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התאגידפעילות.1

בניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
הסכמיבמסגרתהוקמההקרן.בנאמנות("תקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
החל.כתאגידפעלההקרן2008/4/30ליוםעד.1970ביולי13ביום,הציבוריבסקטורשכר

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריך

:הינםהחברהשלהמניותבעלי

המונפקהמניותבהוןהאחזקהשיעורהמניותבעל
'בהנהלה'אהנהלההכרעהרגילות

%100%100ישראלמדינת

ההנדסאיםהסתדרות
%100בישראלוהטכנאים

%20ל"זזלמןשנקמן

%20ל"ז,אליעזרפורגס

%20ל"זאפריםקוזולובסקי
%20ל"ז,גוטקגולדרינג

%20ל"ז,ניסןשרמייסטר

%100

:לחברההקשוריםהצדדיםלהלן

.יותראוהמניותמהון%20המדינהמחזיקהבהןהחברותוכלישראלמדינת-
%20שלבשיעורידהעלהמוהוקותוהחברותבישראלוהטכנאיםההנדסאיםהסתדרות-

.ומעלה
שקיימותככל)מהדירקטוריםמימחזיקבהןהחברותכלוכןחדירקטוריסכל-

.יותראוהמניותמהון%20(כאלה
.החברהידיעלהמנוהלת,וטכנאיסלהנדסאיםהשתלמותקרן-
מקבוצתכחלק,אליהםהקשוריםוהגופים,השקעותשרותיהנותניםהתיקיםמנהלי-

.(בדיןכמוגדר)המשקיעים
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העיקריותאחזקותמבנהתרשים.,

-החדשהת'הכייההמתדייתן,ישראלמדינתןןישראלמדינת ההנדסאיםת,הסתדרןן
והטכנאיםןן

_ל1______.ע1___
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כוחמכלל%50הפעלת.בבהטילהאובדירקטוריוןכוחמכלל%50הפעלת.ב
.ההצבעת.ההצבעה

מחברימהציתמינוי.גמחברימחציתמינוי.ג
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(ח"שבאלפי)הפעילותתחומילגביכספימידע.3

201220112010

571,7522,7745,7השנהבמשךוהכנסותיההחברההוצאות

747,703,2631,553,2881,684,2(1)ברוטו,השנהלסוףהקרןנכסיסך

חיוביתנטוצבירה-השנהבמשךוהעברותמשיכות,הפקדותסך

243,19(100,31)(174,60)(2)שליליהן)

%32.9(%61.3)%79.8כללימסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

%42.7%46.3%13.6ח"אגמסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

%79.10(%31.19)%22.10מנייתימסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

:שלעילבנתוניםלהתפתחויותהסברים

שלנטוהשליליתהצבירהבקינוןמהשקעותיההקרןמרוותינובע2012בשנתהגידול(1)
.העמיתיםוכויות

.אחרותלקרנותהעברותבגללבעיקרנובעהקודמתהשנהובין2012שנתביןהשינוי(2)

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתנלליתסביבה.4

מסלתקנות,פיננסיםשירותיםעלהפיקוחלתקנות,גמלקופותלחוקיכפופההחברה
.דיןכלולהוראות("הממונה"להלן)וחיסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהוראות,הכנסה
.להלן15בסעיףפירוטראה

,(1975)ה"התשלהממשלתיותהחברותלחוקגםוכפופהממשלתיתתברההיאהחברה
.פיועלשניתנוולהוראות

גופיםביןוהתחרותל"ובחובארץההוןשוקימצבוביניהןשונותלהשפעותחשופההחברה
.גמלקופותהמנהליםההשקעותבתימצדשיווקפעולותגםהכוללת,במשקדומים

שונות

מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקרןפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקרןשלההשקעות

-4-
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הפעילותתחוםעלכללימידע.5

.לעיל3-ו1בפרקיםראהנוסףמידע.הקרןבניהולתקנונהפיעלעוסקתהחברה

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקרן
כספיאתמנהלתהחברה.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו
כל.מסלוליםבשלושהמנוהליםהקרןנכסי.הדיןלהוראותבכפוףאותםומשקיעההעמיתים

לקרןמעבירהאו)כספואתלעמיתמחזירההקרן.כספוינוהלבוהמסלולאתבוחרעמית
.הדיןלהוראותובכפוףהעמיתדרישתלפי,שנצברוהרווחיםבתוספת(אחרת

ההנדסאיםבדירוגהמדורגיםשכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן
.(וטכנאיםהנדסאיםבדירוגשמדורגמיאו,לבורנט,שרטט,טכנאי,הנדסאי)והטכנאים
.מהעובד%5.2ולפתותמהמעביד%5.7עדהםלקבלרשאיתשהקרןמהמשכורתהפרשות
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרןמופרשיםהכספים

הפעילותבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי

,הקרןתשואת,ההשקעותניהולאיכות:ביניהם,קריטייםהצלחהגורמימספרקיימים
.הסיכוניםניהולואיכותהניהולדמישיעור,לעמיתיםהשרותאיכות

הפעילותתחוםשלהעיקרייםוהיציאההכניסהמחסומי

נכסיםהיקף,מנהלתחברהרישיוןקבלת:הםהגמלקופותבענףהעיקרייםהכניסהחסמי
.מתאימההכשרהבעלאנושיוהוןמינימאלימנוהלים

ביטוחההוןשוקעלהממונהאישורקבלת:הואהגמלקופותבענףהעיקריהיציאהחסם
אואחרתמנהלתלחברההעברתה,גמלקופותשלניהוללהפסקת,לפיצול,למיזוגוחסכון
.מנחלתחברהשלמרצוןלפירוק

ניהולדמי

.בפועלההוצאותפיעלניהולדמיהקרןמעמיתיגובההחברה
השיעור,הקרןתקנוןפיעל.%28.0הוא2012בשנתמהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור

.לשנה%2הואניהולדמישלהמכסימלי

מיועדותההכנסות.ח"שאלפי560,7היו2012בשנתמהקרןניהולמדמיהחברההכנסות
.השונותהניהולהוצאותלכיסוי

החברהבהוצאותהעוסקים,הכספייםבדוחות14-ו11בביאוריםראהנוסףמידע
.ובהכנסותיה
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ההשתלמותקרנותלענףהשואה

הקרןנכסיהיקף.%75.12שלבשיעור2012בשנתעלהההשתלמותקרנותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%88.5שלבשיעורעלהברוטו

2012בשנתההשתלמותקרנותשהשיגו,ברוטוהנומינליתהממוצעתהשנתיתהתשואה

ברוטונומינליותשנתיותתשואות2012בשנתהשיגההקרן.%22.9שלבשיעורהייתה
.מנייתיבמסלול%22.10-וח"אגבמסלול%42.7,הכלליבמסלול%79.8שלבשיעור

דמישישר.%77.0היה2012בשנתההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
שלהכספייםבדוחות,ניהולדמי,9ביאורראה.%28.0הואבקרןמהעמיתיםשנגבוהניהול
.הקרן

ההשקעותניהולמבנה

בחשבוןמביאהזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון
התייחסותכוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקרןשהשקעותהסיכוןדרגותאת

.אפיקבכללהשקעהוהמכסימלייםהמינימלייםהשיעוריםומהםלהשקיעאפיקיםבאילו
שקבעהמדיניותבמסגרתהשנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעותועדת

ועדתבדיוני.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריון
הלאבאפיקיםבעיקר,ספציפיותלהשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלותההשקעות
.סחירים

מ"בע(1988)הוןשוקיומגדלמ"בעהשקעותביתדש,מ"בעוניהוליעוץנשואהאקסלנס
ושלח"אגמסלולשלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהלים
התיקיםמנהלי.מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלול
מנהלי.הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםפועלים
ומשקיעים,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמיםהתיקים
ולהנחיותלמדיניותבכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

.האמורות
.החברהלביןהתיקיםמנהלישלושתביןתאוםשלשירותיםלקרןנותןהשקעותמתאם

-6-
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הכנסותופילוחשירותים,מוצרים.6

:המסלוליםעלפרטיםלהלן.השקעהמסלולישלושההקרןבמסגרתמנהלתהחברה

,,,'
'

2012בשנת'2012/12/31

"ש,.,,ל
,וג,ל"',,,

.
איגש*"2

"
.לקיע"9,?ף7ל

י"
""'לבאלפי

(ח"שובאלפי(ח

561,2239,7'703ךמיןנכסים:י:גשויןןגכללי17ליל"י
במסלול

813137311-מיפחתלאח"באגההשקעותהיקףח"אגמסלול

814310ערךובנירותבמניותההשקעותהיקףמנייתימסלול

ל"הנבמסלול

הקרןעמיתי
'""''"יסליל"'י"''י'"מספר('ו"!"'.מסמר.'עמיתיםסוג

וכוילתהעברת,4:ל'(,ן",'*ויי',ן'"ק'"י
הקרןאלנטומשיכותהפקדות'חשבונות'עמותום,ן 724:22.:מן;,ש3"ה%א,,

(018,98)(563,220)208,24526,26407,258שכירים

והפצהשיווק.8

אישילמידעואתרוהקרןהחברהעלכללילמידעאתר:אינטרנטאתרישנימפעילההחברה
.לעמיתים
עבורהשיווקפעולותאתהמבצעיםמורשיםפנסיונייםממשווקיםשירותיםמקבלתהחברה
במסגרתאוהחברהממזכירותשהופנובעמיתיםמטפליםהפנסיוניםהמשווקים.הקרן

מקרנותצבירותבהעברת,הצטרפותבבקשותמטפליםהמשווקים.הארץברחביפעילותם
באמצעות,בנוסף.בעברהקרןאתשעזבועמיתיםוהחזרתלקוחותבשימורגםכמואחרות

לציבורהמיועדיםשוניםעיוןובימיבכנסיםמשתתפתהחברה,הפנסיוניםהמשווקים
.החברהשלהיעדקהל-וטכנאיםההנדסאים
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תחרות.9

עמיתיםמעברשלהמובנההתהליך,כספוינוהלבהבקרןהעמיתשלהבחירהחופשעקב
גופיםשלשיווקומאמצי,בבנקיםהפנסיוניהייעוץשירותיהתרחבות,אחרתלקרןמקרן

.אחרותלקרנותמהקרןכספיםהעברתשללהתגברותאפשרותקיימת,אחריםמוסדיים
קופתשלמנהלתכחברהשהחברההעובדהולאורהפנסיוניתהמסלקההקמתלאור,בעתיד
,פנסיוניםכיועציםתפקידםמתוקףהבנקיםעםהפצהבהסכמיהתקשרהלא,ענפיתגמל

