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לניהולהחברה
"
מ"בעוטכנאיםלהניפאיםההשתלמותין

2011ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

ש
עוסקת,("החברה"נלהלןמ"בעוטכנאיםלהנדסאלםההשתלמותקרןלניהולהחבלה*

בניה

~

ביולי13ביוםהוקמההקרן.("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןל
המשתייכיםשכיריםלעמיתיםמיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1970

.והטכנאיםההנדסאיםלסקטור

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.

.לשכיריםהשתלמותכקהןמאושרתהקרן

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקל*

הקרי*
להוראותבהתאםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבערבוןממשלתיתחברההיא

.החברותרשותחוזרי

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםהמסלולים(פועלינבקרה.

קבלתלצורד("יהבבנק"-נלהלןמ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחבלה*
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשיהוקי

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוקאות

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה*
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמונקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

הוןשוקיומגדלמ"בעמוסדייםהשקעותדש,מ"בעהשקעותניהולנשואהאקילנס*
שלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בע(988ג)

.מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלולושלח"אגמסלרל
ההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםפועליםהתיקיםמנהלי

ועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמיםהתיקיםמנהלי.הקרןשל
,כלכלייםוניתוחיםעבודותלסודעלספציפייםערךבניירותומשקיעים,ההשקעות

.האמורותולהנחיותלמדיניותבכפיף

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי*

,משפטייועץ,השקעותיועץ:ביניהם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחגרה*
-404ליישוםמלווה,פניםמבקר

~

sox

ומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי
סיכוניסנ



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותפרןלניהולחברה,ה
2011בילני30ליוחהדירקטוריוןיזח

:2011ביוני30ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמידע

ןמנייתיןח"אגןכללי
63,27שכירים

המימוןומיורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

;השנהמתחילתauאלפי772,3-בכהסתכמו2011שנתשלהשניברבעוןהקברההוצאות

הכוללהרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקרןניהולדמימהכנסותברובןמומנוההוצאות
.הסקוריםהכתפייםבדוחות
.בחבההרווחיםנוצרולאולפיכך,בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובההחברה

הקרן,לעיתים.לעילכאמורהקרןשמשלמתהניהולדמיבאמצעותפעילותהאתממינתהחברה
.מזומניםתזהיםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחגרהמעביהה

הישראליבמשלההשתלמותקרנותענףסקירת

0.112לעומת,ח"שמיליארד5.111שללסךהסתכמו2011/6/30ליוםההשתלמותקרנותנכסי
'שמיליארד

~

.%45.0שלקיטון,2010/12/31ביוםח

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהןומינליתהתשואה
%60.6.

סך.האהרוניםחודשים12-בח"שמיליארד7.14-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
.ח"שמיליארד6.9-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיכןהשתלמותסרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשעליםלאלפי

הקרןשלעיקרייםכשפייטנתונים

הדיחחתקופתלסוףהנכסיטוטוהרכב.א
2011/06/30

הכלשימנייחימשליח"מסלולאגמסלאכללי
256,570,2684,47293,3233,621,2גטו,הנכסיםכ"סה

עיקרימרכיבים
~

ם

%43.5%85.10%87.9%53.5מזומניםושווימזומנים

%11.85%13.89%98.89%20,85סחיריםערךניירות

1.5ל81--1.5ל93מחיריםלאינםערךהירוות

1.3י32--3.י9"והלטאותבקדתות

"ל14"נלו,ם"תנכסיתר
0.י2-

0.ל14"פ.ל15"

2010/06/30

שוהכןיחימסלחמגח"משעולאג?מסלאנעע

2)245322627,1009,90)260,43נטו,הנכעהםכ"סה

עיקריוםמרכיבים
%72.7%75.6%05.8%71.7יזומניםושווימזומנים

%98.78%23.93%01.92%25.79סחיריםערךניירות

%50.7--%65.7סחיריםשאינםערךניירות

%45.5--%55.5והלוואותפקדונות

%09.0(%06.0)%10.0%02.0נטו,הנכסיםיתר

2010/12/31

הכלשימסלחמנייתיח"מסלחאגמסלאכללי

397,636,2855,43882,3134,684,2גטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%38.3%59.2%36.6%37.3מזומניםושווימזומנים

%93.85%37.97%53.93%13.86סחיריםערךניירות

%03.0%95.5-%06.6סחיריםשאינםערךניירות

%38.4--%46.4והלווחותפקדונות

%17.0%04.0%08.0%17.0נשו,הנכסיםיתר



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרולניהולההברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

2011/6-1

הכלסךמנייתימסלולח"אגמילולפללימילול

877,129703,1226806,131הפקדות

(383,111)(215)(106,2)(062,109)משיכות

(679,38)141(693)(127,38)(אליהןואואחרותמקרעותנטוזכויותהעברת

-(408)901.4(493.4)(אליוואובקרןאחרממסיולנטוזכויותהעברת

(256,18)(256)805,3(805,21)נטוצבירהכ"סה

2010/6-1

הכלסומנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלול

122,133507,1141770,134הפקדות

(300,101)(88)(083,1)(129,100)משיכות

(309,22)(69)(494)(746,21)אליהחאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

ו97(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

~

11)563.12(566)

161,11(582)493,12(750)נטוצבירהכ"סה

2010/12-1

ויכלויונובייוצילול.בזביס"14גמצילולכללימילול

438,269451,3343232,273הפקדות

(651,204)(160)(149,2)(342,202)משיכות

(338,49)371(040,1)8א,669)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

ממנטוזכויותהעברת

"
-367.10610(977.10)(אליואו)בקרןאחרלול

450,7629,10164,1243,19נטוצבירהכ"סה



מ"בעוטכנאיםלהניסאיםהשתלמותסרןויימולהחגרה

הדירקטוריוןיגח

(חדשיםשקליםלאלפי

הדווחבתאופתהקרותשואות.ג

2011/6-1

מנייתימסלולח"אגמילולבללימסלול

-%13.0%29.8-%51.1מצטברתברוטונומינליתתשואה

2010/14

מנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלול

-%41.1%50.4%23.9מצטברתבריטונומינליתתשואה

2010/12-1

מנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלול

1,79.10ני3ד1,32.96נץצטברתנונענלירנברוטותשואה

-6-



ימ'בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותירולניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2011ביוני30ליוםהצמדהבתיילפיהערןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדיבהצמדה
ל"בחו(*)חוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימסלול

-643,138-924מזומניםושווימזומנים

281,188,1243,800226,4699,194סחיריםערךניירות

358,126746,2312,23-סחיריםשאינםערךניירות

--121,87-והלוואותפיקדונות

--642997.2השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

011.218ופשלך566.327.1719.016.1ההשקעותכלסי

%52%40%8המטלולמהשקעותבאחוזים

ח"אגמפלול
175,5---175,5מזומניםושווימזומנים

499,42--263,19236,23סחיריםערךניירות

1--1-השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

675.47--438.24237.23ההשקעותכליך

מ5196%49%10המטלולמהשקעותבאחוזים

מנייתיממלול
323-2-325מזומניםושווימיומנים

269963,2--694,2סחיריםערךניירות

5--ן5השקעותבגלןלקבלוסכומיםריבית

בצנן69בנ-022,3ההשקעותכלסד
%8%100ל%92המטלולמהשקעותבאחוזים

.חוץלמטבעהצמדהלגבי"הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים"בפרקעודראה(וי



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותלוולניהולהחברה
2011ביוניס3ליוםהדירקטוריוןדוח

2011שנתשלהשניברבעוןההוןשוקסקירת
מאצרו

בקצבאךהכלכליתההתרחבותנמשכהבישראלכיעולההנסקרתלתקופההללכלייםמהנתוים
,ישראלבנקידיעלהמתפרסם,המשקלמצבהמשולבהמדד.הראשוןברבעוןאשר,יותלמתון

הצמיחה.הראשוןהרבעוןלעומתהשניברבעוןירדשלוהממוצעהשינויקצבאךלעלותהמשיך
ירדהאבטלההיקףאפרילבחודש-באבטלההצמצוםובהמשךבשכרמתונהבעליהגםמתבטאת

.מלאהכתעסוקההנחשבתלרמהקרב,%8.5-ל
בנק.2010השניברבעון%53.1שלעלייהלעומת%46.1-בעלההשניברבעוןלצרכןהמחיריםמדד

%25.3שללרמההרבעוןבתחילת%5.2שלמרמה-במשקהריביתאתפעמייםהעלהישראל
.הדיורומחיריהאינפלציהציפיות,האינפלציהבקצבהעלייהקקעעל-בסופו

שוי
החובואגרותהתניות

מדד.%10-%7שלבשיעורים2011שנתשלהשניברבעוןירדובישראלהעיקרייםהמניוחמדדי
השיגוהממשלתיותהחובאגרות,זאתלעומת.%8.7-בירד100א"תומדד%36.7-בירד25א"ת

השקליותהממשלתיותהאגרותומדד%69.1-בעלהממשלתימדדצמודמדד:חיוביותתשואות
ולעומתו%49.0-בעלה20בונדתלמדד-מעורבתמגמההציגובונדהתלמדדי.%41.1-בעלה
.%34.0-ב40בונדתלמדדירד

התחזקזובתקופה.%3שללירידה%5.4שלעליהביןנעוואירופהב"בארההעיקרייםהמדדים
.%1.0שלבשיעורהאירוומול%89.1שלבשיעורהדולרמולהשקל

:הםבישראלהמניותבשוקלירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים

.אפריקהובצפוןהתיכוןבמזרחהגיאופוליטייםהאירועיםבעקבותהוודאותאיעליית*
.באירופההמדינותשלהחובותמשברבעקבותהוודאותבאיעלייה*

.האינפלציהבקצבעלייה
.הריביתהעלאתבקצבעלייה*

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

11/6-111/6-42010

%%%

"מד
17.246.166.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחירים

35.069.103.8מדדצמודממשלתיאגע

09.179.0-03.13מדדצמודקונצרניח"אג

"אג

40.041.103.5צמודלאממשלתי"

MSCI WORLD99.336.0-55.9

2573.7-36.7-84.15א"תמדד

,8-



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותלווהול,לניהחברה
2011ביוני30ליוםהדירקטוריוןיוח

2011שנתשלהשניברבעוןהלוןפעילות

הראשייםההשקעהבאפיקיהכלליבמסלולהפעילות

,כדלהלןהשוניםבאפיקיםהתיקיםמנהליפעלוהרבעוןבמהלך
עמיליון08.11שלבסךנטומניותנרכשוא"בתהמניותברכיב

"
שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)

.)auמיליון54.62שלבהיקףמניותונמכרוצחמיליון62.73
שלבהיקףמניותנרכשוכ"ויה).עהמיליון84.3שלבהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניותברכיב

.(עהמיליון98.27בהיקףמניותונמכרו"עמיליון82.31
טמיליון22.0שלבעלותף"מעואופציותנרכשוהמניותנגזריברכיב

~
.

נרכשוכ"סה).טסמיליון79.0שלבסךאופציות(נטו)נרכשוח"המטנגזרותברכיב
טמיליון93.5שלבסךאופציותונמכרועהמיליון72.6שלבסךאופציות

~
).

בהיקףח"אגנרכשוכ"ויה)עחמיליון15.12בהיקףח"אג(נטו)נמכרוצמודממשלתיח"אגברכיב
"עמיליון04.30בהיקףח"אגונמכרו"צמיליון89.17-כשל

).
עמיליון62.19בהיקףח"אג(נטו)נרכשוהשקליהממילתיברכיב

"
בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)

.(טשמיליון23.36בהיקףח"אגונמכרוטסמיליון86.55
85.64בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)עהמיליון76.25-כשלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוהקונצרניברכיב

.(עהמיליון39;09בהיקףח"אגונחכרועהמיליון
בהיקףח"אגנרכשוכ"סה).ח"שמיליון32.5בהיקל(נטו)ח"אגנרכשוקונצרניל"חוח"אגברכיב

עמיליון02.0בהיקףח"אגונמכרוטשמיליון34.5
"

).

