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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

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

1970ביולי13ביוםהוקמההקרן.("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

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

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

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

בהתאםגםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ד
.הממשלתיותהחברותרשותחוורילהוראות

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ה

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

זוהודעהלאור.14/1/1מיוםהחלהתפעולשירותימתןהפסקתעללחברההודיעיהבבנק.ן
וכעתתפעולשירותילקבלתשוניםמגופיםהצעותבחינתשלתהליךהחברהקיימה,כאמור
שירותיקבלתלצורךמ"בעלישראלהראשוןהבינלאומיהבנקעםהתקשרותבתהליךנמצאת
.מועדמאותותפעול

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ח
לצייןיש.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים
שירותיקבלתלצורךס"שלמגןעםההתקשרותהמשךלבחינתבתהליךנמצאתשהחברה
.המתפעלהבנקהחלפתרקעעל,משלימיםתפעול

13/07/31עד)מ"בעהשקעותתיקיניהולדש-מיטב,מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס.ט

ההשקעותתיקאתמנהליםמ"בע(1988)הוןשוקיומגדל(מ"בעמוסדייםהשקעותדשנקראה
ידיעלמנוהלהמנייתיהמסלולושלח"אגמסלולשלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשל

ההוראותכלליישוםפועליםהתיקיםמנהלי.מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס
מדיניותאתמיישמיםהתיקיםמנהלי.הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריות
יסודעלספציפייםערךבניירותומשקיעים,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריון

.האמורותולהנחיותלמדיניותבכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודות

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.י

מבקר,משפטייועץ,כספיםמנהל,השקעותיועץ:וביניתם,מקצועייםביועציםנעזרתהחברה.יא
,אינטרנטספקי,מידעוטכנולוגיותמידעאבטחתעלממונה,404%50ליישוםמלווה,פנים
.סיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

הקרןשלעיקרייםנתונים

2013בספטמבר30ליוםנכוןהקרןיריעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר
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819,135438,129813,137ח"אגמסלול

439,4328,3814,3מנייתימסלול

858,763,2337,665,2330,703,2הכלסך

נ

2013/9-12012/9-12012/12-1
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ח"אג

080,180878,6512470,187הפקדות
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
2013בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בדוחותראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי518,5-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספיים

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעמחברההכנסותעיקר

בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי
.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הכספייםהדוחותאישורהליך

:הינםבחברההעלבקרתעלהמופקדיםהגורמים*
(.)הביקורתועדת0
(.)החברהדירקטוריון0

הכספייםהדוחותלבחינתוועדהשלבמתכונתבשנהפעמיםמספרמתכנסתהביקורתועדת9
ומגבשת,הסופיאישורםטרםהכספייםבדוחותלדוןמנתעל("הגילויוועדת"להלן)

מופצתהגילויוועדתכינוסלפני.כאמורהדוחותאישורלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצות
המשפטיהיועץ,החברההנהלת,הממשלתיותהחברותלרשותהכספייםהדוחותטיוטת
.ל"הנהגורמיםשלבהערותדיון,הצורךבמידתמתקייםהגילויובוועדת,הכספיםומנהל
שלהפנימיהמבקרידיעללההמוגשיםהביקורתבדוחותשוטףבאופןדנההועדה,בנוסף
.החברה

בדוחותודןהחברהדירקטוריוןמתכנס,כאמורהגילויועדתהמלצותגיבושלאחר
.הכספייםהדוחותאתלאשרהאםומחליט,לושהוגשוהגילויועדתובהמלצותהכספיים

החברהשלהכספייםהדוחותטיוטתעללדוןכדי13/11/14ביוםהתכנסההגילויועדת*
.2013שלהשלישילרבעון

ואשר,הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים*
:להתכנסותחוקימנייןמהווים

הביקורתועדתר"ויוצ"דח-וואקיםנאבילח"רו0
ברנהולץעמוס0

והשתתפונכחווהדירקטוריוןהגילויוועדתשלבדיונים*
שירותיםנותנישלנציגיםגם

.ומועלםמועלםמשרדהמבקרח"רוונציגהכספייםלדוחותהקשוריםלחברה

מידעקבלת,הדוחותקריאתלאחרחבריהידיעלואושרושגובשו,מועדההמלצות*
,13/11/27ביוםבישיבתוהדירקטוריוןבפניהוצגו,לעילהאמורבכלודיוןאחריםמגורמים
.הדוחותאתלאשרההחלטהאתהדירקטוריוןקיבלובטרם

.אוזןאנדרימרהדירקטורשלכהונתוהסתיימה2013מאיבחודש(*)
כהונתהשפקעהלאחרwl>wבשמת'גבכדירקטוריתמחדשמונתה13/7/25בתאריך
.13/6/2-בהקודמת

ידיעלונבחרה,כדירקטוריתרום-מצאאסתר'גבלכהןהחלה13/7/25בתאריך(*)
.הדירקטוריוןר"כיוהדירקטוריון

מהנתוניםשינויללאנותרוהביקורתועדתוחבריהדירקטוריוןחברייתרשלפרטיהם
.2012.12.31ליוםהחברהשלהדירקטוריוןבדוחהדירקטוריםבטבלאותשהוצגו



מ"בעוטכנאיטלהנדסאיםההשתלמות.,רנ"לניהולהחברה
2013בספטמבר30ליונוהדירקטוריוןדוח

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

שלהכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת

אתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוף
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביות

על.המוסדיהגוףשלהגילוילגבי
הכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיס

שלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקו
עלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוף

המוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנת
בהתאםהרבעוניבדוחלגלותנדרש

ההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
שנקבעובמועדוחסכוןביטוח

.אלובהוראות

כספידיווחעלפנימיתבסרה

שינויכלאירעלא2013בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך
הגוףשלהפנימיתבבקרה

השפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופן

.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה



4לועשן8יעים

MA

emberO

f

/

" שלכבוד
מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניחולהחברה

,.נ.ג.א

שלהמניותלבעליהמבקרחשבוןרואתשלסקירהדוח

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

מבוא

-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

התמציתיהדוחואת3נ20בספטמבר30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל,("החברה"
הדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהחודשיםתשעהשללתקופה,הכוללהרווחעל

בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלה

במשרדוחסכוןביטוח,ההוןplwעלהממונהלהנחיותבהתאם,'בינייסילתקופותכספיכדיווח34145

הכנסהמסלתקנותובהתאםהממשלתיותהחברותרשותוהוראות("הממונההנחיות"-לחלן,האוצר
גםקופותוניהוללאישורכללים)

"
עלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.("כהתקנות-להלן)1964-ד"התשכ,

.סקירתנועלבהתבססוובינייםלתקופתכספימידע

ההקירחהיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייסלתקופות
נהליומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
בחתאסהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירה

הענייניםלכלשניוודעבטחוןלהשיג)לנמאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקני
.ביקורתשלדעתה11תמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמווהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותיים

מיקנה

מכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

אגף-האוצרמשרדלהנחיותובהתאם34145בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינות
לגבילתקנותובהתאםהממשלתיותהחברותרשותוהוראותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוק

.הכספייםבדוחותהנדרשהנוסףהמידע

,1;4גבכבוד

גןי%קעשטש4/וע
חשבוןרואי

.2013בנובמבר27,גןומת

MOUALEWשMOUALEMן52522)נ-רמת1ן)(י.הי'רחןTeI:7564600-3-972סיפהן
@8muallem)ט8118הו-8ק0.ס0.ן: r1י152522,01אפק:6137655-3-972:ספק- (-Ramat)14ו1ן181000ן."

.0



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
דירקטוריוןר"יוהצהרת

חדוחותנכוותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףקנחהממשלתיותהחברותלתקרתבחתאס)
.(2005-ו"חתשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימשהירח,רוס-מצאאסתר,אני

ההשתלמותקרןלניחולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתחכספייםהדוחותאתבחנתי.1
להלןיחדשניהם)2013שנתשלwt>wn1לרבעון(החברה-להלן)מ"בעוטכסיסלהנדסאים

.(הדוהות-

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאעםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושתמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבחסחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסחלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבחן

הכלולאחרכספיומידעהכספייםחדוחות,חדוחותאתשבחנתיולאתרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהנתינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותחמוצגיסולתקופותלימיםהחברתשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראים,כזותצהרהחמצהיריסבחברתאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבענולכךבהתאס.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלמקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברוןאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

המבקרהתשכוןלרואהגילינו,ידיעתילמיטב,כווחצהרחהמצהיריםבחברחואחריםאני,5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

שלבהפעלתהאובקביעונתהמהותיותוהתולשותהמשמעותייםחליקוייסכלאת(א)
ההברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעם,לרשום

עובדיםאומנחליםבהשמעורבים,מהותיתשאינחוביןמהותיתבין,תרמיתכל1ס)
.החברהשלכספידיוותעלהפנימיתבנקרחמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאתרעתילגרועכדילעילבאמוראין

"ע,1.7(.כ101
כ

-
דירקטוריוןר'יף,רוס-מצאאסתרתאריך



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיתההשתלמותערולניהולהחברה
הצהרת

~
hs

הממשלתיותהחברותלתקנותונהמהם

:

mvlשננקטוהפעולותבדברמסף
הדוחותנכותתלהבטחת)שניתימצגים"

.(2005-יו,חתשס,ח)רקטורי)חדודוחהכספיים

:כימצהירשטיינריצחק,אני

החשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתחכספייםהדוהותאתבחנתי.1
להלןיחדלפניתם2013שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים

-
הדוחותי

.

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמחותיתעובדהשלמצגבחסחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבתן

הכלולאתרכספיומידעחכספייסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאושמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראים,כזוהצחרהחמצהיריסבחברהאחריםשד,אני.4
או,כאלחונחליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוהותהנדרשגילוילצורךונחליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהנחלים)בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאתריסידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.תדוחות

חמבקרהחשבוןלרואהגילינו,ידיעתילמיטב,כזוהצהרההמצהיריהבחברהואחריםאני,5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהתברהשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםחליקוייסכלאת(,()
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מחותיתשאינהוביןמתותיתבין,תרמיתכלנם
.החברתשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

,דיןכלפיעל,אחראדםכלמאתריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

/ו4



'מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

בשפיםמנהלהצהרת

<m)pnמהתאם

I

הדוחותנכסותלהבטחתשניתנווהמצגיםששקטוהפעולותבדברשסףקדוחהממשלתיותהחברות
.(2005-ו"חתשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגוםדורוןח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולההברחשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםתדוהותאתבחנתי.ג
לתלןיחדשניהם)2013שנתשלהשלישילרבעון(החברה-ולהלןמ"בעוטכנאיטלתנדסאים

.(הדוהות-

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבתתאס.ן
הנסיבותלאוץ,שניתנושהמצגיםכדיתנהוץמהותיתעובדהשלמצגבחםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאוונסגיתנושבהן

אכספיומידעהכספייםהדוהות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3

הכלולר"
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותחבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוה

.בדוהותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

בהברהולתתקיימותףלקביעתםאחראים,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהונחליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונחליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתסגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,ידיעתילמיטב,כזוהצחרהמצתירים,ובחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעתייםהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרח
.כספימידעולדוותלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(נב
.'.החברהשלכספידיווהעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