.תגדלהאמורההאפשרותשללהתממשותההסבירות

אנושיהוו.10
."הדירקטוריוןחבריעלפרטים"בפרקהדירקטוריוןבדוחראההדירקטוריוןחבריעלמידע
שכרואתמקבלוהוא,בישראלוהטכנאיםההנדסאיםהסתדרותר"יוהואהחברהל"מנכ

.החברהידיעלמועסקואינוהחדשההכלליתמההסתדרות
מהחברהישירותשכרהאתהמקבלת,חברהלמזכירמקוםממלאתמעסיקהתחברת,בנוסף
הנלוות,השכרתשלומי.החדשההכלליתמההסתדרותשואלתשהחברה,פקידותשתיוכן

מחייבתאשר,ההסתדרותידיעלבפועלמתבצעיםהפקידותשתיבגיןהזכויותושאר
.עבורםהחברהאתבמקביל

שירותיםונותניספקים.11

.הקרןשלההשקעותתיקימנהלילגבי,"ההשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה
לפי,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק

ויועציההחברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקרןתקנון
פיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועיים

שביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראות
.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתים

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקרןנכסי

מסחרפיננסיםהראל,מ"בעסהרפועליםבאמצעות('ברוקראז)ערךבניירותסחרההקרן
.טפחותמזרחיובנקדיסקונטבנק,מ"בעערךוניירות
מבקר,משפטייועץ,השקעותיועז:ביניתם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה
-404ליישוםמלווה,פנים

~
soxסיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי.

,"השקעותניהולעמלות"-10בביאור,הקרןידיעלהמשולמותהעמלותעלנוסףמידעראה
.הקרןשלהכספייםבדוחות
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

השקעות.12

אופציות,פקדונות,לרבותסחיריםושאינםסחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכספי
.עתידייםוחוזים

.הגיאוגרפיהפיזוראתלהגדילמנתעל,ל"בחוהןמההשקעותחלק.בארץהןההשקעותרוב
בהשגתהכרוכיםבסיכוניםהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפורתהקרן.זותשואה
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות

מימת.13
פיעל,להתחייבותלערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההקרן,ככלל
הוחרגהכזוחשיפה.עתידייםובחוזיםבאופציותופעלההנגזריםבתחוםהשקיעההקרן.דין
.האמורמהכללהדיןהוראותידיעל

מיסוי.14

החברהעלהחליםהמסחוקי

עלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת.רווהכוונתללאמוסדהינההחברה

.שכרמסהינוהחברהעלהחלתמס.הכנסהמספקודתפי

סופיותמסשומות
.2011המסשנתוכוללעדסופיותמסשומותהוצאולחברה



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות.15

:לרבות,דיןלכלכפופההחברה

"גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*
.2005-יה,התשס,

,(פנסיונייםסליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק* התשס
.2005-ה"

פיננסיםשירותיםעלהפיקוחתקנותלרבותהאמוריםהחוקיםשנימכוחתקנות* (
.2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמלקופות

בישראלההוןבשוקהעניניםוניגודיהריכוזיותולצמצוםהתחרותלהגברתחוק* (
.2005-ה"התשס,(חקיקהתיקוני

.הכנסהמסתקנות*
.האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונהוחוזריהוראות*

החברותרשותוחוזריוהוראות,(1975)ה"התשלהממשלתיותהחברותחוק
.הממשלתיות

ושלהאוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלדיןהוראותלגבימידע
21בביאורלהלןראהמוסדייםלגופיםונוגעות2012בשנתשפורסמו,המיסיםרשות

.הכספייםבדוחות"ותקינהחקיקהתהליכי"-
מהותייםהסכמים.16

:ביטוחפוליסותשתירכשההחברה

לאפריל1-בלשנהחודשה.הפוליסה-ודירקטוריםמשרהנושאיאחריותביטוח.א
ע000,000,30עלעומדבפוליסההאחריותגבול.2012

ביטוחולתקופתלמקרה"
.שנתית

האחריותגבול.2012לאפריל1-בלשנהחודשההפוליסה-מקצועיתאחריותביטוח.ב
.שנתיתביטוחולתקופתלמקרה000,000,8$עלעומדבפוליסה

."שירותיםונותניספקים"11בפרקלעילעודראה

משפטייםהליכים.17
תלויותהתחייבויות"-14בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיהטיפולעלמידעראה

תלויותהתחייבויות"-17וביאורהקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויות
.המנהלתבחברה"והתקשרויות

עסקיתואסטרטגיהיעדים.18
.שנבחרההסיכוןברמתמרבילרווחלהגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד
.לעמיתיםמחולקיםהקרןרווחיכל

הסכמיבמסגרתלקרןשהצטרף,(וטכנאיםהנדסאים)מוגדרעובדיםציבורמשרתתהקרן
.שכר

-10-



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

סינוןבגורמידיון.19
.התחרותעלבפרקלעילראה
בארץ,ההוןבשוקישעריםלירידות(בעולםהמשקיעיםכלכמו)חשופההקרן,כןכמו

.מהרגילנמוכיםכיוםשהם,הריביתבשיעוריעליה,לדוגמא.סיבותממגוון,ובעולם
שלהןחובאגרותאשר,חברותשלהפירעוןביכולתלקשייםחשופההקרן,כןכמו

עלוהןהקרןתשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקרןידיעלמוחזקות
.ולהעברותלמשיכותהקשורבכלהעמיתיםפעילות
-4פרק,הקרןשלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירתראההסיכוניםלגביהרחבה
,ניהולםודרכישוקלסיכוניהשיפהלגביהרחבה.הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות

סיכוניםסקרעריכתלגביהרחבה."שוקסיכוניניהול"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
."הפניםמבקרת"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה,בחברה

אתלהעריךוקשה,ההשתלמותקרנותבענףהקיימיםסיכוניםהםלעילהסיכונים
.הקרןעלהעתידיתהשפעתםמידת

משרהנושאישלתגמולמדיניות.20

הפעילותתוצאותשלנגזרתשהםבתגמוליםשלההמשרהנושאיאתמתגמלתאינההחברה
.החברהשל

-11-



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

החברהשלכללייםמאפיינים
קרןלניהולהחברהידיעלמנוחלת,("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

.("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמות

.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1970ביולי13ביוםהוקמההחברה

.הקרןניהולהינההיחידהופעילותהעצמיהוןאין,התחיקתילהסדרבהתאם,לחברה

.שכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן

נכללהדירקטוריוןובדוחהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה
.הממשלתיותההברותרשותחוזרילהוראותבהתאםמידע

המסלולושל1384-ח"אגמסלולושל,290הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר
.2013בדצמבר31עדבתוקףהאישורים.1318המנייתי

התנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפקדותסכומי
.המעבידאצלהעבודהוהסכמי

מופרשיםהכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםמהשכרההפקדותשיעורי
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרן

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשירותי
לפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,ההברההוראות,החברהתקנון

מ"בע(1988)הוןשוקיומגדלמ"בעהשקעותביתדש,מ"בעוניהוליעוץנשואהאקסלנס
ושלח"אגמסלולשלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהלים
.מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלול

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקרןנכסי
קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים
סך.אחריםהשקעהמסלולישניועודכלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה
נכסיוסך,שואלפי703,561,2עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטוהכלליהמסלולנכסי

מסלולנכסיוסך,ח"שאלפי813,137עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטוח"אגמסלול
.ח"שאלפי814,3עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטומנייתי
חירוםלשעתהחברההערכותבדברמידע

2012באוקטוברמתודיבמתווהחירוםלשעתהיערכותתרגילביצעההחברה
היאאףחירוםתרגילביצעההקרןשלההשקעותבענייניהמטפלתהחברה

,יהבשלהנוחותמכתבי)עסקיתוהמשכיותחירוםעתותענייןלגבימהספקיםהתחייבותיש
(ההשקעותוביתסהרפועלים

:היערכותפירוט

חירוםלשעתנוהלקיים
חירוםהנהלתמונתה
2012באוקטוברחירוםשעתמתודהבמתווה)תירגלהחירוםצוות

.מקצועיגורםי"ע(בקרההיתה)בוקרהתרגיל
.2012בנובמברבדירקטוריוןכידונוהתרגילממצאי
המניותבעליעלמידע
."התאגידפעילות"-1סעיף,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה -12-



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

היסודמסמכי

שיני"להקרןושלהחברהשלהיסגדמסמכי
.המדווחתהתקופחבמהלך

הקרושלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי

אלפי631,553,2לעומתח"שאלפי747,703,2-ב2012בדצמבר31בייםהסתכםהקרומאזן ש
.%88.5שלעלייה,2011בדצמבר31ביוםח"

הצבירהבקיזוז,ההשקעהבאפיקימהרווחיםבעיקרנבע2012בשנתהמאוןבהיקףהגידול
.העמיתיםזכויותשלנטוהשלילית

הפעילותתחוסעלכללימיזע

."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

החברהשלהכספיהמצב

.ח"שאלפי927-בהסתכם2012בדצמבר31ליוםהחברהמאזן 571,7-בהסתכמו2012בשנתהחברההוצאות
מהכנסותברובןמומנוההוצאות.ח"שאלפי

בדוהותוכלליותהנהלההוצאות14מספרבביאורראהההוצאותפירוט.מהקרןניהולדמי
.המבוקריםהכספיים
.בחברהרווחיםנוצרולא,ולפיכך,בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובההחברה
.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקרן,לעיתים
.2010אוגוסטמחודשהחלההסתדרותבבניןמשרדיםלשכורהחלההחברההנהלת
אינההחברה.במושכרושיפוריםמשרדיוריהוטציודמלבדקבוערכושמחזיקהלאהחברה
.ן"בנדלמחזיקה

-13-



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולההברה
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

הקרןשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1.ג

לצרכןהמחיריםמדד

בגיןהמדדלעומת2012דצמברבגיןהמדד)%6.1שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2012בשנת
יציבותיעדבתוךהינו2012בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2011דצמבר

.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחירים

השקליתהריבית

שללרמהבינואר%75.2שלמרמה,פעמיםשלושישראלבנקריביתירדה2012שנתבמהלך
חששות,העולמיתבכלכלההאטה,במשקהצמיחהסימניהתמתנותרקעעל,בדצמבר%2