ח"האגבמסלולהפעילות
:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהרבעוןבמהלך

שלבהיקףח"אגנרכשוכ"ויה)עהמיליון24.0בהיקףח"אג(נטו)נמכרוהצמודהממשלתיבאפיק
.(טשמיליון22.2בהיקףח"אגונמכרו"עמיליון98.1-כ

.נשמיליון24.2-כשלבהיקףח"אגנרכשוהשקליהממשלתיבאפיק
עמיליון74.0שלבהיקףח"אגנרכשוהקויצרניברכיב

9,0-כשלבהיקףח"אגנרכשוכ"סה)."
טמיליון

~
נמיליון16.0בהיקףח"אגונמכרו

~
).

המנייתיבמסלולהפעילות
:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהרבעוןבמהלך

עמיליון22.0שלבסךמתהת(גטו)נמכרוא"בתהממותברכיב
"

שלבהיקףמניותנרכשוכ"ויה)
.(עהמיליון7.0שלבהיקףמניותונמכרוטשמיליון48.0

טמיליון03.0שלבהיקףמניות(נטו)נמכרול"חומניווןברכיב
~

0;063בהיקףמניותנרכשוכ"סה)

.(נשמיליון093.0בהיקףמניותונמכרו"עמיליון
טמיליון32.0בהיקףח"אגנרכשומ"המקברכיב

~
.

ב



מ"בעוטולאיםלהנייאיםההשתלמותהיולניהולהחברה 2011ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח
(ח"שבאלפי)

הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים

ליום2011/6/30ליום
--

2010/12/31כללימסלול

עתידיותעסקאות
נטו,(התחייבויות)נכסים-בספריםיתרה

341287

עתידיותעסקאותבאמצעותח"למטחשיפה
(988,15)(930,24)ח"מטשקל

)OPTIONS(אופציות
נטו,(התחייבויות)נכסים-במאזןיתהה

1126611361

חש

~

/שקלאופציותבאמצעותח"למטפה

635,54376,37דלתאבמונחיח"מט
מטבעשאינןבישראלבאופציותחשיפה

090,1

בטחונות
275,4450,2עסקאותבשלבטוחותשווי

.2011/6/30ליוםנגזהיםשליתרותאיןמנייתיובמסלולח"אגבמסלול

נוסףמידע

התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליוםליוםליום

2011/6/302010/6/302010/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובללכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקהןחוב

962,1995,1033,2.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף
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לניהולחברה"
"
מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותין

2011ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

מיכוניםע5נוסףמידע

שוקסיכתיניהול

החלטותקבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסילוניהטיפול)***
.בקרןההשקעה

,היתרבין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמתויקתהקרן
.השוקסיכוניאתלהפחית

"סעמיל
סינוניטונעלת*)
.ואשראישוקמיכוניבניהולעוסקהמנהל.סיכוניםמנהלמינתההחברה

2))"שיאיי

שיק*
דרכילגיוון,לאפיקיםחשיפהלצורךגםאלא,הגנהלמטרותרקלאהנגזריםבתחוםפועלתהקרן

,הנזילותולשיפורהחשיפה

שוקסינוניניהולמדיניותעלהפיצוח
שבין(קייםאם)הקשרעלהמצביעמיוחדתיעולואיןבמשולבנעשהובסיכוייםבמיכוניםהטיפול
.הרגיללתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגורהפיננסיהמכשיר

25מם'"עגי"ע)ז?מ

בתקופההשוקבמדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.1
,הפעילותסקירתתקופהנבאותההקרןפעילותוסקירתהקודמתהישיבהמלוועדשחלפה

שמקבלת

~

.השוניםההשקעותולמנהליהשוניםבאפיקיםלפעילותמתייחסת,ההשקעותועדת
ההשקעותובמדיניותהקרןשלהאסטרטגיתהנכסיםבהקצאתהעמידהעלמלווחכןכמו

.בפועלהקרןנכסיהרכבועל,האוצרבמשרדההוןשוקאגףבחוזרשנדרשהכפי,הצפויה
שלחריגהישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרץככלי.2

.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרן

נג)ילועג?"

נים"י"
המבירת,החברהשלהפניםכמבקרתמכהנתלביטוב.עממשרדאלדר-גרוסגליקליאתח"רו.1

.פניםבביקורתניסיוןבעלחשבוןרואההינההפנימית
ביקוהתעבודתנדרשתכאשר.חודשיותשעות65-כשלבהיקףבחברהמועסקתהמבקרת.2

שעותהיקףאתהקרןמגדילה,בקרןהמבוצעיםמשמעותייםבפרויקטיםביקורתאו,נוספת
.הענייןפיעל,הביקורת

,המנהלתהתבההפעולותשלוהרציפותהאופי,שההלקףסבורהמנהלתהחברהדירקטלריון.3
הביקורתמטרותאתלהגשיםכדיבהםויש,סביריםהינםהפנימיתהמבקרתשלהעבודהותוכנית
בוחןוממצאיה,הביקורתהמלצות,השנתיתהעבודהתכנלתעלבהסתמך.בההפנימית

.הפניםמבקרתפעילותוהרחבתהעמקתאתהדירקטוריון

-11-



"
מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרולניהולחברה

2011ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקררתהערכת

הנהלי
שלהכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברה

והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוף
ומנהלהמוסדיהגוףל"מנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגבי

הינםהמוסדיהגוהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספים
בדוחלגלותנדרשתהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיביים

וחסכוןביטוחההוןשוקעלתממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהרבעוני
.אלובהוראותשננוגעובמועד

?כסדדיווחעלפנימיתבקהה

המוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאיהעלא2011ביוני30ביוםהמסתייםהרבעורבמהלך
הבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכטפידיווחעל

.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימית

הכספייםמהדוחותהנגזריםכספייםדיווחים

הבקרהעלההנהלהאחריות"בנושא2009ביוני21מיום10-9-2009מוסדייםגופיטחוורבמסגרת
הבקרהעלההנהלהאחריות"4-9-2010מוסדייםגופיםונוזרובמסגרת,"כספידיווחעלהפנימית
נדרשותגמלקופותשלמנהלותחברות,("החוזרים":להלן)"תיקון-כספידיווחעלהפנימית
הנגזריםכספייםדיווחיםשל)Walk-Through(התיעודתהליךואימותהתיעודשלבאתלסיים

אתרבאמצעותלרבות)הרחבלציבורהמפורסמיםאולממונההמוגשיםהכספייםמהדוחות
המוסדהגוףשלהאינטרנט

"
הרבעוניהכספיח"הדופרסוםמועדעד("הנלוויםהדיווחים":להלן)