אדורוןח"רותאריך

"
כספיםמנהל



n"psוטכנאיםלהנדסאיםדההשתלמותקרןלניחולהחברה

ל"מנכהצתות
שוקאגףשלגישייסיי)דוחית,ת)חצחר-כספידיווחעלפנימיתבקרח"7-9-2010מוסדייםגופיםלשזרעחהאס

.חסכונן)ביטוח,ההון

:כימצחיר,שטיינריצחק,אני

מ"בעטכנאים)להנדסאיםההשתלמותקרןלניחולתחברתשלהרבעוניהדוהאתסקרתי.1
.("חדור":להלן)2013בספטמבר30ביוםשהסתייםלרבעון("החברת":ולהלן

מצגבוהסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוה,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,)בשנכללושהמצגיםכדיהנתוץמהותיתעובדתשל
.בדוחוכמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםוהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבחתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיתמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדותהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונחליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצטרחהמצהיריםבחברהואתריסאני.4

-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרםוכגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמםאו,כאלהתתליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמחותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
;הדוהשלתהכנהונקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרחקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
ולכךהכספיתדיווחמתימנותלגביביטחוןשלשבירתמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות(1ש(5)בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלתממונח

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםולבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו%
התקופתלתום,חגילוילגביוהנהליסחבקרותשלולאפקטיביותלגבימסקנותינו
-כן)ןחערכתנועלבהתבססבדוחחמכוסה

זחברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלבפנימיתבבקרתשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלחשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשתשפיע

-וכן.כספידיווחעלהנוברחשל

,המבקר.החשבוןלרואהגילינו,ידיעתילמיטב,כזוהצחרההמצהיריםבחברהושריסאני.5
הערכתנועלבהתבסס,מחברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכנית

שלבהפעלתהאובקביעתםהמאותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
ההברהשלביכולתםלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן;כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלםמעורבתבה,מהותיתשאינתוביןמחתיתבין,תרמיתכלמה
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבכקרחמשמעוהיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
חן

שי,י
י"ן4בלךש-%י.



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולההברה
כספיםמנהלהצהרת

שוקאגףשל"גיטייס)דוחות,חצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםפיס)גלחוורבחתאס
.שספוחביטוח,החון

:כימצהיר,ארגוםדורוןח"רו,אני

D"YJוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.ג
.ייחדוחיק;לחלן)2013בספטמבר30ביוםשתסתייםלרבעון(ייהחברחיי:ולהלן

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננותדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותם)נכללבהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמטיםכדיהנתוץמחותיהעובדהשל
.בדוחתמכוסתלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםתוספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונתליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבהברתואחריםאני.4
-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרתחגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלחונחליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמחזתישמידעלהבטיחתמיועדים,כאלח
ןחדוחשלחחכנחתקופתבמחלךבפרט,בהברהאחריט

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו0!)
ולכךהכספיהדיווחמהימטתלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

1(8)בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםחכספייםשהדוחות
~

ולהוראות5
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוחחברהשלהגילוילגביהנהלים)הבקרותשלהאפקטיביות))אהערכט00
חתקופחלתם,חגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבחתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מחותיבאופןלחשפיעשצפויסביראו,מחותיבאופןשתשפיע

-וכן.כספידיוותעלהחברהשל

,המבקרהחשבוןלרואהגילינו,ידיעתילמיטב,כזוהצהרההמצהיריטבהברהואחריםאני.5
עלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

.
הערכתנו

):כספידיוותעלחפנימיתחבקרהלגביביותרהעדכנית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםחליקוייסכלאת(מז
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן,כספיYT]Dשולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוחחנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ש
דיווחעלחחברהשלחפנימיתכבקרחמשמטתיתפקידלהםשישאחריסעובדיט
.כספי

.דיןכלפיעל,אתראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

וי4,2ע.3י0ג
כספיםעמנחל"אהט2דורוןח"רותאריך



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הנספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום
13/9/30(*)12/9/302012/12/31

(ואבוקר(מבוקריא,ממקחעאביאור

נפשיט

617066נטו,קבוערכוש

3149224157חובהויתרותחייבים

781704ור1מזומניםושווימזומגיס
---

081,1075,1927תנכסיםכלעך

--=-

1

---מניותהון

תתחייבויות

4908787גטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויות

5991988840וכותויתרותוכאים

081,1075,1927וההתחייצויותהתעכלסן

.א.2ביאורראח,מחדשס11ג(.)

.הכספייםמהדוחותנמרדבלתיחלקמהמיםהמשרפיטהבאמים

~'ל
.7

4ןשע-''
מנהלקספים/ל"ומנכדירקטורחדירקטוריוןר"יו
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלמשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

נ12/09/302012/12/3(-)2/09/3013/9/30נ(י)13/9/30ביאור

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא,(מבוקרלא)מבוקרן1לא

ההשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

מימוןהכנסות

אחרותהכנסות

ההכנסותכלסך

509,551671724,118071560,7נטו

882210

1---1

7261180971571י51518516791

7261180971571י6518,5516791וכלליותהנהלההוצאות

ההוצאותכלסך

לתקופהרתח

.נאבשורראה,מחדשסתג(ר

515185167911726809,171571

-.