.האינפלציהותחזיותבציפיותוירידהבאירופההחובותמשברמהתפתחות

חוץמטבע

מולהשקלשלהחליפיןבשערימשמעותייםשינוייםנרשמולא2012שנתעלכוללבמבט
.%35.0שלבשיעורהאירוומול%3.2שלבשיעורהדולרמולהתחזקהשקל:והיורוהדולר

המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד9.38-כשלבסך2012בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
מהיעדכפולהיה2012-בהגירעון.2011בשנת%1.3שלגירעוןלעומתזאת.ג"מהתמ%2.4

%4.3)2012בינוארהאוצרמשרדשהציגהמעודכןמהיעדאףוגדולג"מהתמ%2המקורי
.(ג"מהתמ

-14-



מ"בעוטננאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012לשנתהדירקטוריוןלוח

ההוןבשוקהתפתחויות.2

שינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2012שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2012בשנתעיקרייםבמדדים

0/140 %18.13,
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"שי-מדדצנורח"אג
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-

MSCIמדד(.) WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף.
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מ"בעוטננאיםלהנדסאיםההשתלמותקוןלניהוגהחברה
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

המניותשוק
.בעולםהעיקרייםבשווקיםשעריסבעליותהתאפיינה2012שנת

:הקיצוניתהדוגמא.%23-ל%5ביןשלבשיעוריםעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי

edSCI()העולמיהמניותמדד.%9.22שלחדבשיעורעלההבנקיםמדד WORLDעלה
.%9.16-כשלבשיעורעלההמתעורריםהשווקיםומדד%18.13שלבשיעור

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלעליותהסיבותבין

ח"באגלתמיכהתכניותבאמצעותהאירופיהמרכזיהבנקשלאגרסיביתהתערבות*
.חדשהייצובקרןולהקמתהבנקאיתובמערכתהנפיקושמדינות

הבנקתמיכתבשלואיטליהספרדשלהחובאגרותשללפדיוןהתשואותהתייצבות*
.האירופיהמרכזי

וזאתהאמריקאיהמרכזיהבנקשלמרהיביםמוניטארייםבכליםהשימושהמשך*
.נוספותהרחבהתכניותהשקתבאמצעות

.בעולםהשווקיםבמרביתהנמוכההריביתמדיניות*

החובאגרותשוק

ומדד%35.9שלבשיעור2012בשנתעלהלמדדהצמודותתממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%26.10שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(בהתאמה)%6.2-ו%7.7,%7.3שלבשיעוריםעלומ"והמק

-%21.9%16,18ף"המעואדד

MSCI WORLD%18.13%62.7- %66.7-%30.2ולר.

%23.4-%35.0ורו
%35.9%34.4ממשלתימדדצמודח"וג
-%26.10%77.1קונצרנימדדצמודח"וג

%02.7%23.5צמודותלאח"וג

במשקהוןגיוס
שמיליארד4.3-כעלעמד2012בשנתהמניותבשוקההוןגיוסיסך

מיליארד1.5-כלעומתח" ש
שהונפקוחברותהיולאהשנהבמהלך.2010בשנתח"שמיליארד13-וכ2011בשנתח"

.לציבורלראשונה
2012בשנת.התקציביבגירעוןעלייהעקבחדבשיעורהשנהעלה,נטו,האוצרהנפקותהיקף
בשנהשקלמיליארד3-כלעומת,חובאיגרותבאמצעותנטושקלמיליארד22-כהאוצרגייס

.הקודמת
אג,קונצרניותח"אג)ממשלתיותלאחובבאיגרותההוןגיוססך

(פקדוןותעודותמובנותח" במעטנמוךסכום,שקלמיליארד7.39-בכהשנההסתכם
.2011שנתלעומת

מיליארד3.31-כלעומתחברותחובאיגרותשלהנפקות63-בגויסושקלמיליארד3.25-כ
ממיליארדיותרשלבהיקףהנפקותבתשעגויסמהסכום%55-ככאשר,2011בשנתשקל
שקלמיליארד8.5-וכ,פרטיותבהקצאותגויסונוספיםשקלמיליארד8-כ.אחתכלשקל

המסחרבמערכתלמסחרשנרשמומדדצמודותחובאיגרותבאמצעותגויסונוספים
.בלבדמוסדייםלמשקיעים

באמצעותשקלמיליארד4.0-וכפיקדוןתעודותבהנפקתשקלמיליארד2.0-כגויסו,בנוסף
.אופציותמימוש
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2012לשנתהדירקטוריוןדוח

ההשתלמותקרנותענף.3

לענףהשוואה,הפעילותתחוםעלכללימידע-5פרק,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה
.ההשתלמותקרנות

המאזןתאריךלאחראירועיט.4

,%64.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2013/02/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%85.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%31.1שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%01.0-בעלההידוש)לצרכן
,(%00.2היה2012בדצמברהשיעור)ינוארבחודש%75.1-לירדישראלבנקריביתשיעור
.פברוארבחודששינויללאונשאר

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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2012לשנתהדירקטוריוןדוח

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5
הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות

מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעותיהאתמפזרתהקרן.הנזילותסיכוןכולל,הקרןבפני
הערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף.בנגזריםהשקעותלרבות

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויותהכלכליותההתפתחויותשל
לפיהשינוייםפירוטלהלן.2012שנתבמהלךנכסיההרכבאתשינתההקרן,האמוררקעעל

.שנתיבסיכוםאפיקים

הכלליבמסלולהפעילות

:כדלהלןהשוניםבאפיקיםהתיקיםמנהליפעלוהשנהבמהלך

עמיליון37.59שלבסךנטומניותנמכרוא"בתהמניותברכיב
בהיקףמניותנרכשוכ"לסה"

.(ש)מיליון34.166שלבהיקףמניותונמכרוצ5מיליון97.106של
בהיקףמניותנרכשוכ"ויה).טשמיליון72.49שלבהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניותברכיב

.((שמיליון46.71בהיקףמניותונמכרו00מיליון18.121של
נגזרותנרכשוכ"סה).ע5מיליון57.0שלבהיקףנגזרות(נטו)נרכשוח"המטנגזרותברכיב
.(עומיליון55.8שלבשיעורנגזריםונמכרוע5מיליון12.9שלבהיקף
נגזרותנרכשוכ"סה).שומיליון45.0שלבהיקףנגוריס(נטו)נרכשוהמניותנגזריברכיב ע0מיליון.87-כשלבשיעורנגזריםונמכרונסמיליון33.1שלבהיקף

"
).

ח"אגנרכשוכ"סה)ע5מיליון61.67בהיקףח"אגנטף)נמכרוצמודממשלתיח"אגברכיב
נמיליון97.188בהיקףח"אגונמכרוע5מיליון36.121-כשלבהיקף

"
).

כ"סה)ע5מיליון99.130בהיקףח"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיברכיב אגנרכשו
.(גשמיליון98.208בהיקףח"אגונמכרוע5מיליון97.339בהיקףח"

בהיקףח"אגנרכשוכ"יוה)ע5מיליון58.86-כשלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוהקונצרניברכיב
.(עהמיליון3.112בהיקףח"אגונמכרוע5מיליון88.198

נרכשוכ"סה).ח"שמיליון71.1-כשלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוקונצרניל"חוח"אגברכיב אג
.(עהמיליון2.2בהיקףח"אגונמכרוגשמיליון92.3בהיקףח"

.ח"שמיליון09.1בהיקף,סלתעודותבאמצעות,(נטו)סחורותנרכשוהסחורותברכיב סה)
.((שמיליון1.0בהיקףסחורותונמכרונםמיליון19.1בתיקףסחורותנרכשוכ"

ח"האגבמסלולהפעילות
:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהשנהבמהלך

ח"אגנרכשוכ"סה)גימיליון74.15בהיקףח"אג(נטו)נרכשוהצמודהממשלתיבאפיק אגונמכרו(שמיליון1.34בהיקף
.)auמיליון36.18בהיקףח" באפיק

.לשמיליון99.36-כשלבהיקף(נטו)ח"אגנרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתי
.(גשמיליון37.22בהיקףח"אגונמכרו(שמיליון36.59בהיקףח"אגנרכשוכ"סה) ברכיב

שלבהיקףח"אגנרכשוכ"סה).ע5מיליון33.7שלבהיקף(נטו)ח"אגנרכשוהקונצרני
.(:שמיליון63.2בהיקףח"אגונמכרוע5מיליון96.9-כ

המנייתיבמסלולהפעילות
:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהשנהבמהלך

בהיקףמניותנרכשוכ"סה)גשמיליון85.0שלבסךמניות(נטו)נמכרוא"בתהמניותברכיב .(ע5מיליון44.2שלבהיקףמניותונמכרוגשמיליון59.1של
שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)נסמיליון8.0שלבהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניותברכיב .(שומיליון86.0שלבהיקףמניותונמכרוע5מיליון67.1

229.0בהיקףח"אגנרכשוכ"סה).(שמיליון006.0בהיקףנטל)ח"אגנמכרומ"המקברכיב אגונמכרוע5מיליון
.("עמיליון235.0בהיקףח"
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פעילותהותוצאותהקרןשלהכספימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(ח"שובאלפיהקודמתהשנהלעומתזובשנה

השינוישיעור2011שנת2012שנת
(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)

(%27.2)407,258397,264זפותות

(%73.1)(444,224)(563,220)נשיכות

8415.33(054,85)(840,113)מהקרןועברות

822,15001,14%01.13הקרןאלועברות

,הכלליבמסלול%79.8היאהמדווחתבשנההקופהשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
(%61.3)שלשליליתתשואהלעומת,מנייתיבמסלול%22.10-וח"אגבמסלול%42.7

הרווחים.אשתקדמנייתיבמסלול(%31.19)-ו,ח"אגבמסלול%46.3,הכלליבמסלול
התנהגותעלנתוניםראה.סחיריםחובמנכסיבעיקרנבעו,2012בשנתהקופהשצברה
ההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנההשוואתםוכןשוניםמדדים
,"החוןבשוק

כללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,העמיתיםיתרותכלסךשלהמאזןליוםהשיעור.3
במסלול%98.73-ו,ח"אגבמסלול%42.86-ו,הכלליבמסלול%68.78הואהנכסיט
,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הטילותיחס"-להלן)מנייתי

וההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינםאםגם
ממכירותצריךואם,הקרןמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמן

הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.בבורסה
.%100-להאפקטיבית

ההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך
נתוניאחרמעקבמבוצעוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשל

להתמודדהיכולתעלשומרתהקרןזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדות
רובהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,העמיתיםבהתנהגותשינוייםעם