נכון.חיצונייועץשכרהכךולשםהחוזריםדרישותליישוםפועלתהחברה.2011בייני30ליום
ביחסוהאימותהתיעודשלבאתסיימההחברה,2011ביוניט3ליוםח"הדופרסלםלמועד

.החוזריםלדרישותברותאס,הנלוויםלדיווחים

המאזןתאריךלאחראירועים

במדדיחריפותשעריםלירידותשהביאואירועיםובעולםבישראלחלוהמאזןתאריךלאחר
:הבאותמהסיבותהיתרביןובעולםבישראלהמניות

ואיטליהספרדשלח"האגבתשואותלעליהשהביאהבאירלפההחובותמשברהחרפת.1
.ECB-השלולהתערבות

הדירוגחברתעגיב"ארהשלהדירוגהורגות.2
~

.בהיסטוריהלראשונה84
מהטיפולכחלקכיוהחששהמחיהיוקרבנושאבישראלהציבוריתהמחאההתרחבות.3

להרחבונצעליםינקטוכיהחששהתגברות,בנוסף.חברותעלהמסשיעוריועלהבבעיה
.מוצריםמחיריעלפיקוחואוהתחרות

.העתידיותוהתשואותהתיקהרכבעלהללוהגורמיםהשפעתמידתאתלדעתניתןלאזרזבשלב

_12-



"מ
4עים'מ,מ?ף

MA

embarO

f

לכבוד

פ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולכחברה

,.נ.ג.א

של?חממהימנתיחמיקהחשבנןרצוחשליקירהדוח

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרולניהולהחברה

'מבוא
-להלן)וטכנאיםל1זגזיסאיסהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

עלהתמציתיהדוחואת2011ביוני30ליוםבינייםהכספיהמצבעלתדוחתמציתאתהכולל,("החברה" וההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופה,הכוללהרווח

[3445בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםיובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגתלעריכהאחראים

האוצרבמשרדוחסכוןבילוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאם,"בינייםלתקופותכספידיווח"
כללים)הכנסהמסלונקנותובהתאםהממשלתיותהחברותרשותוהוראות("הממונההנחיות"-ל71לן)

מידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.("התקנות"-להלן)1964-ד"התשכ,גמתקופותוניהוללאישור

.סקירתנועלבהתבססווגינייסלתקופתכספי

השקירץהיקף

סקאתערכנו

~

כספימידעשלסקירת"בישראלחשבוןרואילשקתשל1סקירהלתקןבהתאסרוננו
לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרההשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
נהליומיישום,והחשבונאייסהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
בהתאםתנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטןיםסקירה

ביקורלתקני
הענייניםלכלשניוודעבטחוןלתייגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובלים,

.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאס.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשתיוהמשמעותיים

מיקנה

מכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

אגף-האוצרמשרדלהנחיותובהתאם[3445בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאס,המהותיותהבחינות
לגבילתקנותובהתאםהממשלתיותההברותרשויווהוראותתאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההלשוק

.הכספייםבדוחותהנדרשהנוסףהמידע

/
,רבבכבוד

/
יג144ישט.,4םיעל6/.///

חשבוןרואי

.1נ20באוגוסט22,גןרמת

ן52522גן-רמתדהחילזון'רחן1לך:7554600-3-972:טלפון1

~

OUALEM11888]844עס

m

~

arlem@muallem-cpa. co. il6137655-3-972פקסין:Faxח8ם,62522ן-Ramat,אChilazDn114.ס,ק



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספיים

"באבשי,אני
:כימצהיר,ך

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתן.1
-להלןיחדשניהם)2011שנתשלהשנילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים
.(הדוחות

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
מהות

~

הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאת
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
המתי

~

שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברהחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני,ידיעונילמיטל.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהליברהשל

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ןן/,

ן/
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לניהולהחברה
"

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותרן
ל"מנכהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקלותבהתאם)
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתן.1
-להלןיחדשניהם)2011שנתשלהשנילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים
.(הדוחות

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
קנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהווויתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהודיית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתלים.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני,ידיעתילמיטב.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ל)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולההברה
מנהלהצהרת

כויי הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגוברויוןח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2011שנתשלהשנילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים
.(הדוחות

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית

.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהרנאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס

."הדוחו
המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני,ידיעתילמיטב.5

-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלההלדירקטוריוןהחברהשל

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

~

י

~

ן

" ח"רותאריך
*

כספיםמנהל,ארגובורון
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותערןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

11/6/3010/6/3010/12/31באור

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

נכווים

שוטפיםנכסים

683765135בבנליםמזומנים

361--3להשתלמותקרן-חייבים

264309107מראשהוצאות

947074,1981שוטפיםנכסיםכ"סה

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

75-66קבוערכוש

---.------------.----
022.1074,1047.1הנבליםכלסך

והוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות
912829995שרותיםלנותנילשלקהוצאות

-365245ההשתלמותקרן-זכאים

977074,1995שוטפותהתחייבויותהכלסך

--------------------
45-52מעבידעובדיחסיסיוטבגיןהתחייבויות

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

022,1074,1047,1ההתחייבויותכלסך

--הון

התחייבסך

"
047נב11221074.1והוןות



מ"בעוטכנאיטלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולההברה

הבוללהרווחעלדוהות

(הדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

החוישיםהחודשיםההגדשיםהחודשים
שנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביום
11/06/3010/06/3011/06/3010/06/30באור

לאמבוקרלאמבוקרלא
~

מבוקרלאבוקר

הכנטות

4769,3699,3864,1769,1ההשתלמותמקרןניהולדמי

3313מזומניםושוויממזומניםהכנסות

772,3702,3865,1772,1ההכנסותכלסך

5הוצאות

2151676149523ונלוותשכרהוצאות

66643628130ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחורגמוליםדמי

334,1499,1663751935,2(יהבובנקתפעולשירותי

309-153-133(ס"שלומגןמשלימיםתפעולשירותי

781184,1422589265,2השקעותתיקניהולדמי

62633132133השקעותייעוץ

--24-24מנהלכספיס

175825236188,חשבונותביקורת

57572827114ייעוץמשפטי

811175280196מקצועיםשרותים

79793939159פנימימבקר

19523189119439ביטוחים

1367517והשתלמויותעיוןימי

-36-6מחשובשירותי

35-17אגרות

8348351894משרדואחזקתדירהשכר

17710110147324ושיווקפרסום

91905952179לעמיתיםדיוור

5-4-1תפחאותצוה

192391331,הוצאותאהרות

(123)(120)-(120)-(ףקודמותשניסבגץ

ההוצאותכלכי
-772,3702,3865,1772,1745,7

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

--כוללרווח

מהוויםהמצורפיםהבאורים
בלתיחלי

.הכספייםמהדוחותנפרד
קבוצתיטייפלביטוחכיחסתביעהבגיןביתרהפרשהסגירה(")