.הכסרטמהדוחותנפודחלקנלתימהמיםהמציפים



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013בספטמבר30ליום

כללי-1ביאור

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

.1970ביולי13ביום,הציבוריבסקטור
גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
והטכנאיםההנדסאיםלסקטורהמשתייכיסשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

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

.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההינההחברה.ב

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

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2ביאור
החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-
כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח"34t[ASבינלאומיחשבונאותלתקן

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("8וו1"להלן)8ישבינלאומיים
.בדוחותהוצגלאמהותילאמידע.האוצרשבמשרד
החברותלגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם

הינה,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות
לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף

תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות
.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם

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

.אליהםשנלווולביאורים2012בדצמבר
12/9/30ליוםהשוואהמספרישלמחדשסיווג-

מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12/9/30ליוםההשוואהמספרי
שלהכספייםבדוחותהנדרשהגילוימבנה"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
.2012ביולי30מיום")IFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלותחברות



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013בספטמבר30ליום

(המשד)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

IFRS

דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,
נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות

מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות
.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייסאומדניםשלגיבושםבעת

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

נטו,קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספייםלדוחותביאורים

חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

2/31ג/12/9/302012(*)13/9/30

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקריאחובהויתרותחייבים-3ביאור

('")7216023מראשהוצאות
(**)2864134קשוריםצדדים
--49אחריםחייבים

149224157חובהויתרותחייביםכ"סה

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(מ

ליוםליוםליום.מחדשסווג(")
13/9/30(.)12/9/302012/12/31

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

484043חופשהבגיןהתחייבות

424744פיטוריןבגיןהתחייבויות

218282נטו,לעובדיםהטבותבשלהתחייבויותהכלסך

בפטמבר30ועדהשנהמתחילתבתקופהח"שאלפי2%לסךהסתכמומוגדרתהפקדהתוכניותבגיןההוצאות
.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללו,(2012בשנתח"שאלפי16סך)3%20

ליוםליוםליום
13/9/30(")12/9/302012/12/31

(מבוקר,(קר)מבלא)(קר)מבלא)

10712472(**)

515817546(**)
196ן201

1684626(**)

111188842

מחדשסווג(..)



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה
~
"YS

הכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלמשעתלמשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

ג12/09/302012/12/3(.)3/9/30ג2/9/30ג(.)13/9/30

(קר)מב)(מביקרולא(קר)מבולא(קר)מבולא(מביקרולאוכלליותהנהלהחוצאית-6ביאור

404444136136612ונלוותשכרעבודה

1101273734171לדירקטוריםתשלומים

883312והפחתותפחת

1672364674311ביטוחים

1121092826136ותקשורתמשרדיםאחזקת

449503129186653ופרסוםשיווק

443.2163,2795779095,3מתפעליםלגורמיםתשלום

966064,1274360423,1השקעותניהולתיקדמי

778795242204064,1מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

817736794אחרות

sia679.514226822,2221,2וכלליותהנהלההוצאותכ"סה

.א.2ביאורראה,מחדשסווג(.)



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיטההשתלמותערולניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתביאורים

2013בספטמבר30ליום

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-7ביאור

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

הדיווחכלליעלמידע"חשבונאיתמדיניותעיקרי"-2בביאורלעילראה
,החברהעלהחלים

.2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטתוהתייחסות

שננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
שנתנווהמצגים

ו"התשס(ריון)הדירקטודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת
ההוןשוקאגףולחוזר2005-

פנימיתבקרה"
גופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעל

,(7-9-2010מוסדיים

ומנהלהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות11-7בעמודיםאלהבדוהותנכללו

.הכספים

נוסףמידע-8ביאור

הקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםההברהשלהכספייםלדוחות
בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלת

.מהםנפרד

והתקשרויותתלויותהתחייבויות-9ביאור

כנגדתביעה,אביבבתלהמחוזיהמשפטלביתהוגשה12.7.25ביום
אקסלנסחברתוכנגדהחברה

לאישורבקשהעםיחד,("אקסלנס"-להלן)מ"בעופנסיהגמלנשואה
.ייצוגיתכתובענההתובענה

שערכהנכותאומוותלמקרההקבוצתיהחייםלביטוחנוגעתהתביעה
הקרןלעמיתיבעברהחברה

שעורכתכאמורולביטוחים,לביטוחלהצטרףשבחרו
ובקופותהקרנותלעמיתי,אקסלנס

.ידהעלשמנוהלות
וחברתשהחברההיאוהמוכחשתהנטענתהתביעהעילת

החייםביטוחאתערכואקסלנס

הסכמתקבלתללאלכאורההקבוצתי
אתלעמיתיםלהשיבעליהןוכי,לדיןבניגוד,העמיתים

מכלמוכחשותאלוטענות.ההתיישנותתקופתבמגבלותשנגבוהסכומים
.וכל

ופיצוילהשבהכתביעהמוגדרתהיא.במהותהכספיתהיאהתביעה
ידיעלהמוערךוהסכום,

החברהשלהחשיפההחברהלהערכת.הנתבעותשתיכנגד,"עמיליון20הואהתובעים
במקרה

דולראלפי10שלסךעלשעומדת,הביטוחפוליסתפיעלהעצמיתההשתתפותבגובההיאהנדון

.ב"ארה

תאריילאחרמהותייםאירועים-10ביאור
המאזן

החלהתפעולשירותימתןהפסקתעללחברההודיעיהבבנק
,כאמורזוהודעהלאור.14/1/1מיום

שירותילקבלתשוניםמגופיםהצעותבחינתשלתהליךההברהקיימה
נמצאתוכעתתפעול

מ"בעלישראלהראשוןהבינלאומיהבנקעםהתקשרותבתהליך
תפעולשירותיקבלתלצורך

.מועדמאותו
לגופיםשירותיםס"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדיים

ולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים
שהחברהלצייןיש.נוספיםשירותיס

לצורךת"שלמגןעםההתקשרותהמשךלבחינתבתהליךנמצאת
,משלימיםתפעולשירותיקבלת

.המתפעלהבנקהחלפתרקעעל

-18-



השתלמותקרן

וטכנאיםלהנדסאים

בינייםנספייםדוחות
3201בספטמבר30ליום

(מבוקריםבלתי)