,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותהכספים
במוומניס,סחיריםבנכסיםמחזיקההקרן.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים
%35.93:הבאיםבשיעורים(השקעותבגיןלקבלסכומיםכולללא)מזומניםובשווי
.מנייתיבמסלול%87.99-ו,ח"אגבמסלול%89.99-ו,הכלליבמסלול
סיכוןתוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת

השינוייםלגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוך
.הקרןעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפויים

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת

עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה
."התברהפעילות
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שוקסימוניניהול

אלי
קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעההחלטות

קופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
,היתרבין,נועדואלוכללים.2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמל

.השוקסיכוניאתלהפחית

י"'1.שין"18;%,,ל].זן.,ז.
י'1ךן%1(ש1,

י1נה4עי .בשווקיםלתנודותבהתאםבעיקרמשתנההקרןנכסי
הסיכוניםאחרומעקבלזיהויתשתיתהקימההחברה

ושימושסיכוניםמנהלמינויבאמצעותהשוניםהפיננסיים
.("פריים")סיכוניםלניהולבתכנה

החברהחשופהאליהםהשוניםהפיננסייםהסיכוניםבין
,גיאוגרפיתחשיפה:הבאיםהסיכוניסאתלמנותניתן

חשיפה,האשראיתיקדירוג,ללווהחשיפה,ענפית
,ריביתסיכוני,ההשקעהנכסיתנודתיותסיכון,למנפיק
.ועודנזילותסיכוני
מעקבמקיימיםהחברהודירקטוריוןההשקעותועדת
הסיכוניםמנהלבאמצעותהשפיסהסיכוניםאחר

.ההחלטותקבלתבעתבדעתוומתחשבים

שוקסיכוניניהולעלאחראי
חוק"להלן)2005-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)10סעיף גמלקופות

.התוזרלפיסיכוניםמנהלפועלבחברה.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובע("

שווסיכוניתיאור
.הקרןבדוחההנהלהבסקירת"הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות"פרקראה
.הגנהלמטרותרקהנגזריםבתחוםפועלתהקרן

שוקסיפוניניהולמדיניות
הקטנתביןהאברחלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
שלהאינטרנטבאתרומתפרסמתהדירקטוריוןידיעלנקבעתהצפויהההשקעותמדיניות
ההשקעותועדת.והחשיפותהנכסיםהקצאתמדיניותאתהדירקטוריוןקובעבנוסף.החברה
הקצאתלמדיניותבכפוף,אפיקיםלפי,שוטףבאופןבפועלההשקעותמדיניותאתקובעת
.הדירקטוריוןשלהכוללתוהחשיפותהנכסים
.אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתבפועלההשקעותמדיניות
ועלהנכסיםתיקפיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלנקבעתהמדיניות

הצפויותלהתפתחויותהתייחסותתוךובעולסבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיס
.שוניםזמןבטוותיאלובשווקים

.שוניםבאפיקיםההשקעותפיזורהואהסיכוניסניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
רמתועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאחסיכוניספיזור,בנוסף.הבודדהמשיק

.הקרןבדוחההנהלהבסקירת"הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות"-4פרק,עודראה
.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
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שוקסיכתיניהולמדיניותעלהפיקוח
."שוקסיכוניניהולעלאחראי"-ו"כללי"בפרקיםלעילראה

מטבעוסיכוןמדדסיכון
שלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירת"מטבעוסיכוןמדדסיכון"-1.2.4סעיף4פרקראה
.הקרן

סיכוניםעלנוסףמידע
החברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעראה.1

שלהמבוקריםהכספייםבדוחות14בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהם
.הקרן

שלפירוט:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע.2
שלבחינה,בודדלמנפיקחשיפה,גאוגרפיפיזור,ריכוזיותסיכוני-המסלוליםשלושת
סיכוןמדדי,נזילות,התיקשלהפיזוררמתניתוח,שוניםבחתכיםהחובתיקדירוג

.סיכוןתרחישי,הקרןשלויעילות
ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.3

קופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרןשלחריגה
.2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)גמל

הגילוילגביונהליםבערותהערכת

הגוףשלהכספיםומנהלל"המנכבשיתוף,("המוסדיהגוף":להלן)החברההנהלת
הבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדי
המוסדיהגוףל"מנכ,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
הגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותוותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהל

שהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמוסדי
שקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשהמוסדי
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונה

שינויכלאירעלא2012בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
סביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרה
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרחעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפוי
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הדירקטוריוןחבריעליורטים .
"נתינות;קעןשנת"תעודתמספרומשאחוושם

כדיריןוהמשמשבהםאחריםתאגיייםהתעסקותופהמששכלה" .
)..

לידה.זהות-
השניטהאחו,-,-'

"
"'ות

סיאוברחברתונשיאל"למנכבכירשזרבאוםומימוןבכלכלהשניתוארישראלית31016חיפה1723,ד,תמתם9מחרובאנדרי0331937071976יוייר,ד"באבשי בפרש
ישראלציםמגכייל,ציםתואר,עויידתעודת,לונדון13/1-

נשיאסע.הקרובוהמורחראשוןותוארבכלכלהראשון
.הישראליתהספנותלשכתירושליםעבריתאוניבמשפטים 011!305נשטיינריצחק

לייחולחברה-וטגנאיםהנדסאיםבהסתברותחטיבהר"יותעודהלעמידי-חיפהטכניוןשראלית,29011וםקרית)ברגלו1947

:

~
Dlif1מ"בעומל וכןוהטכנאיםההנדסאיםוטכנאיםלהנדסאיםבמינהלמנכייל

-הוטר"יו,בעייםקופייגלניהולחברה-שדותיוייר וניקמחזיק..מוסמכים
והטכנאיםההנדסאיםהסתדרות-צרכנותמועדוןהביטחוןמעוכת

מ"בעבישראלההנדסאיםהסתיר"ויו
והטכנאים שלמה

אביגורשאול003074681939שני

.

r/loבשגמלקופותלניהולתברה-1טכגאיסהנדסאים-וטכנאיםהנדסאיםיויירוחומריםמטולורגיהטכנאיישראליתי1ןי1,ד1ךל
נץ' גמלקופותלניהולחברה

אגודתל"מנכ,מ"בע

ר"יו,והטכנאיההנדסאי הקריה
הנזמהללמודי וטכנולוגיה

בעגמלקופותלניהולחברה-וטכנאיםהנדסאיםהעיסקיהמנזרחטיבתר"יו,וניהולתעשיהטכנאיישראליתאביבתל3!דניאלמוריץ1948!!75148פרלובשלמה
,מ" ההנדסאיםהסתדרות-צרכנותמועדון-הוט,ההנדסאיטבהסתדרותחלקיתאקדמאית

מ"בעבישראלוהטכנאיםהוטבמועדוןדירקטור
ה1יסאיםח"וקופ ישראליתרחובות26שפיחזה82430241945ברנהולץעמוס

משנהוחצישנהלפניעדמכונותהגמלאי ארגוןלמוכיר
עובדישלארצי ובשנהתעשייא
אחרונותוחצי ארגוןלמזכירבכירעוור

תעשייאעוגדישלהארצי רוישראלית31037חיפה3747.ד.ת0247440881969-ואקיםנבילרויוה
משרדשלומנהלוסבעליםראשוןתואר.מוסמךח" באונצ"דח

חשבוןלראייתסטטיסטיקה-חיפה' 53אלמרחב%05259261954שלושבשמת
,היהודיתהסוכנותיועמיישמידע,בפילוסופיהשניתוארישראלות47226השרוןרמת' יועמבוגרתואר,דיגיטליתותרבות

אלולחברהומזכירתש" אתמשמטים
,בזקש"יועמ,תמארינדשגיתואר.א"ת' .במשפטוס

החשמלהברתשלמפעליתג"קופבחברתאנושמשאבימנחל,אירגוניתבהתנהגותשניתוארישראליתאותקרית46בגיןמנחם07377151950-'-'-.הופרחיום

ג"גקופודירקטורהחשמל,עסקיםמנהלראשוןתואר
החשמלחברתשלמפעליתיה1דסאי ומסגןבוגרוניהולתעשיהמהגדםישראליתשבעבאר40הנגבארוס1311%0651952אוון'אנדרי

,ש"בעיריתראשמ" מנהל,ש"בהעירמועצתחברש"גאוםבמדעיםראשוןתואר

,האדץייראת'חגשלונעלים נחייצ-וייסברגלינה
מ"בעגמלקופותלניהולחברה-וטכנאיםהנדסאיםופגסיוניכלכליעוץ"תואר8ושתואר,ך.8תוארישראלית69121אביבתל2גבראזגי0042537121947

מ"בעגמלקופותלניהולחגרה-יר'והמחומדעיוכלכלההחברהבמדעי ,פנימיתמבקרת,המדיגה

,8,1.1,1אקטואר צדקיהוכילףיונית
ושיווקהשקעותניהולעסקיםומינהלכלכלהישראליתיהודה1ני7הזית976נ0)3262106-

אזבסטבחברתהשקעית1.ב13פרשה
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גמדותחברות'--ששפמהשט
~

עובד-.עיקריתהית,התעס-.אהחלת.ת4ריך.חיצוניציג
"
.אתרענייןבעלמשפחוישלבן.-חגרהי,ד?תאג.

בתאגידקשורהיווחברת,בתנוספת-כדירקטורכהתהי-ולדירקטוריון,ל,!
ך:.:,שלגעלענייון.=-.4....,,---.[..=
לאלא,ישראלציםסמנכייל10/2לאיוייר-באביידשי

ישראלאזורמנכבל
בציסהקשבוהמזרח

לאהסתדרותיויירתסתדרותר"יו09/7לא-שטיינריצחק
-בישראלההנדסאיםוטכנאיםההנדסאיםל"מנכ

הסתדרותעובד
הכלליתהעובדים
החדשה

לא-וטכנאיםהנדסאיםהנדסאיםר"יו93/3לאהשקעות,שיווק,שנישלמה
קופותלניהולחברהחברה-וטכנאים
מ"בעגמלגמלקופותלניהול

מ"בע
לאהמגזרחטיבתר"יותמגזרחטיבתר"יו93/3לאועדתר"יו,השקעותפרלורשלמה

בהסתדרותהעיסקיבהסתדרותהעיסקישיווק
ההנדסאיםההנדסאים

לאלאלמזכירבכירעוזר03/7לא,משקיף-השקעותברנהולץעמוס
שלהארציהארגוןביקורת

א"תעשעובדי
לאלאשלומנהליםבעלים09/2לאביקורתועדתר"יוואקיםנביל

וייעוץח"לתנהמשרדחיצונידירקטור
חשבוןוראייתפיננסי

לאלאאנושמשאבימנהל10/5לאביקורתהופרחיים
החשמלחברת

לאלא,אקטואריייעוץ10/2כןהשקעותועדתר"יווייסברגלינה

וכלכליפנסיוני
לאלאהסוכנותשלש"יועמ10/6לאשלושבשמת

היהודית

לאלארמתמועצתראש11/1לאאוזןאנדרי
חובב

לאלא12/8לאצדקיהובילףיונית
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(המשך)הדירקטוריוןחבריעלפרטים

ע,הוירקטורי",י-ד"באבשי
הקרןל"מנכ-שטיינריצחק

שנישלנוה

צ"יח-ואקיםנביל
פרלובשלמה
ברנהולךעמוס
צ"ש-וייסברגלינה

שלושבשמת
הופרחיים

אוזןאנדרי
צדקיהוכילףיונית

טלפוניות24+3

טלפוניות20+1
טלפוניות20+2

טלפוניות24+3

טלפוניות24+3

ביקורתועדתישישת,:.