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותשוולניהולהחרה
בינייםהכספייםלדוחותבאווים

2011ביוני30ליום

גללי-1באור
בניהולעוסקת,("התבהה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקהןלניהולהחברה.א

שכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרןבנאמנותנ("הקרן"להלן)להנדסאיםהשתלמותקרן
החל.כתאגידפעלההקרן2008באפריל30ליוםעד.1970ביולי13ביום,הציבוריבסקטור
.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריך

(גמלקופות)פיננסייםשיהותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקהן

.והטננאיםההנדסאיםלסקטורהמשתייכיםשכיריםלעמיתיםומיולדת2005,ה"תשס

.מוגבלבערבוןממשלתיתחברההינההחברה.ב

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ג

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלול!הבאיםהמסלוליםפועליםבקרן.ד

חשבונאיתכדיניות-2באור
החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתויםהכספייםהדוחות
כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספיודיווח,34IASבינלאומיחשבונאותלתקן

וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("התקן"להלן)IFRSבינלאומיים
.האוצרשבאגף
החבהותלגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה5;2004.8-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם

בנוסההינה,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות
ממשלתיותלחברותספציפייםנישאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינה
.לחוקבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורט
.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעהמשיךהרשות

.ממשיעצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות
מהותימידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחוה

.בדוחותהכלולהמיוזעעל
"עיקרי

עקבייםהינם,בינייםהכספילםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתמדיניות
נאמראםאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיישמואשרלאלה
בדצמבה31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת
.אליהםשנלווולביאורים2010

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעהבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחיילויות

אלול
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שולותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשלקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותערןלניהולאחירה
בינייםהכתפייםלדוחותבאורים

2011ביוני30ליום

קבוערכוש.ג
ההכיש

"
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללקבוע

להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחרנבשיטתמחושבהפחת
.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

=3באור

*
ההשתלמותדן

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
.החברההוצאותוביך,לחברהוהועברומהעמיתים
הקרן,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
.מהעמיתיםשיוגבן,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

ההשתלמותמקרןניהולימי-4באור

גמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעלקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפילךענפית

.ויןכלהוראות

הוצאות=5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

הממשלתיותהחברותרשותירישתלפימידע-6באור

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

,החברהעלהחליםהדיווחכלליעלמידע"החשבונאיתהמנייניותעיקרי"-2לביאורלעילראה
.2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטתוהתייחסות

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005=ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנלונותלהבטחת

7-9-2010מוסדייםגופיםחוזר)"וגילוילםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"
),

ומנהלהתבההל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצההות16-14בעמודיםאלהבדוקותנכללו
.הכספים
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותטרולניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאווים
2011ביוני30ליום

נוסףמידע74באור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד

ותקינהחייטהההליצי"8באור

:המוסדייםלגופיםושקשורים2011שנתשלהשניברבעוןשפורסמודיןהוראותלהלן

קצבהמרצףבחרטההטיפולאופן:בנושאהמיסיםרשות-2011/3'מסהכנסהמסהוזה0
.2011.5.1מיוםלפקודה(ז)(7א)9מעיףלפי

עלהבעלותהעברתאו/ולמעסיקממעסיקעובדיםהעבהת"2011/6'מסהכנסהמסחוזה0
.2011.5.15מיום"גמלקופלת

ותיקון,2011.5.8מיום"הכנסהמסולפקודת173תיקון"2011/4'מסהכנסהמסחווק0

טכני
.11.6.23ביוםשפורסםל"הנלחוזר

המאזןתאריךלאחראירועים-9ביאור

לאחר
תאריי

במדדיחריפותשעריםלירידותשהביאואירועיםובעולםבישראלחלוהמאזן
:הבאותמהסיבותהיתרביךובעולםבישראלהמניות

ואיטליהספרדשלח"האגבתשואותלעליהשהביאהבאלהופההחובותמשברהחרית.4
.ECB'-השלולההערבות

.בהיסטוריהלראשונהS&pהדירוגחברתי"עב"ארהשלהדירוגהוהדה.5
מהטיפולכחלקכיוהחששהמחיהיוקרבנושאבישראלהציבוריתהמחאההתרחבות.6

לנירחבתצעדיםינקטוכיהחששהתגברות,בנוסף.חברותעלהמסשיעוריועלהבבעיה
.מוצריםמחיריעלפיקוחואוהתחלות

.העתידיותוהתשואותהתיקהרכבעלהללוהגורמיםהשפעתמידתאתלדעתניתןלאזהבשלב
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרו

בינייםכספייםדוחותרצית
2011ביוני30ליום

הענייניםחונן

2חשבוןרואהשלסקיהה

5-3הצהרות

9-6מאוים

זוחוי
13-10והוצאותהכנסות

17-14העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

18הכספייםלדוחותביאורים
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

,.נ.ג.א

המבקרחשבוןריאתשלסקירהדוח

יטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותלקרן

אתהכולל("הקרן"-להלן)וטכנאיםלתנדסאיםהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיחמידעאתסקרנו
עמיתיםבזכויותשינוייםעלודוחות,והוצאותהכנסותעלהדוחותאת2011ביוני30ליוםהמאון
אחראיםותהנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופה

ולהלעריכה

"
דיווח"34145בינלאומיחשבונאותלהקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלגה

האוצרבמשרדוחסכוןביטויו,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאם,"בינייםלתקועותכספי
ה"-להלן)

"
הכנסהמסלתקנותובהתאםהממשלתיותהחברותרשויווהוראות('.הממונהחיות

גמקופותוניהוללאילורכלליש)