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחותתמצית

(מבוקריםמלתי

2013בספטמבר30ליום

הענייניםתוכן

292נ

2השבוןרואהשלסקירהדוח

7-3הצהרות

11-8מאזנים

15-12והוצאותהכנסותדוחות

19-16העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

.20בינייםהכספייםלדוחותביאורים



4הש"א%41
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-

שלכבוד
מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםתשתלמותקרןלניהולהחברה

,.נ.ג.א

המבקרחשבוןרואהשלסקירהדח

יטננאיטלהנדסאיםהשתלמותלקרו

אחהכולל("הקרן"-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
בזכויותשיגוייסעלודוחות,והוצאותהכנסותעלהדוחותאת2013בספטמבר30ליוםהמאזן
הדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהחודשיםתשעהשללתקופהעמיתים
חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלהקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלה

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

"
.("התקנות"-להלן)1964-ד"התשכ,

.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו

לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי

שניוודעבטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת
מחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעתחוות

,.ערוךאינול"הנהכטפישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס
משרדלהנחיותובהתאם34145בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

הממשלתייתהחברותרשותוהוראותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגף-האוצר
.הכספייםבדוחותהנדרשהמסףהמידעלגבילתקנותובהתאם

..רביתבכבוד

5*/ע
-

/2קי

חשמןרואי

.2013בנובמבר27,גןרמת

MauALEMן52522:ג-ימת1ל1ו1.המ'החןTeI:1554500-3-572טיפשין % MOUALEM
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~
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדיחותנכונותלהבטחתשניתםחמצגיס)שננקטוחפעולותבדברשסףשוחהממשלתיותהחבויתלתקנותעחתאם
.(2005-)"התשם,(הדירקטוריוןנדוחהכספיים

:כימצהירה,רום-מצאאסתר,אני

שלהשלישילרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכלפייסחדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-ולהלן2013שנת

עובדתשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוהותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיחנחוןמחותיונעובדחשלמצגבחםחסרולאמהותית
.בדוחותחמכוסחלתקופתבחתייחסמטעיםיחיולא,מצגיםאותםגיתנושבחן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,חדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
חשינוייסאתוכןחקרןשלהפעילותתוצאותואתחכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותחמוצגיסולתקופותלימיםהקרןשלחעמיתיםבזכויות

בחברחולהתקיימותםלקביעתםאחראים,כזוהצהרתהמצחיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלהמהליסבקרותקבענולכךבחתאס.בדוחותתגדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהנהלים)בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנחתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.חדוחות

המבקרחחשבוןלרואתגילינו,ידיעתילמיטב,כזותצהרחחמצהיריסבחברחואחריטאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןתחברהשל

שלבהפעלתהאובקביעתתהמהותיותוהחולשותהמשמעותייםחליקוייסכלאת(א
החברהיכולתעללרעהלחשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשם

עובדיםאומנחליםבהשמעורבים,מהותיתשאענהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(:!;
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעווריתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

דירקטוריוןר"יו,רוס-מצאאסתרתאריך



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותטרו

ל"מנכהצהרת
להבטחת)שניתנוחמצגיסשננקטוהפשלותבדברוסף)לדוחתממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)

~
חות)חדטת)

.(05נ2-ו"חתשס,(חדיוקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,שטיינדיצחק,אני

שלהשלישילרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-ולהלןשגת2013

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושחמצגיסכדיחנחוןמהותיתעובדחשלמצגבתםחסרולאמחותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיחיולא,מצגיםאותםניתנושבחן

מכל,נאותבאושמשקפיםהכספייםחדותות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
חשינוייםאתוכןחקרןשלהפעילותתוצאותואתהכטפיהמצבאתהמהותיותהבחיטת
.בדוחותהמוטיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבוכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראים,כזוהצהרתהמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
או,כאלחוגהליטבקרותקבענולכךכהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשל

מהותישמידעלתבטיחהמיועדים,כאלהונהליסבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלחחכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.תדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,ידיעתילמיטב,כזותצהרההמצהיריסבחברהואחריםאני.5
-ביותרתעדכניתכתנו-השעלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהתברהשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוחחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברתיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרח
.כספימידעולדווחלעכס,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(י
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרחמשמעותיתפקידבעליאחריס

באמוראין

~

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחרוותילגרועכדייל

/1ח



"
וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותרן

כספלםמנהלהצהרת

הדוחותוכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח,הממשלתיותתחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשספו,היירקטוריוחודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגובדורוןרוצח,אני

שלהשלישילרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםחשתלמותקרןשלהכספייםחדוחותאוזבחנוני.1
.(חדוחות-להלן)3%20שנת

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינסחדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנתוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותחמכוסחלתקופהבהתייחסמטניסיחיולא,מבגיסאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבחתאם.3
תשינוייםאתוכןחקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיחמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםחקרןשלחעמיתיסבוכויות

בחברהולהתקיימותםלקביעתםאחראים,כווחצתרתהמצהיריםבחברתאחריםלצד,אני.4
או,כאלהתחליםבקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותשנדרשגילוילצורךונחליםבקרותשל

מהותישמידעלחבוייההמיועדים,כאלהונחליםבקרותשלפיקוחנותחתלקגיעתסגרמני
שלההכנהתקופתבמחלךבפרט,בחברתאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדותוונ

המבקרחחשבוןלרואחגילינו,ידיעתילמיטב,כווהצהרההמצהיריםבחברתואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלחולדירקטוריוןהתברחשל

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(נב
.החברהשלכספיזיוותעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

).דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

041י
%,.הע.
ארגדורוןח"רותאריך

~
כספיםמנהל,ש4



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

ל"משהצהרת
שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,חצחרות-כספידיוחעלפנימיתבקרח"20!7-9-0מוסדייםגופיםלחתרנחתאם)

.וחסכוחביטוח,חתון

.:כימצחיר,שטיינריצחק,אני

לרבעון("חקרן":לחלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניתדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":לחלן)3%20בספטמבר30ביוםשהסתיים

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבתתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמחותיםעובדתשל
.בדוחהמכוסחלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםתפוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיתמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותחשינוייסאתוכן

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצחרההמצהיריםבהברהואחריםאני.4
-וכןןהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתלבקרה)הגילוילגבי
ונחליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלחונחליטבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמחותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלח
;הדוחשלהתכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרחקביעתעלפיקתנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענום)

ולכךהכספיהדיווחמתימנותלגביביטחוןשלסבירתמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)FRS1(בינלאומייםדיווחלתקניבתתאסערוכיםהכספייםשהדוחות
,ההוןשוקעלהממונח

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנחליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו00
התקופהלתום,הגילוילגביוהנחליםחבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלחפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתתבקרחעל,מהותיבאופןלחשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשתשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהתברהשל

,המבקרהחשבוןלרואהגילינו,ידיעתילמיטב,זוהצהרההמצהיריסבחברהואחריסאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבתתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

):לקרןגע)חנכספידיווחעלהפנימיתחבקרחלגבי

שלבהפעלתהאובקביעתההמתותיותותהולשותהמשמשתייסהליקוייםכלאת(א
ההברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלתפנימיתהבקרה
-וכן;לקרןהנוגעכספימידעעללדווח)לסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוחחנהלהמעורבתבה,מחווניתשאינהבין)מחותיתבין,וגרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלחפנימיתבבקרתמשמעותיתפקידלתםשישאחריםעובדים
.לקרןחנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

,,ך,1ששיי
.

-י



וטכנאיםלהנדסאיםתשתלמותקרן

לשפיטמנחלהצהרת
שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כסבידיווחעלפנימיתבקרה"ZctO-7-9מוסדייםגופיסלחוזרשחתאס

.(וחסמןביטוח,ההון

:כימצחיר,ארגונידורוןח"רו,אני

'הקרן":להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוהאתסקרתי.1

"
לרבעון

.t"nlxw:להלן)2013בספטמבר30ביוםשהסתיים

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
מהותיתעובדהשל

~

lrunמצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדי,
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמכעיסיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאוש
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבוכויותהשינוייםאתוכן

ונתליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצחיריםבחברהואתריםאני.4
-וכן;הקרןשלכספידיווחשחפנימיתולבקרתהגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלחונהליםבקרותקבענו(11)

ידיעללידיעתםמובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלח
;הדוחשלההכנהתקופתבמחלךבפרט,בהברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(י
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

FRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות

"
ולהוראות

;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
הונקופהלתום,תגילוילגביוהנהליםהגקרותשלהאפקטוביותלגבימסקנותינו
-וכן;הערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהתברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
תפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהמגעכספידיווחעלהחברהשל

,המבקרההשבוןלרואהגילינו,ידיעתילמיטב,זוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

):לקרןתנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

"
שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(

החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתחגקרה
-וכן;לקרןהנוגעכספימידעשולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוהחנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכלנה;
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלחסשישאחריםעובדים
.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

-."3.4וס1
~

('ר_1נ
כספיםמנהל,אוגנבדורוןח"רותאריך
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מאזנים

מצרפי
(הדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

ג2/3ג/2ג12/9/3020(*)13/9/30 (מכוקר)(מבוקרולא(מבוקרלא,

שוטףרגוש
ן169,97472,89905,18מזומניםושווימזומנים

649.2(***)7657ו,73וחוגהויתרותחייבים

!2!,97554,ע2נ42ג98

-ך-.--.------------
פיננסיותהשקעות

נ,234,580,1505,584,1986,603סחיריםחובנכסי
ו054ג155,133841,1504סחיריםשאינםחובנכסי
450,442544,411980,416מניות

709.509338,421173.419(*ףאחרותהשקעות
548,665,2568428,2193,582%חפיננסיותההשקעותכלסך

890,763,2357,665,2747,703,2הנכייסכליך
ח====4

3220417זכותהתרותזכאים

703330.2ן.ריב858.21763445העמיתיםזכהות

890,763,2357,665,2747,703%העמיתיםוזכהתזההתחייבחותכלסך

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(*)
מהמקובלבשונה,היתהאםהתחייבותבניכוי,כסובסכומןהוצגותבינייםלתקופותואופציותעתידייםחודינשבגיןיתרות(הי

.השנתייםבדוחות
.לקבלפדיוןגם)כוללוהיתרה(..-)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייטהכספייםלדוחהזהמצורפיםהבאולים

דעארגוכח"רו/שטיינריצחקרוס-מצאאסתרהכספייםחדוחותאישורתאריך
כסעמנחי/ל,ומנכידירקטורהדירקטוריוןר"יו



וטננאיטלהנדסאיםהשתלמותקרן
מאזנים
נעלימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

13/9/30(*)12/9/302012/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש

985,92666,83722,107מזומניםושווימזומנים

488.2('**ו031.17173חובהויתרותחייבים

016,94839,90210,110

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

פיננסיותהשקעות

0,461,1]]274,448,1סחיריםחובנכסי
[05,477,1

84,50]]155,33סחיריםשאינםחובנכסי
[054,42[

4]094,440743,409986,4מניות

4]8.7]4204.]092.50856(..)אחרותהשקעות

615,529,2751,441,2905,451,2הפיננסיותההשקעותכלסך

631,623,2590,532,2115,562,2הנכסיםכלין
========-==-

3119412זכותויתרותזכאים

600,623,2571,532,2703,561,2העמיתיםזכויות

631,623,2590,532,2115,562,2העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלמן

--===-=

.ב.2ביאוראחן,שמוויסווג(*)
,היתהאםהתחייבותבניכוי,טו)בסכומןהוצגוהבינייםלתקופותואופציותעתידייםחוזיםבגיןיתחת(י.)