גילוי3+ביקורת5

גילוי3+ביקורת4

גילוי1+ביקורת5
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בחברהבכיריםמשרהנושאיעלפרטים

-ניסיוועסקי=1תשכלי:'בומשפחהשל,תפקידגמביהקפקידבחגרהשנויל71ה.ועודת,1ויפר_שטומשפחה
י.,ךזהות-

נושאי.קשורה-
שניםבחמש.משרי .'--יי

4נבעלענילי"
יאחריות--'ץ,בכירהאחראו _

יין,שלבעלעניין,..
לשכרנשיאסגושניתוארלאלאר"יו0331937071976ד"באבשי

מנכת,הספנותומימוןבכלכלה
ישראלציס,לונדון'אונ

והמזרח,ד"עותעודת
ראש,הקרובראשוןתואר

תקציביםאגףותוארבכלכלה
בחברתוכלכלהראשון

ציס'אונבמשפטים
עברית

בירושלים
חטיבהר"יוחיפהטכגיוולאהסתדרותר"יו-מיל,מנכ011853051947שטיינריצחק

בהסתדרותתעודהולימודיההנדסאים25/ג09/1
'והטכ'ההנד'להנדבמינהל(09/11/25-מ)

תיקמחזיקוכןמוסמכים'וטכ
הבטחוןמערכתחיפה'אונ

ר"יו,
הסתדרות
ההנדסאים
והטכנאים

פנימיתביקורת,מוסמךח"רולאלאפניםמבקרת0287085271971גרוסליקליאת
מינהלBAממשרדאלדר

חיטךלביטוב.ע
פילוסופיה

משרדבעל,חשבוןרואהלאכספיםמנהלכספיםמנהל0597646701965ארגובדוחן
חשבוןלראייתבכלכלהBAהנדסאיםשל

-וטכנאים

ושירותים,שבונאות"
נלוויםמוסמךלניהולחברה
במשפטיםמ"בעג"קופ
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-דירקטוריםגמול
ושלהדירקטוריוןשללישיבהח"ש965שלתעריףפיעלשולם2012בשנתהמדינהמטעםהדירקטוריםשכר

.לישיבהע2012-230,15בשנתהדירקטוריוןר"יושכר.ועדותיו
.חברתיתלמטרהנתרם2012בשנתשכרו,ר"היולבקשת

113עד)נסיעותהחזרנ060,15בסךלישיבהגמול,ח"ש500,22בסךשנתיגמולקיבלהחיצוניהדירקטור
.לקילומטרח"ש40.1בסך(מ"ק

עד.2012/8-מהחל)ח"ש816,1בסךלישיבהגמול,שייח702,25בסךשנתיגמולקיבלהחיצוניהנציג
.(ע799,15ולישיבהח"ש457,25שנתיגמול2012/8
.ח"שאלפי171-ב2012בשנתהסתכםלדירקטוריםהגמול שכרי,

1:""
%)

ג".:ייב"2נ%.:ן%':5.,ע"ג,י',ע"!'ו,!יעש'
"י;:'::" ;

,
1,'(ל)ל.

"
;%1%5ל],.מ,

ען,
"4"י'

,
:גב"

~
נמף

30043חברהמזכירD"Dאעובד

,2012דצמבר-ינוארהחודשיםממשכורתהנגזרת,למעבידהשכרעלותאתמשקפיםלעילהסכומים
.כאלההיואם,מעביד-עובדיחסיבגיןהכספייםבדוחותשנרשמונוספותהוצאותכולליםואינם
.(לחברהקשורמתאגידתשלוםלרבות)מהחברהבמישריןשלאשכרמקבליפירוט

~

a

)vnO
""ינוטע;ן

;,
ושילי""''

זגם(,)
~

ן::,,,

ef

,י.%:,,
-
;,.ןוננ::!לן";ע'ע!"..,ןן%!;,ג ן,,.,י,,,,,,,,,,.,,,:י,,.,,,.,י,,,ה,ווי,:,,,,,,,,.,.,,,ן",.,י,ו,,,,;.

ההסתדרות35ן140פקידה(.י)בעובד
החדשההכללית

ההסתדרות9ן131פקידה("")געובד
החדשההכללית

ההסתדרות(י)(.)דירקטורפרלובשלמה
החדשההכללית

ההסתדרות(י)(*)ל"מנכשטיינריצחק

החדשההכללית09.11.25מ

ההנדסאיםמהסתדרותונלוותמשכורתמקבל,והטכנאיםההנדסאיםבהסתדרותתפקידיובתוקף(ל
.בקרןפעילותועלגמולמקבלאינו.והטכנאים

בגינםהזכויותושארהנלוות,השכרתשלומי.החדשההכלליתמההסתדרותמושאליםהחברהעובדי(*מ
.בגינםהקרןאתבמקבילמחייבתאשרההסתדרותידיעלבפועלמתבצעים

המבקרהחששןרואה
מועלםאתמועלםמשרד

גןרמת!החילזון-מען

מועלםמשה-האחראיהשותףשם
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החברהניהולאופן

פועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמיםשש2012שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריון
שלהגילויכוועדתמכהנתהביקורתוועדת.שיווקוועדתביקורתוועדת,השקעותועדת

נוסףגילויבמתןובצורךהפנימיההבקרהבמערךשעלובליקוייםלדוןהאחראית,החברה
.הכספייםבדוחותשונהאו

שוטףדיווחלהגישנוהגותהדירקטוריוןועדות.הדירקטוריוןחבריהםהוועדותחברי
.פעילותןעללדירקטוריון

הפניםמבקרשלעבודתותכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרמינתההחברה
.ובהמלצותיובמסקנותיו,בממצאיוודנה

ניהולמדיניות"בסעיףהדירקטוריוןבדוחלעילראההנכסיםהקצאתמדיניותעלמידע
."שוקסיכוני

ועדתבדיוניפעילבאופןהשתתףההשקעותיועץ.חיצוניהשקעותביועץנעזרתהחברה
עלשמר,להשקעותבנוגעהחלטותלקבלסייע,ההשקעותמדיניותלגיבושתרם,ההשקעות

בנוגעהןהתיקיםמנהליאתוהנחההתיקיםמנהליועםהקרןהנהלתעםמתמידקשר
נעשוהיועץהנחיותכל.כוללתהשקעותלמדיניותבנוגעוהןספציפיותעסקאותלביצוע
.ההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון,כאמור,שקבעוכפיההשקעותלמדיניותבכפוף

ועדתמחבריחלקועםההשקעותיועץעםשוטףקשרעלשומריםהתיקיםמנהלי
.להשקעותבנוגעשוטפותלהחלטותבקשרעמםלהתייעץוכדילעדכנםכדיההשקעות

ערךניירותומכרוקנוהתיקמנהלי,ובמסגרתהההשקעותמדיניותאתליישםמנתעל
.כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים

."החברהשלכללייםמאפיינים"בסעיףלעילראה-הקרןשלהתיקמנהליעלמידע
עלמתבצעהתיקיםמנהליידיעלהמנוהליםהתיקיםכלביןהיוםבסוףהעסקאותפיצול

.ההשקעותבתינהליפי

מוזמנים,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמים,השוניםהשירותיםנותנינציגי
.(הצורךלפי)ובוועדותיוהחברחדירקטוריוןבישיבותלהשתתף

הכספייםהדוחותאישורהליך

:הינםבחברההעלבקרתעלהמופקדיםהגורמים*
הביקורתועדת0
החברתדירקטוריוןס
החברההנהלתס

לדוןמנתעל(גילויוועדתשלבמתכונת)בשנהפעמים'מסמתכנסתהביקורתועדת*
לגביהחברהלדירקטוריוןהמלצותומגבשת,הסופיאישורםטרםהכספייםבדוחות
המוגשיםהביקורתבדוחותשוטףבאופןדנההועדה,בנוסף.כאמורהדוחותאישור

.החברהשלהפנימיהמבקרי"עלה
-27-



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012לשנתהדירקטוריוןדוח

בדוחותודןהחברהדירקטוריוןמתכנס,כאמורהביקורתועדתהמלצותגיבושלאחר* הכספיים
הדוחותאתלאשרהאםומחליט,לושהוגשוהביקורתועדתובהמלצות

.כלשונםהכספיים

ועדתהינה("הגילויועדת":ולהלןהכספייםהדוחותלבחינתהועדה,לעילכאמור*
לרשותהכספייםהדוחותטיוטתמופצתהגילויוועדתכינוסלפני.החברהשלהביקורת
הגילויובוועדת,הכספיםומנהלהמשפטיהיועץ,החברההנהלת,הממשלתיותהחברות
ביוםהתכנסההגילויועדת.ל"הנהגורמיםשלבהערותדיון,הצורךבמידתמתקיים

.2012לשנתוהקרןהחברהשלהכספייםהדוחותבטיוטתודיוןבחינהלשם2013.03.2%

:להתכנסותחוקימנייןמהוויםואשר,הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים*
ביקורתועדתר"יו-וואקיםנאבילח"רו0
ביקורתועדתוחברדירקטור-ברנהולףעמוסס

שירותיםנותנישלנציגיםגםוהשתתפונכחווהדירקטוריוןהגילויוועדתשלבדיונים*
בישיבת.ומועלםמועלםמשרדהמבקרח"רונציג,הכספייםלדוחותהקשוריםלחברה