"
להביעחיאאחריותנו.("התקנות"-להלן)1964-ד"התשכ,

עלמסקנה

"
.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספיידע

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
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ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי
שניוודעבטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהייאטהנערכת

מחוויםאנואין,לכךבהתאס.בביקורתמנוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעתחוות

,ערוךאינול"הנהנספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס
משרדלהנחיותובהתאם34145בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאס,המהותיותהבחינונןמכל

-האוצר

"
"וביטוחההוןשוקגף

הממשלתיותהחברותרשותוהוראותהאוצרבמשרדסכון
.הכספייסבדוחותהנדרשתנופףהמידעלגבילתקנותובהתאם

,,רגבכבודע
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י"
ל,

14.קייי/י/"

חשבוןרואי
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

דירקטוריוןר"יוהצהרת

"באבשי,אני
:כימצהיר,ד

1.
בחנתי

שנתשלהשנילרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאת
.(הדוחות-להלן)2011

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
מהות

~

הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאת
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחילות
.בדוחותהמוצגים

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופרנבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני,ידיעתילמיטב.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

(

"
שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(

החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"באבשיתאריך

"
הדירקטוריוןר"



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

1.
בחנתי

שנתשלהשנילרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאת
.(הדוחות-גלהלן2011

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחילות
.בדוחותהמוצגים

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתילחט
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני,ידיעתילמיטל.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקודבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

יצע



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

כספיםמנהלהצהרת

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

שנורשלהשנילרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבהנתי.1
.(הדוחות-להלן)2011

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבורנלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוהותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבנגינות
.בדוחותהמוצגים

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני,ידיעתילמיטב.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןההברהשל

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכלילעילבאמוראין

כספיםמנהל,אעגובדורוןח"רותאריך



מאזניט

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

11/6/3010/6/3010/12/31,נכסים

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)השקעות

:מזומניםושווימזומנים

604,1479,5125,5בבנקמזומנים

463,143408.186929.84בבנקיםמועדקצריפקדונות

067,145887,191441,90

-------------------------
:שחיליםערךניירות

713,819252,735064,874ממשלתיותחובאגרות

184,557123,544602,569קונצרניותחובאגרות

014.856991,693336,868אחריםערךניירות

191,232,2366,973,12()0,123.2

---------------------------------
aערךמירות

~
NWסחירים:

763,128684,162122,136קונצרטיותאגרותחוב

653,23138,24586.23(ף[.אחרערךמירות

416,152822,186708,159

--------------------------------
""ווזלוחנןדונוונ!נ

:ונ
065,87718,125751,106,בבנקיםפקדונות

56945.9755.10הלוואות

121,87663,135506,171

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

645,3361,2211,5קעות?הגריביתוטכומיםיקבלבגע

60,ההשקעוכלסך

~

621,2099,49,268

~

684, ---------------------------------
7325113חובהויתרותחייבים

233,621,2350,490,2881,684,2הנכסיםכלסך

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

וווזכו
עכהומני

וההתחייבהות

233,621,2009,490,2134,684,2העמיתיםזכויות

341747-זכותויתרותזכאים

233,621,2350,490,2881,684,2וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

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

י הבניכוי,נטובסכומןהוצגוהבינייםלתקופותעתידייםחוזיםבגיןיתרות

.השנתייםבדוחותמשהקובלבשונה,היתהאםחייבות*

.מהםנפרדבישןמהווי4חלקבענייםהכספליםלדוחותהמצורפיםהבאורים

וב)דורהעארח"רו/שטיינריצחקד"באבשיהכספייםהדוחותאישורתאריך

כמעמוהלגל"ומזכדירקטורהדירקטוריוןר"יו
/ע /,/]

-6-



וטכנאיםלהנדיאיםהשתלמותית
מאזנים

מסלולכללי

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

11/6/3010/6/3010/12/31נכייס

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)השקעות

:מלנמניםושווימזומנים

598,1532,4447,5בבנקמזומנים

969.137179.184613.83בבנקיםמועדקצריפקדונות

567,139711,188060,89

:סחיריםערךמירות

%)ממחובאגרות

"
474086,697532,83ן78ויחו

קתצרחובאגרות

~

780,552164,5402ות

~

565

195.85353,אחריערדניירות

~

69233

~

864

449,187,2803,929,1667,265,2

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

:סחיריםשאינםערוניירות

763,128684,162122,136קונצרקיותחובאגרות

23~653.23138.24585(*)אחריםעהךניירות

416,152822,186707,159

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

~

:והלווייותקרונות

065,87718,125751,106בבנקיםפקדונות

56945.9755.10הלוואות

121,87663,135506,117

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

-

639,3357,2184,5השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

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

192,570,2356,443,2124,637,2ההשקעותכלסךך

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

-64240חוצהויתרותחיילים

256,570%596,443,2124,637,2הנכסיםכלסד
=================-;===

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

256,570,2260,443,2397,636,2העמיתיםזכויות

336727-זכותויתרותוכאים

256,570,2596,443,2124,637,2והתתחייצויותתעמיתיםזכויותכלסך
=,==================נ

השנתייםבדוחותמהמקובלבשונה,היתהאםהתחייבותבניכוי,נטובסכומןהוצגוהבינייםלתקופותעתידייםחוזיםבגיןיתרות(")



וטכנאיםלהנדפאיטהשתלמותערו
מאזנים

ח"אגמטלול

(חדשאזלקלים)באלפי)

"לי
ש

10/12/31

(מבוקר)

ליוםליום

11/6/3010/6/30נכסים

לאמבוקה)מבוקףלא)השיעות

:מזומניםושווימזומניט

134,1

3945בבנקמזומנים

172.5100.2בבנקיםמועדקצריפקדונות

175,5045,3

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

:סחיריםערךניירות

381404

300.4

704,42

-----------

095,38107,38ממשלתיותחובאגרות

404.4959.3קונצרניותחובאגרות

499,42066,42
----------------------

25

-----------

863,43

-----------

14השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

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

675,47115,45ההשקעותכליד

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

11 911חובהויתרותחייבים

-----------

874(43

=======

---------------------- 47126,45)84וזנכגהםכלןד,

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

וההתחייבויותהעמיתיםזכאות

684,47העמיתיםזכויות

-זכותויתרותזכאים

684,47וההתחייבויותהעמיתיםימניותכליד

=======

451122

4

126(45

=======

855,43

874(43

=======

-8



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
מאזנים

מנייתימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליום

10/12/" (מבוקר)