.השנתייםבדוחותמהמקובלבשונה
.לקבלפדיוןגםכוללתהיתרה('סי

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
מאזנים

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליום

2012/12/31

(מבוקר)

ליוםליום

13/9/30(.)12/9
~

3

(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש
857,10

56]

013,11
-----------

864,3582,5מזומניםושווימזומנים

(*')13468[חובהויתרותחייבים

995,3050,6

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

פיננסיותהשקעות
804.126

804,126
-----------

[824.131389.23סחיריםחובנכסי

824,131389,123הפיננסיותההשקעותכלסך
-----------------------

817,137

=====

819,135439,129הנכסיםכלסך

=========;=

1-זכותויתרותזכאים

813.137 819,135438.129העמיתיםזכויות

817,137

י;=
819,135439,129העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

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

.ב)2ביאורראה,מחדשסווג(')
.לקבלפדיוןגסכוללתהיתרה(..)

.מהםנפרדבלתיחלקמהמיםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים

-0]-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
מאזנים

מנייתימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

13/9/30(")12/9/302012/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

שוטףרכוש
320224326מזומניםושווימזומנים

15")1116חובהויתרותחייבים

331240331
---------------------------------

פיננסיותהשקעות

136105131סחיריםחובנכסי

356,2801,1994,1מניות

617,1182.1359.1אחרותהשקעות

109,4088,3484,3הפיננסיותההשקעותכלסך

440,4328,3815,3הנכסיםכלסך

1-1זכותויתרותזכאים

439.4328,3814,3העמיתיםזכויות

440,4328,3815,3העמיתיםוזכויותההתחייבויותכליך

=ך===ך=========

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(')
.לקבלפדיוןגםכוללתהיתרה(.י)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



והוצאותהכנעותדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

ג2/3ג/2ג2/9/3020ג(.)2/9/30943/30ג(ל3/9/30ג

(ומבוקר(לאמבוקר)(1לאמבוקר(לאמב1קר)לבמבוקק)ביאור

729031,2295476055,2
............--.........--.-.-.-.-...------------------------

6]4,56536,82119,25503,42152,126

2106,4455,5213,21ן,065,10572

2278,26079,33302,26[,04י440,43

5826.23025,34052.48ן.862.44148

783,154.297,167329.79062,5]1719,221

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

2218זן85

597,551345,691626,79540,511792,223

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

509,5671,5724,1807,1560,7

79,1"138776658י441יי32

734800236121415,1

769י387.8609,7736,2586,210

210,147736,161890.76954,112023,213

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

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכיפייטלדוחותהמצורפיםהבאוריט



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שהיתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום

2/9/30so/p/ls(.)12/9,302012,12/31ג(.)13/9/30ביאור

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

הכנסות

635914,1277433896,1מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

147,53803,77611,23982,39289,118סחיריםחובמנכסי

065,10572,12106,4455,5213,21סחיריםשאינםחובמנכסי

285,43835,20183.26879,32072,26ממניות

756,44996,50744.23912.33919,47אחרותמהשקעות

253,151206,162644,77228,112493,213
..--..--..----.........-.-...........-.........-..........--

85142215אחרותהכנסות

973,151134,164923,77663,112404,215ההכנסותכלסד

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

המאות

225,5445,5637,1727,1239,7ניהולדמי

3120,2091,1765629735,1השקעותניהולעמלות

729797235121408.1מסים

074,8333,7637,2477,282ההוצאותכלסד
~

10

899,143801,15686לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

~

75186,110022,205

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

.ב.2י,ייביא,:ו,ירש,1ווגס,(ל

.מהםנפרדבלתיחלקמהתישבימיםהכספתםלדוחותהמשרפיםהבאורים

-13-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלישתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחירשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביוםגיוםבעם
13/9/30

.
(.)12/9"313/9/30(.)12/9/302012/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)מבוקהלא)(מבוקרלא)(מבוקרא%ביאור

תכנסות

921221844163מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

267.3730.4507.1520,2859.7סחיריםחובמנכסי
267,3730,4507,1520,2859,7

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

3--3-אחרותהכנסות

359,3855,4525,1564,2025,8ההכנסותבלסך

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

הוצאות

2762188477311דכחניהול

311111zfi"1עמטתמתלהשקשת

28925692103ההוצאותכלסד
359

070,3599,4433,1461,2666,7ה"עידףהכנסיתעלהוצאוולתק

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

.ב.2י,יאייביא,רש,גוש,יו,(ל

.מהםנפרדבלתיחלקמהתיםבימיםהכסמיםלדוחותהמשרפיםהבאודים

-14-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמדתקרו
והוצאותהכנסותדוחות

מנייתימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושהלשלושתלתשעתלתשעי
לשנההחודשיםהחודשיטהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביוטביוםביום

2/9/302012/12/31ג(')12/9/3013/9/30(.)13/9/30

(מבוקר)(מבוקרלא)(לאמבוקר)(יאמבוקרמבוקהלא)גיאור

(הפסדים)הכנסות

(4)(1)-(5)2מזומניםושוויממוומניס

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

:מהשקעות

23114סחיריםחובמנכסי

15520695200230ממניות

33ןן3ו0615282ןאחרותמהשקעות

263361178314367

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

265356178313363ההכנסותכלסך

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

הפאות

883310דמיניהול

31193311עמלותניהולהשקעות

111-7מסים

24207628ההמאותכלסך

--.-.......-.......-...........-.-...................
241336171307335לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