.הממשלתיותהחברותרשותנציגגםהשתתףהדירקטוריון

מידעקבלת,הדוחותקריאתלאחרחבריהידיעלואושרושגובשו,הועדההמלצות*
ביוםבישיבתוהדירקטוריוןבפניהוצגו,לעילהאמורבכלודיוןאחריםמגורמים

.הדוחותאתלאשרההחלטהאתהדירקטוריוןקיבלובטרם,2013.03.20

הפניםמבקרת
.לביטוב.עממשרדאלדר-גרוסגליקליאתח"רוהיאהפניםמבקרת.1
,נוספתביקורתעבודתנדרשתכאשר.חודשיותשעות65-כשלבהיקףבקרןמועסקתהמבקרת.2

,הביקורתשעותהיקףאתהחברהמגדילה,בקרןהמבוצעיםמשמעותייםבפרויקטיםביקורתאו
.הענייןפיעל

לחוקנח(א)32לסעיףבהתאםבכירייפקיד"כמועסקתואינה,התאגידעובדתאינההמבקרת.3
.1975,ה"התשלהממשלתיותהחברות

שהתייחססמכויותיואתוקבע,הביקורתמטלותלביצועהמבקראתוהנחהקבעהדירקטוריון.4
.בחברהשמונהג"הפנימיתהביקורתנוהל"בואושרשהוצגכפי(1992הפנימיתהביקורתלחוק

:ביקורתתכניתבקביעתהשיקולים.5

כלהמתעדכנת,שנתיתרבביקורתתכניתנערכתהפנימיתהביקורתמערךחוזרהוראותפיעל
תקופתייםסיכוניםסקריפיועל,שנקבעהקדימויותסדרפיעל,הביקורתנושאימוצגיםבה,שנה

קבלתאופן,העבודהתהליכי,הנהליםנסקריםאלובנושאים.המבקרתידיעלשנערכים
התכניתמוגשתהביקורתועדתידיעלהתוכניתואישורעיוןלאחר.בפועלוהביצועההחלטות
.הקרןולדירקטוריוןהביקורתלועדתמפורטדוחמוגשהבדיקהבסיום.הדירקטוריוןלאישור

הביקורתחוקמקובליםביקורתלתקניבהתאםפנימיתכמבקרתפועלתשהיאמצהירההמבקרת.6
.1992הפנימית
.הואבאשרמבקרלכלמחייביםתקניםומהווים,בעבודתוהמבקראתמחייביםאלותקנים

שלהעבודהותוכנית,החברהפעולותשלוהרציפותהאופי,שההיקףסבורהחברהדירקטוריון.7
בהסתמך.בההפנימיתהביקורתמטרותאתלהגשיםכדיבהםויש,סביריםהינםהפניםמבקרת

העמקתאתהדירקטוריוןבוחןוממצאיה,הביקורתהמלצות,השנתיתהעבודהתכניתעל
.המבקרתפעילותוהרחבת

גישהזהובכלל,(1992הפנימיתהביקורתלחוק9בסיכאמור)חופשיתגישהניתנהלמבקרת.8
.כספייםנתוניםלרבות,התאגידשלהמידעלמערכותאמצעיתובלתימתמדת

.בישיבותיההביקורתבועדתונידונים,השנהבמהלךושוטףרציףבאופןמוגשיםהביקורתדוחות.9
.2%20שנתבתחילתבוצעסיכוניםסקר.10
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שירותיםונותניספקים

."שירותיםונותניספקים"-11פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

ההצבעהבזכויותהשימושנוהל

,לנכסיהםהנלוותהזכויותשלמלאומימושהעמיתיםענייניקידוםאתלהבטיחכדי
.("אנטרופי"להלן)"מ"בעכלכלימחקרשירותיאנטרופי"חברתעםהתקשרההחברה תפקיד

שלכלליותבאסיפותההצבעהאופןלגבידעתחוותלחברהלהעניקהואאנטרופי
אסיפותבאותןהקרןבשםולהצביע,משתתפתהקרןבהןח"אגמחזיקישלאומניותבעלי
.העמיתיםשלהאינטרסיםעללשמורמיועדותאנטרופישלהדעתהוות.כחייפויפיעל

.אחריםפיננסייםלגופיםגסאלהמעיןשירותיםהנותנתחברההיאאנטרופי
המובאיםהעיקרייםבנושאיםלהצבעהקריטריוניםגיבשה,החברהשלההשקעותועדת
ועדתדיוניבמסגרת,זהלנוהלבנוגעדיוןמתקייםלשנהאחת.הכלליותבאסיפותלדיון

,הקרןעמיתישלטובתםהםהחברההצבעתאתהמנחיםהעיקרייםהקווים.ההשקעות
והעסקאותהעלויותוסבירותבענייןהמחייבותלתקנותלדיוןהעולההנושאהתאמת
.הדיוןנשואות
שבהןבאסיפותמשתתפתהיא.הצבעהזכותלחברהישאסיפותבאילובוחנתאנטרופי
כאשראובקרןהעמיתיםשלענייניהםעללהשפיעעשויהלאישורהמובאתההחלטההצעת

אתמנחההחברהשלההשקעותמתאם.ענייןבעליעםעסקאותהאסיפהלאישורמובאות
.לעילכאמור,שנקבעוהקריטריוניםלפיאנטרופי

החברההשתתפותלגבי,חודשייםמידידיווחמקבלתהתברהשלההשקעותועדת
.בהןהצבעתהואופןהכלליותבאסיפות

בעלישלשנתיותאספות104:כלליותאסיפות283-ב2012שנתבמהלךהשתתפההקרן
אגמחזיקישלאספות26,מניותבעלישלמיוחדותאספות144מניות

שלאספות9-ו,ח"
שיעורעקב,יחסיתקטנה.ההברההצבעתשלהשפעתהמידת.השתתפותיחידותמחזיקי
.ידהעלהנמוךהאחזקה

.באינטרנטהחברהבאתרמתפרסמיםההשתתפותנתוני

משפטייםהליכים

-14בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיוהטיפולתלויותהתחייבויותעלמידעראה

.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

מיסה
."מיסוי"-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"-15פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
". עששיתואסטרטגיהיעדים

עסקיתואסטרטגיהיעדים"-18פרקהתאגידעסקיעלדוה,לעילראה
". -29-
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שלחמניותלבעליהמבקריםהחשבוןי"חשלדוח

מ"בעוטגנאיטלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

להנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורפיםהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו

הכוללהרווחעלהדוחואת2011-ו2012בדצמבר31לימים(החברה-ולהלןמ"בעוטכנאים

וההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאותםשהסתיימולשנים

.ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו.החברהשל

בתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

מאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-התשליג,חשבםרואהשלפעולתודרך)חשבוןחאי
הצגההכספייםבדוחשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנן

שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמוטעית

המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספייס

הכספייסבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהחברהשלההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותה

הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותנכלנאותבאופןמשקפים<rrlnהכספייםהדוחות,לדעתנו

באותםשנסתיימולשניםפעולותיהתוצאותואת2011-ו2012בדצמבר31ליוםהחברהשל

,לדעתנו,כןכמו.)lFRS-התקני-להלן)הבינלאומייםהכספיהדיווחלתקניבהתאם,תאריכים
במשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאםערוכיםל"הנהכספייסהשחות

.הממשלתיותהחברותרשותלחווריובהתאםהאוצר

כפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהק(408לתקניבהתאם,גסביקרנו

החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת,בישראלהחשבוןרואילשכתידיעלשאומצו

פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012בדצמבר31ליום

עלמסויגתבלתידעתחוותכלל2013,במרץ20מיוםשלנווהדוחcosoי"עשפורסמה

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

,יבגיק

*4"וי4
ק

חששןרואי
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניחולהחברה
הצהרה

נכיחתלהבטחתשניתםוהמצגיםשננקטוהפעולותבדבינוסףדוה)הממשלתייתהחברותלתקטתבהתאם
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוהות

d/J,אני

~

P_6מבהילכי,(,ו.

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2012לשנת("תחברה"-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

אחרכספיומידעהכספייםהדוהות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאס.3
המצבאת,המהותיותתבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול
.בדוהותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולתותוצאותהכספי

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוהותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,להברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

ההשבוןלרואהגילינו,ידיעתנולמיטב,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקר
אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א

להשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלבהפעלתה
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםההברהיכולתעללרעה

אומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדים
.החברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

fs/1.לי0ג,



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

ל"מנכהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףשוחהממשלתיותהחברותלתקרתבהתאם
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדורונו

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייסהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2012לשנת("החברה"-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים

שלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהטחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

אחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול
.בדוהותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאותהכספי

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבעםלכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבהברה
המיועדים,כאלהונהליסבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמתאו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החשבוןלרואהגילינו,ידיעתנולמיטב,כזותצהרההמצחיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקר
אובקביעתההמהותיותוהחולשותחמשמעותייסהליקוייםכלאת.ג

להשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלבהפעלתה
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעה

אומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ד
שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדים
.החברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
/ו
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

כספיםמנהלהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.2005-ו"חתשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכמפויםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2012לשנת("החברה"-ולהלןמ"בעוטכנאיםלהנדסאים

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיתנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

אחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאוםמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאותהכספי

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כווהצהרההמצחיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלחונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנתתקועתבמהלך

החשבוןלרואהגילינו,ידיעתנולמיטב,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואתריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקר
אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.ה

להשפיע,סבירבאושהעלולים,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלבהפעלתה
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעה

אומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.1
שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדים
.החברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"
"יישמ,ג
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
החברותתקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםדוחות)הממשלתיות

2007-ח"התשס

להנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןובאישורבפיקוח,ההנהלה
פנימיתבקרהשלוהתקיימותהלקביעתהאחראים,("החברה"-להלן)מ"בעוטכנאים
.בחברהכספידיווחעלנאותה
לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהיאכספידיווחעלפנימיתבקרה

לכלליבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתהכספיהדיווחמהימנות
,שלההמובנותהמגבלותבשל.הממשלתיותההברותחוקוהוראותמקובליםחשבונאות

מוטעיתשהצגתמוחלטבטחוןלספקמיועדתאינהכספידיווחעלפנימיתבקרהמערכת
.תתגלהאותימנעהכספייסבדוחות

כספידיווחעלבחברההפנימיתהבקרהעלוהערכהבדיקהביצעווההנהלההדירקטוריון
מודל"המכונהבקרהבמודלשנקבעוהקריטריוניםעלבהתבסס,שלהוהאפקטיביות

