקנותניחולעמלת

76372472408.1ט121מסיס

382,10ג,437,5856,4808,2577ההושווהכלסד

022,205(564,36)4נ,613,68615,46154לתקופההישתותעל(חפיייס)הכנסותעודף

---==-====-
"ר,מתישסווג(מ

.ב.2ביאורח
.מחםנמרדבלתיחלקמחומםגינייסהכיפייםעדוחותחמשרפיםחבאוריס

-13-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

ח"אגמסלח

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנהההודשיטתחודשיסהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהדרויששהסתיימושהסתיימושהסתייעו
ביוםניעגיוסגיוסגיס

%/ע/2/6/502%20ג(ל3/6/50ג6ש2/3ג(ל23/6/30

ביאור
"

אעוקש

"
(מבוקר)(קר,האמבהאמבוקהאמגוקה

הכנסות

6163נ747839מיומניםושוהממזומנים

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

:מהשקעווג

760.12210617.1387.1859.7סחיריטחובמנכסי
387859,7נ1!,760,1210,2617

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

3-33-אחרותהכנסות

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

9,2656,1426,1025,8ג(834,1התכנסיתכלסד

--------...------------...........-..ץ..--

הייאותת

1921419578311דמיניחול

111ג3222השקעותניחולעמלות

1971539784359ההוצאאכלסך

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

------

637,1138,2559,142לתקאההוצאותעלהכיסותעודף

~

1666,7

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

"ר,מחדשסווג(*נ
.ב.2ביאורח

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכבפייסלדוהוההמטרפיםהבאורים



וטכנאיטלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

מנייתימסלא

(הישיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםתחודשיםחחמשיםהחודשים

שהסתיימהשהיתיימושחיתיימושתסתיימושהסתיימו
פיוסביטגיאביוםביט

2גע12/6/902012/3(,)5/6/30ג12/6/30(ל13/6/30

QDIלאמבוקח,(1לאמבוקר1לומטקחביאור1לאמגוקח

1p1

t
(הפידים)חמניות

ושותממזומנים
~

l)UIID2(א).2א
..-----ץ---.....-.-........-..-.--

ימחשקעות

12-14סחיריםחוגמנבטי

230(83)(68)606ממניות

1בפנ(טנ2ג24אחרותמחשקעות
367(128)(ה85478

363(128)(87)8743(הפסדים)ההכנסותכלין

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

הוצאות

1ס5523לשגיידם

3865211עמלותניחולהשקעות

413%7מסיס

171410728צאות,החכלסך

335(135)(ה70299לתקופההודאותעל(הפסזיס)הכנסותעודף

--=----
.ב.1ביאורראח,מחדשסווג(ל

מהםנפרדבלתיחלקמהיויםצינייםהכספייםלדוחותחמצורפיםתבאורים

-15-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותחשינחיטעלדחות

מצרפי

(חדשיטשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחולשים
שהסתיימהשהסתייששהסתיימושחטתייששהסתיימו

ביוםביוטביוםפיוסביום
2/12/31נ12/6/3020(.)12/6/3013/6/30(.)23/6,30

(מבוקר,מבוקסהא(מסקרלא)(מבוקרולא(מבוקרולא

703481,550,2923,721,2834,618,2481,550,2ג,330תתקשהלחווילתהעמיתיםזכויות

.-------.......ץ----.---.------
17,12477גגמאיםמדמיתקבולים

~

128911,64818,65407,258

--.--..--.--.--..............-.-......
(563,220)(716,53)(602,57)(693,103)(118,מ90לעמיתיםתשלומים

-.-.-...-..ך.--.-.--..................---.-.-...--
לקרןצבירהתעגרות
(029,8754,8710,3280,4822,5חשתלמותמקרמתהעברות

-.-..-...............................-.-.-.-.-
מהקרןציירההעברות
(952,59)(440,80)השתלמותלקרנותהעברות

~

00,42)(910,26)(840.113)

בבגבג
(%,018)(0פן2)(38,א2)(51,י41119גק)נטו,צבירהארס

לתקשחחיצאותעל(הפידים)הפיותעיר
2!5023,3ק,ן320,70783,48616,1535אפשטהינטותמדוהמועבר

גכבבג
49ג,554,706התקופחלסוףהעמיתיםזטיות

~

572,2554,706,2949,4572703430,2

(.)

~

AIIOב.2ביאורראה,מחדש.
בינייםהכספייםליוחמןהמצורפיםהבאורים

'

~
ytnDמחסנפודבלתיחלק.



וטכנאיםלהנדסאיטהשתלמותקין
העמיתיטבזכיותהשיפוייטעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםואלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת
לשנהחחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשיט
שהסתיימהשתסתיימושתסתיימושהיתיימושהיתיימו

בייםביוםביוםבים"בי
י2/3ג/2נ2/6/3020נק,3/6/30נ2/6/30נ(ר13/6/30
(שטקרמבוקסיאhplitולאלאמבוקה,מבוקסולא

703,561,2491,470,2580491,2610,525,2491,470,2ההקופחלתחליתהעמיתיםזכויות

----.--.-.-..-........------..-.----.
415,119094,125437,62012,64072,250נמחיטמדמיתעבייס

--.-.-.........------.-.-......-.-.....
13ק,728)(770,51)(438,55)(333,100)(1(643,2)תשלומיסלעמיתיס

----..............--.-.-.-.......-.---.
לקוןצבירההעברות
747,3030,4784,1063,2299,7השתלמותמקרנותהעברות