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

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(';

.מהםנפרדבלתיחלקמהותםבינייםהכתפייםלדוחותהמשרפיםהבאורים



וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכרותהשינוייםעלדותוה

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעה

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום
13/9/30(')12/9/3013/9/30(*)12/9/302012/12/31

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

330,703,25501481,2554,21706949,572,2481,550,2

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

470,187096,941631253519,65407,258

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

(6018691)(6616461)(196714)(953,62)(563,220)

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

359,2131024605,3822,51ו,053י

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

(336,241)(689,86)(896,43)(737,26)(840,311)

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

330)(2831י3נ)
-

74)(872.40)(132.23)(018,98)

1471210736,1617618901121954023,213

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

703י337,2217631858216651337330,2י217631858665

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

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(י)

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותולמצורפיםהבאורים

-16-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
העמיתיטבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימילול

(חדשיטשקליםבאלפי

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיפהחמשיפ

שהסתיימהשהסתיימושהיתיימושהסתיימושהסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום
12/9/302012/12/31(.)12,9,3013/9/30(.)3/9/30ג (מבוקר,(מביקרולא(מבוקריא(מבוקרלא,(מבוקרלא,

703,561,2491,470,2012,564,2035,462,2491,470,2התקופהלתהילתהעמיתיםזכויות

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

080,180266.188665,60172,63072,250גמייםמדמיתקבולים

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

(728,213)(172,61)(581,40)(505,161)(224,153)תששמיטלעמיתים

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

לקרןצבירההעברות
588,5760,5841,1730,1299,7השתלמותמקרנותהעברות

712,9156,5931,3103,1004,7מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות
(913,107)(963,24)(975,39)(739,82)(978,116)השתלמותלקרנותהעברות

(544.56)(520.19)(579,1)(659,49)(180,7)העברותביןמסלולים

(154,150)(650,41)(782,35)(482,121)(858,108)נטו,העברותצבירה

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

לתקופההוצאוהעלהכנסותעודף

43801,156286,75186,110022,205נ,899והוצאותהכנסותמדוחמועבר

600,623,2571,532,2600,623,2571,532,2703,561,2התקשהלסוףהעמיתיםזכריות

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

.ב.2ביאורראה,מחדשסווג(.1

נפרדבלתיחלקמהותםבינייםהכשפייטלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי

לשלושתלשלושתלמשעתלתשעה
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיטהחודשים

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביוט

2/12/31ג12/9/3020(")3/9/30ג12/9/30(מ13/9/30

(מבוקר)(מבוקרלא,(מבוקרולא(מבוקריא(מבוקךשא

813,137385,76043,138111,107385,76התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

878,6482,5396,2227,2861,7גמוליםמדמיתקבולים
..............................---------------..............................

(589,6)(781,1)(241,1)(894,4)(237,7)לעמיתיםתשלומיט

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

לקרןצבירההעברות
229,5447,6160,1875,1363,8השתלמותמקרנותהעברות

701,6879,49550,1669,19200,56מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(544,5)(410,1)(921,3)(567,3)(339,7)השתלמותלקרנותהעברות

(529.6)(714)(601.3),893.4)(296.9)מסלוליםביןהעברות

9490,52נ,420(812,4)866,47א,705)נטו,צבירההעברות

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

לתקפההוצאותעלהכנסותעודף

070,3599,4433,1461,2666,7והשאותהשיותמדוחשענר

-
-

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

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

819,135438,129819,135438,129813,137התקופההעמיתיםלסוףזזותת

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

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



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מנייתימסלול

(חדשיםשקליטבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשיט

שהסתיימהשהסתיימושהסתיימושהסתיימושהסתיימו
גיוסביוטביוםביוםביום

2/31ג/12/9/302012(.)12/9/3013/9/30(.)13/9/30

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרולא(מביקרולא

814,3605,3499,4803,3605,3התקתהלתחילתהעמיהיטזכויות

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

512348192120474גמוליםמדמיתקבולים

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

46ק)-(145)ר4ק08א)לעמיתיטתשלומים

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

לקרןצבירההענרוה
23615223-160השתלמותמקרנותהעברות

307,1400104106964מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(383)(364)-(383)(19)השתלמותלקרנותהעברות

(095.1)(644)(405)(883)(244.1)מסלוליםביןהעברות

(354)(902)(278)(714)280נסו,צבירההעברות

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

לתקפההוצאותעלהכנסיתעודף

241336171307335והוצאותהכנסותמדוחמועבר

439,428התקתההעמיהיםלסוףזכויות

~
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וטכנאיטלהנדסאיםהשתלמותקרן

בינייםהכספייםלדוחותביאורים
2013בספטמבר30ליום

כללי-1ביאור

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

שכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבהוק
שמדורגמיאו,לבורנט,שרטט,טכנאי,הנדסאי)והטכנאיםההנדסאיםלסקטורהמשתייכיס

.(וטכנאיםהנדסאיםבדירוג

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2013/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלולפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

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

.אליהםשנלווולביאורים2012
מחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחות12.9.30ליוםההשוואהמספרי.ב

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

השפעותניהולעמלות-3ביאור

השקעהבגיןניהולדמיהוצאות,השקעותניהולעמלותבסעיףנכללות2012מיוליהחל
ביצועבשלישירותהוצאות"-4-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאםסלבתעודות
ישירותהוצאות)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותובהתאם,"עסקאות

.2012-ב"התשע,(תיקון)(עסקאותביצועבשל
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