ליוםליום

11/6/3010/6/30ננסים

(מבוקרלא)(מבוקרלא)השקעות

:מזומניםושווימזומנים

ב
247

32בבנקמזומנים

322129בבנקיםמועדקצריפקדונות

325131

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

:סחיריםערוניירות

128

503.3

31631

-----------

14459ממשלתיותחובאגרות

819.2438.1אחריםערךניירות

963,2497,1

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

:סחיריםשאינםערוניירות

--אחריםערךניירות

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

נ5השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

-----------

881,3

-----------

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

293,3628,1ההשקעותכלסו

--

--חובהויתרותחייבים

-----------
31883

=======

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

סו
~

293,3628,1הנטים

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

וההתחייבויותהעמיתיםסויות

293,3627,1העמיתיםזכויות

1-זכותויתרותזכאים

293,3628,1וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסי

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

882(3

1
31883

=======



(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שנפתיים,שנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

11/6/3010/6/3011/6/3010/6/3010/12/31

~

(מבוקרא

~

(מבוקרולא(מבוקרא

~

(ומבוקר(מבוקרא

(הפידים)הכנסות

489,1871796731385,1מזומניםושוויממזומנים

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

מחיריםערךמניירות
292,1271,34144,12164,23140,44ממשלתיותחובמאגרות

735,4505,51(785,1)841,6412,27קונצרניותחובמאגרות

834.112(442.83)(557.51)(365.37),015.56)אחריםערךמניירות

(882,7

"
318,24(198,41)(543,55)479,208

----------------------------------------------------------
שחירוםשאינםערךמניירות
746,2382,12(614,1)183,3198,6ממשלתיותלאחובמאגרות

855.2999751730.1457אחריםערךמניירות

038,6197,7(863)476,4839,12

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

והלוואותמפקדונות
524,1892,3683976,2014,6בבנקיםמפקדונות

212357209320210.1מהלוואות

736,1249,4892296,3224,7 _________
------------__--___-___-_-___-____________________נ

-10581נטו,אחרותהכנסות

927,229(039,47)(365,40)640,36(609,38)(הפסדים)ההכנסותכלסך

------------------------------------------------------------
הוצאות

769,3699,3864,1768,1736,7ניהולדמי
796943298450707,1סחיריםערךניירותעמלות

3017,1042,2-018,1085,4קבוצתיחייםלביטוחפרמיות
454231311129631אחרותמיסיםהוצאות

036,6915,6473,2365,3159,14ההוצאותכלסך

יהפסדיהעניות
~

768,215(404,50)(838,42)725,29(645,44)היותלתקיפתנטו
-------------------------------------- -------------------------------------------

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים

-10-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהננסותדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום
11/6/3010/6/3011/6/3010/6/3010/12/31

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

(הבסיים)הכנסות

439,1815759684340,1מזומניםושוויממזומנים

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

סחיריםערדמניירות
279,1818,32626,11089,22095,42ממשלתיותחובמאגרות

664,4216,51(783,1)797,6255,27קונצהניותחובמאגרות

112314(128.83)(295.51)(170.37)(687.55)אחריקערךמניירות

205;825(375,56)(452,41)7903,22א,611) ___________________________________________________1______נ_
סחיריםשאינהערדמניירות
746,2382,12.(614,1)183,3198,6ממשלתיותלאחובמאגרות

857.2013.1751733.1462אחריקערךמניירות

040,6211,7(863)479,4844,12

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

-----------

והלוואותמפקדונות

524,1892,3683976,2014,6בבנקיםמפקדונות

212357209320210.1מהלוואות

736,1249,4892296,3224,7

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

-10581נעו/אחרותהכנסות

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

7233,22א;915)(656,40)8183,35ק,386)(הפסדים)ההכנסותכלסך

---------------------------------------------------------
-- הוצאות

710,3634,3839,1744,1584,7ניהולדמי

782926293442672,1סחיריםערךניירותעמלות

005,1021,2-007,1038,4קבוצתיrbllnלביטוחפרמיות

453230310128630אחרותמיסיםהוצאות

950,5811,6442,2321,3924,13ההוצאותכלסו

309,213(236,51)3א,098)4372,28א,336)הדוהלתקופהנטוהכנסות

11



וטכנאיםלהנישאיםהשתלמותייןן
והוצאותהכנסיתדוחות

ח"אגמטלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לגונההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

עעגימימהגאגתמימושנסימימושמיתיימועעסימימו
ביוםביוםביוםביוםביום

11/6/3010/6/3011/6/3010/6/3010/12/31

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

(הפסדים)הכנסות

4355344849מזוריםושוויממזומנים

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

שחיניםערומניירות
12452,1517074,1043,2ממשלתיותחובמאגרות

71289(2)44157קונצרניוהחובמאגרות

13-1313-אחריםערדמניירות

56622,1515158,1345,2

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

-

---

מניירות
ערי

מחיריםשאינם
(ן12--(12)-אחריםערךמניירות

-(12)--(12)

99665,1549206,1382,2(הפסדים)ההכנסותכלסי

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

הוצאות

54602223142ניהולדמי

סחערדניירותעמלות

-

10143629ריס

1119-1042קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

75932539213ההוצאותכלסו

-

---

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

24572,1524167,1169,2הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

מנייתימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיטהחודשיםהחודשיםהחודשים

שניתייןשנסתיימושנסתיימושנסהיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום

ב/2ב/0ב0/6/3011/6/3010/6/30ג11/6/36
(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)מבוקהלא)(מבוקרלא)

(הפסדים)הכנסות

מזומנושוויממזומנים
~

(4)(1)713ם

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

שיירוהה
ערי

,מחירים
11112ממשלתיותחובמאגרות

אתריםערךמניירות
307(327)(262)(ל208(328),

(327)(207)(261)(326)309

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

סחיריםשאינםערומניירות
7(י3-סםנםאחריםערךמניירות

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

30312ק)(258)08ק)(322)(הפסלים)ההכנסותכלסו

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

הוצאות

553110ניהולדמי

טחערךניירותעמלות

-

43226לים

12-15קציצתיחייםלביטוחפרמיות

1111ךאחרותמיסיםהוצאות

1111652ההוצאותכלסו

0(335)(264)(219)33ק)הדוחלתקופתנטו(הפסדיט)הכנסות



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותירו

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת
החודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביום

11/%3010/6/3011/6/3010/6/30

(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

134,684,2123,449,2999,668,2750,533,2123,449,2הרופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

הפרשותי
126,98036,100962,49797,51784,203מעבידהפרשות-שכירים

680.33734.34143.17816.1748%69עובלהפרשות

806,131770,134105,67613,69232,273ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

(651.204)(109.54)(208.56)(300,101)(3831.111שכיריםלעמיתים

(651,204)(109,54)(208,56)(300,101)(383,111)התשלומיהכליך
(---------------------------------------------------------------------------

:נטוזכויותהעברת

532,8062,5149,3272,2997,11הקהןאלוכויותהעברת

(335.61)(113.11)(18.ו974(371.27)(211,47)מהקרןזכויותהעברת

38ה9א)(841,8)(825,15)(309,22)(679,38)נטוזכויותהעברת

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

-------------------------
663,6243,19א,928)161,11(256,18)נטוצבירה

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

-

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

768,215(404,50)2א,838)4725,29א,645)הדוחלתקופתנטוהכנסות

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

-

233,621,2009,490,2233,621,2009,490,2134,684,2התקופהלתוףהעמיתיםזכויות

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

.מהםנפחדבלתיחלקמהוויםבינייםהכאפייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרך
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוטביוםביוםביוםביום

11/6/3010/6/3011/6/3010/6/3010/12/31

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

397,636,2638,415,2524,623,2078,499,2638,415,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

:הפרשות

מעבהפרשות-שכירים

~

680,96800,98228,49109,51933,200ד

197.33322.34898.16587.17505.68עובדהפרשות

877,129122,133126,66696,68438,269ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

62)שכיריםלעמיתים

~

109)(129.100)(253.55)(434.53)(342,202)

(342,202)(434,53)(253,55)(129,100)(062,109)התשלומיםכלסך

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

:נטוזכויותהעברת

097,8883,4816,2166,2326,11הקרןאלזכויותהעברת

(995,59)(387,10)(579,18)(629,26)(224,46)מהקרןזכויותהעברת

692,3590,3102,1926,1937,7בקרןאחרממסלוללמסלולזנויותהעברת

(914.18)(549.13)(382.6)(587.15)(185.8)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

(646,59)(844,19)(043,21)(743,33)(620,42)נטוזכויותהעברת

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

450,7א,582)(170,10)(750)(805,21)נטוצבירה

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

לנטו(הפסדים)הכנסות

"
309,213(236,51)(098,43)4372,28א,336)הדוחקופת

!,256,570,2260,443,2256,570,2260,443,2397,636התקופהלסוףהעמיתיםזכויות
===:_____=___________==_____.
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותערן
העמיתיםברויותהשינוייטעלדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליתבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשניתיימושניתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום

2/31ב/11/6/3010/6/3011/6/3010/6/3010

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

855,43057,31793,41201,32057,31,התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

277,1130,1646632594,2מעבידהפרשות-שכיתים

426377215211857עובדהפרשות

703,1507,1861843451,3מהפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

(149.2)(675)(946)(083.1)(106.2)שכיריםלעמיתים

(149,2)(675)(946)(083,1)(106,2)התשלומיםכליך

--------------------------------------------------------------------------
- :נטוזכויותתעברת

175179175106231הקרןאלזכויותהעברת

(271,1)(657)(395)(673)(868)מהקרןזכויותהעברת

314,9215,16057,7930,13492,19בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(125.9)(793.1)(385.1)(652.3)(413.4)בקרןאחרלמסלולמהמסלילזכויותהעברת

208,4069,12452,5586,11327,9נטוזכויותהעברת

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

-

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

805,3493,12367,5754,11629,10נטוצבירה

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

24572,1524167,1169,2הדוחלעקופתנטו(הפידים)הכנסות

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

-

-

684,47122,45684,47122,45855,43,הבקופהעוףהעמיתיםזכויות

16



וטכנאיםנדסאים"להשתלמותירו
העמיתיםרכויותהשינוייםעלדוחות

מנייתימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום

11/6/3010/6/3011/6/3010/6/3010/12/31

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

882,3428,2682,3471,2428,2התקופהלתחילההעמיתיםזכוווה

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

ל::הנשוה
1691068856257מעבידהפרשות-שכירים

5735301886עובדהפרשות

22614111874343ההפרשותכלסך

:לעמיתיםתשלומים

(160)-מם(88)(215)שכיריםלעמיתים

(160)-(9)(88)(215)התשלומיםכלסך

__________4_______________________________________

:נטוזכויותהעברת

260-158-440הקרןאלזכויותהעברת

(69)(69)-(69)(191)מהקרןזכויותהעברת

412,1592897167136,2בקלןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(526,1)(681)(1;289)(158.1)(820.1)בקרןאחרלמסלולמהמסלולוכויותהעברת

981(583)(234)(635)(267)נטוזכויותהעברת

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

164,1(509)(125)(582)(256)נטוצבירה

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

הכנסוי
לנטו(הפסדים)

35290ק)(264)(219)33ק)הדוחקופת"

--
-

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

293,3627,1293,3627,1882,3ההקופהלתוףהעמיתיםזכויות

====-------------------------------
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וטכנאיםלהנדסאיםהכנתלמותערו

בינייםהכתפייםלדוחותבאורים
2011ביוני30ליום

כללי1באור

אתמנהלת("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהתבהה.א
.("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרן

.ב
הקרי

גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתרוינה

" .והטכנאיםההנדסאיםלסקטורהמשתייכיםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.ג
הקרי

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרת

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ד

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועלינובקרה.ה

השהנאיתמדיניות-2באור

לאלהעקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיגייתעיקרי
יש.אחרתנאמראםאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותלעריכתיושמואשר
ולביאורים2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמצירנלעיין
.אליהקשנלוו

הקרןעמיתיביטוח-3באור

אומוותבמקרהקבוצתיחייםבביטוחהקרןעמיתיאתמלבטחהחברהחדלה011/4/1ן1מהחל
.נכות
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