781,5053,4550,2363,2004,7מילוליםבוןהעברות

פהקרוצבירההעברות
(913,107)5ק,987)(862,40)(776,57)(003,7)השתלמותלקרנותהעברות

(544.56)(17.ו692(004.1)(139.30)(5.ו601מסלוליםבוןחעברות

%לי(רן,%%%ל(י9ר%%%ס%י%ליךנסו,צבירההעברות
(50נ,154)(9ה:ן

-.......................-.-.-..-------...........
לתקופההוצאותעל(חפסדיס)מכנסיתעודף

6022,205ק,564)$6615,46154,14,613מוצאותהכוסותמדיחמועבר

64035,462,2703.561,2גג,64035,462,2012ג012,2התקתהלסוףחעמיתיםזכהות

.ב.2ביאורראה,מחדש)מוו(.1



וטכנאיםלהנדשאיטהשתלמותקרן
הבזכויותתשיטייםקלדוחות

"
תיס?מ

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליטבאלפי)

לשלושהלשלושתלששתלששת
לשנההחודשיסהחמשיםהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתייםשתיחיימו
ביביום

ביוםביוםביטס"
ז.)12,6/50$1/6/30(.)15/6/30

י3/2/6/302%20/2%י (מבוקר,שאמנוקח(1לאמטקרלאמטקה)(ושממקר,

813,13776485413,137191,89385,76התקופתלתחילתחעמיתיטזכויות

......---........---.......-----------..........
861,7(,482,4255,3294,2690גמהיטמדמיתקרים

----....--.......................-....------.....-
89ק)(699,1)ק,157)ק,113)(96ק5)לעמיתיםתששמיט

" ...............ץץ-ך---.......----.....--......-
לקרןצפייההעגלות

217,2363,8(,72740ק069,44השתלמותמקרנוהחעברות

151,5מסלוליםבוןהעברות

"21,30938696,1756200
מהקצבירההעברות

"
ן

(544,5)(904)(142,1)157%)(418,3)חעברותלקרנותהשתלמות

.529)(4221.2(602.2)מנקש(695.5)מסלוליםביןחעברות

" 107446,28u,ode587,16490,52נסו,צבירההעבדם

.-.........-...........--..----.--...--.....----..
לתקופההוצאוהעלהכיסותעויף

42666,7ק637,1138,2559,11והוצאותהכנסותמחחמיעיר

1,107137413!043,138111,107043,1381התקאנהליוףהעמיתיםזכויות

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(י)
.מהםנפרדבלתיתלעמהוויםיתגייסהנגיפייםלדוחותחמצורפיסהבאוריט



וטכנאיםלחנדסאיסהשתלמותקרן
תצמיתיםגזיויוהתשינוייטעלדוחות

מנייתימסלח

(חדשיםשקליפבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשייהחודשיםשחודשיםתתמשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהיתיימושתיתיימו
גיוספיוטביוםביוםגיוס
12/6/502012/12/31(י)2/6/3023/6/50י(ל6/50/חנ (מבוקר,מבוקהשאמבוקרןולאמבוקףלא,(מנוקרלא,

814,3605,3119,4033,4605,3התקתהלתחילתחעמיתיטזכויות

--..-.-------------.-..-----.
1474!6!32022880גמאיםמדמיתקבחיט

--ץ--.--.........--.........ך--....-.--...

46ק)47ק)ק)י4ק63ק)לעמיתיטתשלשיט

..ץ--..---ץ--...----..----.----
לקוןצבירתהנתרוה
213152186-160השתלמותמקרנותהעברות

203,1294287228964מסלוליםביןהעברות

מחקרןרהצביתעגרות
(383)(!9)-(19)(!9)השתלמותלקרנותהעברות

(095.1)(!73)(169)בנמם(839)מסלוליםביןהעברות

(354)55818830436נטו,צבירתהעברות

.........----...-----......--.----
לתקופההוצאותש(הפידים)הכנסותעודף

335(ה13(97)7029ותותווההינסחומדההמועבר

499,4803,3499,4803,33414התקופהלשףחעמיתיםזכויות

.ב,2גיאורראהtWnDסווג(ל

.מהםנפרדדלהיהלקמחוויםבינייטהכמפייטלדוחותהמעורפיטהגאוריפ



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

בינייםהבמפייסלדוחותביאורים
2013ביוני30ליום

כללי-1ביאור

קרןאתמנהלת("ההברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולונחברה.א להלן)וטכנאיםלהנדסאיםההשתלמות
("חקרן" קופות)פיננסייםשירותיטעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

גמה
והטכנאיםההנדסאיםלסקטורהמשתייכיםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ח"תשס

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

,לשכיריטהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלולפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרההשבתאיתהמדיניותעיקרי.א
נאמראםאלא,2012בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשגתייטהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת
.אליהםשנלווולביאורים2012

מחדשסווגו,לוםהנלוויםובביאוריםהכספייסבדוחות12.6.30ליוםההשוואתמספרי.ב
בדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות,ז17-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
.2012בנובמבר18מיום"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתייסהכספייס

השקעותניהולעמלות-3ביאור

השקעהבגיןניהולדמיהוצאות,השקעותניהולעמלותבסעיףנכללות2012מיוליהחל
ביצועבשלישירותהוצאות"-4-9-2012מוסדייםגופיםלחוירבתתאססלבתעודות
ישירותהוצאות)גמשקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותובהתאם,"עסקאות

,2012-ב"התשע,(תיקון)(עסקאותביצועבשל

-20-