הבקרהכי,למסקנההגיעוהחברהוהנהלתהדירקטוריון,זוהערכהעלבהתבסס."קוסו
היא2012.12.31ביוםהמסתיימתלתקופההחברהשלהכספיתדיווחעלבחברההפנימית

.אפקטיבית

מהותיבאופןלתשפיעהעשוייםאומתותיבאופןשהשפיעוהאחרונהבשנהשינוייםחלולא
.הכספיהדיווחעלהפנימיתתבקרהעל
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותערולניהולהחברה

ל"מנכהצהרת

של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרולהתאם
.ח)חסכ)ביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצחיר,שטיינריצחק,אני

מ"בשוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניחולהחברהשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012לשנת("החברה":להלן)

בוחסרלא)מהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המתותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו,א

מובא,לחברההמתייחסמחותישמידעלהבטיחתמיועדיס,כאלהונהלים
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

)ERS(ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלתאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסחהתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלההברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכןןכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
החשבוןלרואהגילינוידיעתנולמיטב,זוהצהרההמצהיריםבחברהואתריסאני.5

עלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון,המבקר
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנו

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתחבקרהשלבהפעלתה
-וכן,כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
1/
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

כספיםמנהלהצהרת

שלי'וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתשקרה7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההוןplwאגף

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012לשנת("החברה":להלן)

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןןהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונחלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתקגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםחכספייסשהדוחותולכךהכספי

)ERS(ההוןשוקעלהממונהילהוראות,
החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג

,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון
-וכןןכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי

החשבוןלרואהגילינוידיעתנולמיטב,זוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
עלבהתבסס,החברהגזלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון,המבקר
:כספידיווחעלהפנימיתתבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנו

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
-וכן;כספימידעעלולדווךלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ן9גווזה
כספיםמנהל,אלהיבדורוןח"רותאריך
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בדברוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהמניותלבעליהמבקריםהחשמןרואיפדוח
נוספיםפחחותהממשלתיותהחבשתלתקנות3לסעיףבהתאםכספיריתחעלהפנימיתהבקרתאפקטיביות

2007ח"התשס,(כיפיפיתחעלהפנימיתהנקרהאפקטיביותבדבר

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןליחולהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012בדצמבר31ליום("החברה"-להלן)

Committee-הידיעלשפורסמתפנימיתבקרה of Sponsoring Organizations of the Treadway

Commission(להלן-coso(.פנימיתבקרהלקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

בהתאםהנכללת,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלהאפקטיביותולהערכתכספידיווחעלאפקטיבית

,(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםדוחות)הממשלתיותהחברותלתקנות
,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלבחח2007-ח"התשס
.ביקורתנועלבהתבססכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו.המצורף

-הלתקניבהתאםביקורתםאתערכנו

~

CAOB) Public Company Accounting Oversight Board

.בישראלהחשבוןרואילשכתידיעלאומצואשר,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה

בדברביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל

הבנההשגתכללהביקורתם.המהותיותהבחינותמכלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהשלקיומה

תכנוןעלבחינה,מהותיתחולשהשללקיומההסיכוןהערכת,בחברהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי
גםכללהביקורתנו.המוערךהסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרהשלהתפעולואפקטיביותהפנימיתהבקרה

נאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאע.שסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצוע

.דעתנולחוות

לגביביטחוןשלסבירהמידהpeD<המיועדתהליךהינהממשלתיתחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

כספידיווחלתקניבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתכספידיווחשלהמהימנות

.הממשלתיותהחברותרשותלחוזריבהתאםהכספייםהשחותלעריכתהכפוףוזאת)IFRS(בינלאומיים

מתייחסים(1):אשרוהנהליםמדיניותאותםאתכוללתממשלתיתחברהשלכספידעוחעלפנימיתבקרה

הקרןבנכסיוההעברותהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפות,סבירבפיאט,אשררשומותלניהול

לאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2)(מרשותההוצאתםלרבות)

הדוחותהצגתלמתכונתבכפוףוזאת)IFRS(בינלאומייםכספידיווחבהתאםהכספייםהדוחותהכנת

והוצאתכספיםושקבלת,החברהי"עשאומצההממשלתיותהחברותרשותלהמלצותבהתאם,הכספיים

שללאישוריםובכפוףהחברהשלוההנהלההדירקטוריוןלהרשאותבהתאםרקנעשיםהחברהשלכספים

שלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-וןדיןי"עהנדרשיםהמדינהרשויות

להטלהיותשיכולה,החברהנכסישלמורשיםבלתי(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישה

.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעה

MOUAן52522ז)-רמתזהחייתן'רחן8:7554505-5-972:761יפ1ון
~
EM]8

~
MOUALE muallem@muallem

-cpa. co. il1ן510אם1"5(52522%יליה1"ש8:6137655-3-972קסP .
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4א"פאוי

-

כמו.מוטעיתהצגהתגלהלאאותמנעלאכספידיווחעלפנימיתשבקרהיתכן,המובנותמגבלותיהבשל

שיתכןלסיכוןנתונהעתידיותתקופותלגביכלשהימכחיתאפקטיביותמהערכותמסקנותהסקת,כן
כי

ונהליםמדיניותשלהקיוםמידתכישיתכןאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהבקרות

.לרעהתשתנה

עלבהתבסס2012בדצמבר31ליוםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,קיימההחברהלדעתנו

.cosoידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריונים

בדצמבר31ליוםהחברהשלהכספייםהדוחותאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםגסביקרנו

כלל,2013במרץ20מיוםלגביהםשלעוהדוח,תאריךבאותושנסתיימוולשנים2%201-1%20
דעתחוות

.כספייםדוחותאותםעלמסויגתבלתי

עק,רבבכבוד
//*

6

~

חשבוןרואי

.2013במרץ20,גןפרמת

MOUAן52522גן-רמת1יזזן.הח.יחו6ד:7554600-3-972סיטנה

~
EMישMOUALEM ח

,Fex152522:61376553972פקסיןחם
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרשהתאם
,(וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

וטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשל,הדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
דיווחעלנאותהפנימיתבקרתשלוקיומתלקביעתהאחראית,חחברהק"-להלן)מ"בע

.בחברהכספי
בטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננההחברהשלהפנימיתהבקרהמערכת

המפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון
תלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראותaFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאם
אםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיב
בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבע

.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנחלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitorlומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

החברהשלהפנימיתהבקרחאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
הבקרהבמודלשנקבעוקריטריוניםעלבתתבסס,2012בדצמבר31ליוםכספידיווחעל

Treadway-השלהפנימית Commission0

~

1Committee Of Sponsoring Organizations of

)coso(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבסס)believes(2012בדצמבר31ליוםכי,
.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהחברוןשלהפנימיתהבקרה

ר

כספיםמנהל,ארגיעדורוןח"רו

0מ-נ6
תאריך
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליום
ג3/2%/גש(.1ב12/3/2%באור

נכסים

46672נטו,קבוערכוש

515795ויתרותחובהחייבים

6704709מזומניםושווימזומנים

--
שרוהר9הנכסיםכלמן

--
11ל

מניותהון

התחייבויות

98745נטו,לעובדיםהטסתבשלהתחייבויות

10840831זכותויתרותזכאים

--
927876וההתחייבחותההוןכלסד

-==
.מחוששם(.)

.הכתפייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהיםהמשרפיםהבשלים

1א11'יזללי

"וי
מנהל'ל"דירקטורומנכדן"1י.1'1:.1-1,ך

~

,(פיכ



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמברג3ביוםשהסתיימהלשנה

2010(.)גג20(*)2012באור

11560,7511,7736,7נטו,השתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

10119מימוןהכנסות

-131אחרותהכנסות

571,7522,7745,7ההכנסותכלסך

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

14571,7522,7745,7וכלליותהנהלההוצאות

571,7522,7745,7ההוצאותכלסך

--ההכנסהעלמסיםלפני(הפסד)רווח

--8ההכנסהעלמסים

--לתקופה(הפסד)רתח

-========= (
מחדשסווג('

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיטהבאורים
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כלליץ1ביאור

עוסקת,('יהחברהי'להלך)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרךלניהולהחברה
ביוםהוקמההקרן.בנאמנות(הקרןיי"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןבניהול

פעלההקרן2008/4/30ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1970ביולי13
.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגיד

שכיריםלעמיתיםומיועדתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.והטכנאיםההנדסאיםבדירוגהמדורגים

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה

.ממשלתיתחברההיאהחברה

ונכסיההקרןפעולות.א
.ניהוללדמיבתמורה,הקרןעמיתילטובתהקרןנכסיאתבנאמנותמנהלתהחברה
בנפרד,המתייחסותהחוקהוראותפיעל,מנוהליםהקרןשלוהתחייבויותיהנכסיה
לתשואההתחייבותאועליהםבעלותלחברהואין,ומהתחייבויותיההחברהמנכסי

.החברהשלהכספייםבדוחותונכסיההקרןפעולותנכללולא,לפיכך.לעמיתים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

:כדלקמןהינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי

כללי.א
ובהתאם)IFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםהדוחות
.האוצרבמשרדוהחיסכוןהביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהוראות
לגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקהממשלחלהחלטתבהתאם
לחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינה,הממשלתיותהחברות

שלכחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסףהינה,הממשלתיות
הייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיותלחברותספציפייםנושאים
.לחוקבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברות
הןהכנסותיה,ענפיתקופהמנהלתוהחברהוהואיל,רוותלמטרותפועלתאינההחברה
עלוהדוחעצמיבהוןהשינוייםעלהדוח,המזומניםתזריםעלהדוח.הוצאותיהבגובה
ולאהכספייםבדוחותהמצויעלמשמעותבעלפיננסימידעמוסיפיםאינםהכוללהרווח
.הכספייםלדוחותצורפו



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ההצגהומטבעהפעילותמטבע.ב
הנתונים.החברהשלהפעילותמטבעשהינוחדשיםבשקליםמוצגיםהכספייםהדוחות
.הקרובלאלףמעוגליםבדוחות

והוצאותבהכנסותההכרה.ג
.צבירהבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות

קבוערכוש.ד
.רכישתומיוםהתל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמתושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים
דעתושיקולבאומדניםשימוש.ה

בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,ERS-לבהתאםהכספייסהדוחותבעריכת
הסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרובהנחותבאומדנים,בתערכות,דעת
להיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,התחייבויות,נכסיםשל

.אלומאומדניםשונות
,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה
עובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית

.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנהותועלחיצונייםגורמים,שונות
חשבונאייםבאומדניםשיגוייס.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכרים
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

השוואהמתפרישלמהישסיווג.1

בהתאםמחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדותותההשוואהמספרי
חברותשלהכספייסבדוחותהנדרשהגילוימבנח"11-9-2012מוסדייםגופיםלחוור

.2012ביולי30מיום")IFRS(הבינלאומייםהדיווחלתקניבהתאםמנהלות

פעילותמגזרי-3ביאור

,הקרןמניהולורווחהוצאות,הכנסותאודותנתונים.בלבדהשתלמותקרןמנהלתההברה
.לוהנלוויםוהביאוריםוהפסדהרווחעלבדוחראה



(חדשיטשקליםבאלפי)

קבוערכוש-4ביאור

ותנועההרכב.א

התקנות
ושיפוריםמיודריהוט

כ"סהבמושכרמשרדי
עלות

2011244367,בינואר1ליוםיתרה

16-16תוספות

2011404383,בדצמבר31ליוםיתרה

6-6תוספות

2012464389,בדצמבר31ליוםיתרה

נצברפחת

2011.11,ר"ביח1ליוםיתרה

6410תוספות

20116511,בדצמבר31ליוםיתרה

9312תוספות

201215823,בדצמבר31ליוםיתרה

בספריםהערך

2011343872,בדצמבר31ליום

2012313566,בדצמבר31ליום

(בשנים)שימושייםחייםאורך.ב

כדצמבר31ום*

20122011

1414משרדיוציודריהוט

1010במושכרושיפוריםהתקנות
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיטשקליםבאלפי)

חובהויתרותחייבים-5ביאור

בדצמבר31ליום

2012(*)2011

7-מראשהוצאות

15788קשוריםצדדים

--
15795חובהויתרותחייביםכ"סה

--
.מחדשספג(י)

מזומניםושווימזומניט-6ביאור
בדצמבר31ליום

2012(*)2011

704709מיידיתלמשיכהופקדונותמזומנים

704709מזומניסושווימזומנים
--

ריביתשיעוריעלהמבוססתשוטפתריביתהמאוןליוםנושאיםהבנקאייםבתאגידיםהמזומנים
.%57.1-יומיותבנקאיותהפקדותבגין

.סיכוניםניהול-17ביאורראה,המזומניםשלההצמדהלתנאיבאשר

.מחדשסחו(*)
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2012לשנתהנגיפייםלדוחותביאורים

מניותהון-7ביאור

לעומתשינויובלא2012בדצמבר31ליום(נומינלייםבערכים)החברהשלהמניותהוןהרכב
:(2011לדצמבר31

מניותהון
מניותמספר

תפרעמונפקונפרעמונפקרשום
ח"ש110001.0ח"ש0001.0בת'אהנהלהמניית
ח"ש110001.0ח"ש0001.0בת'בהנהלהמניית
0001.0nבתהכרעהמניית ~ rw110001.0ח"ש
ח"ש000,2050005.0א"כח"ש0001.0בנותרגילותמניות
ח"ש003,2080008.0כ"סה

===-

גסקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(3)(א)4סעיףהוראתמכוח

"
-ה"התשס,

ענפיתגמלקופתרקמנהלתוהינהמאתרעצמיהוןמקיוםפטורהמנהלתלחברה,2005
.האמורהההוראהבתנאיועומדת

ההכנסהעלמיסים-8ביאור

החברהעלהחליםהמסחוקי.א

עלבמסחייבותהכנסותלהברההיולאהמסבשנת.רווחכוונתללאמוסדהינההחברה

.שכרמסהינוהחברהעלהחלהמס.הכנסהמספקודתפי

סופיותמסשומות.ב
.2011המסשנתוכוללעדסופיותמסשומותהוצאולחברה
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

לעובדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים-9ביאור

לעובדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים
אחרותהטבות,העסקהסיוםלאחרהטבות,קצרלטווחהטבותכוללותלעובדיםהטבות
.פיטוריןבגיןהטבותוכןארוךלטווח

העסקהסיוםלאחרהטבות
בעתלעובדפיצוייםלשלםהחברהאתמחייביםבישראלפיטוריןפיצוייוחוקהעבודהדיני

14סעיףלפי,מוגדרתהפקדהבתוכניתשוטפותהפקדותלבצעאופרישהאופיטורין

.העסקהסיוםלאחרכהטבותמטופלותכךבשלהחברההתחייבויות.להלןכמתואר
בתוקףהעסקההסכםפיעלמתבצעלעובדיםהטבותבשלהחברההתחייבותחישוב
.הפיצוייםלקבלתהזכותאתיוצרת,ההנהלהלדעת,אשרהעובדמשכורתעלומבוסס

המסווגותהפקדותידיעל,כללבדרך,ממומנות,העסקהסיוםלאחרלעובדיםההטבות
:להלןכמפורטמוגדרתהפקדהכתוכניתאומוגדרתהטבהכתוכנית

מוגדרתהפקדהתוכניות
,1963-ג"התשכ,פיטוריןפיצויילחוק14סעיףתנאיחלים,הפיצוייםמתשלומיחלקלגבי
,ביטוחבחברותבפוליסותודאופנסיהבקרנותהחברהשלהשוטפותהפקדותיהפיו-על

.לעילכאמורהסכומיםהופקדובגינם,לעובדיםנוספתהתחייבותמכלאותהפוטרות
בגיןההוצאות.מוגדרתהפקדהתוכניותמהוותתגמוליםבגיןהפקדותוכןאלוהפקדות
ש481,16לסך2011-ו2012בשניםהסתכמוהמוגדרתההפקדהתוכניות

152,16וסךח" ש
.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללובהתאמהח"

גשלעובדיםהטבותבשלההתחייבויותהרכב.א

בדצמבר31
2012(*)2011

ח"שאלפי בגיןהתחייבויות
-43להלן'בראה-ארוךלומןאחרותהטבות

4445פיטוריןבגיןהתחייבויות

8745
.מחדשסווג(.)

-46-



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ארוךלומןאחרותהטבות,ב

בדצמבר31
2012(*)2011

ח"שאלפי
-43חופשהבגיןהתחייבות
--מחלהבגיןהתחייבות

43-

.מחדשסווג(.)



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(הדשיםשקליםבאלפי)

זכותחתמתזכאים-10ביאור
בדצמבר31ליום

2012(.)1%20

417783לשלםהוצאות

1961שירותיםונותניספקים

22747(..)קשוריםצדדים

1במ%פ4זכותויתרותזכאיםהכלסך

.מחדשסחו(י, התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם(.י,
-ב" .2012משנתהחלזהבסעיףנכללתהתיקמנהלשלהזכותיתרת.החברהשלקשורצדהואהתיקמנהל,2012

ניהולמדמיהכנסות-גוביאור

גמלקופתהיאהקופה.%2הינודיןפיעלהקופהמעמיתילגבותרשאיתשהחברההניהולדמישיעור
כלהוראותפיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית
.העמיתיםחשבונותלכלאחידהניהולדמישיעור.דין

1ג201220

560,7511,7ההשתלמותמקרןניהולדמי

%28.0%30.0הניהולדמישלוממוצעאחידשיעור

החברהשבניהולההשתלמותקרןאודותנתשים-52ביאור

ותשלומיםתקבולים,מנוהליםנכסיםהיקף.א

.ח"שאלפי330,703,2:הינו2012בדצמבר31ליום(נטו)הממהליםהנכסיםסך
.ח"שאלפי407,258:בהסתכמו2012בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנההתקבולים
.ח"שאלפי563,220:בהסתכמו2012בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנההתשלומים

2012בדצמברג3ביוםשהסתיימהלשנהכיפיםהעבשת.ב

אחריםמגופיטלהברההעברות

822.15גמלמקופותהעברות

822,15לחברההעברותכלסך

אחריםלגופיםמהחברההעברות

(113.ו840גמלמקופותהעברות

(840,113)מהחברההעברותכליד ............

18)נטו,העברות

~

98)



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

אחרותהכנסות-13ביאור

בדצמבר%3ביוםשהסתיימהלשנה

2010(ל%%20(*)2%20

--1פיגוריםמריביתהכנסות
---

_.1___.1_.1אחרותהכנסותכ"סה
וכלליותהנהלההוצאות-14ביאור

בדצמבר31ביוטשהסתיימהלשנה

2010(*)%%20(ל2012

612528523ונלוותעבודהשכר

171136130לדירקטוריםתשלומים

12101והפחתותפחת

311372439ביטוחים

13615494ותקשורתמשרדיםאחזקת

653522503ופרסוםשיווק

ol>wn095,3225,3068,3מתפעליםלגורמים

423,1585,1265,2השקעותתיקניהולדמי

064,1909790מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

(68)9481אחרות

---
212111745.7ב24וכלליותהנהלההוצאותכ"סה

לגופיםשירותיםם"שלומגןמ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשירותי
וכןהעמיתיםחשבונותואתוהקופההחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.מ"בעמוסדיים
כללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפינלוויםשירותים

לפינוספיםופרויקטיםהוראותיהםוביצועהעמיתיםעםקשרשירותילחברהנותנתם"שלמגן.דין
.דרישה
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהםהחברה
2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםועסקאותיתרות-15ביאור

(*)קשוריםוצדעיםענייןבעליעםיתרות.א

:2012,בדצמבר31ליוםההרכב

ח"שאלפי
157חייבים
227(*י)זכותויתרותוכאים

.ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(ל
השקעהכללי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם(לי

.החברהשלקשורצדהואהתיקמנהל,2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחלים
.זהבסעיףנכללתהתיקמנהלשלהזכותיתרת
הקרןשל(רבעוןסופיבסיסעל)השנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלטשערךהיתרה
.ח"שאלפי196עלעמדה

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםעסעאות.ב

:2012,בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

ח"שאלפי
560,7ניהולמדמיהכנסות
927,1(*)וכלליותהנהלההוצאות

עלהחליםהשקעהכללי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם(.)
למנהלהתשלומים.החברהשלקשורצדהואהתיקמנהל,2012-ב"התשע,(מוסדייםגופים
.זהבסעיףנכללים2012מינוארהחלהתיק
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותורןלניהולהחברה
2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

סיכוניםניהול-16ביאור

אותהחושפתהחברהפעילויות,גמלקופותהפעילותבמגזריפועלתהחברה.א
.תפעולייםסיכונים,אשראיסיכוני,נזילותסיכוני,שוקסיכוני:הבאיםלסיכונים

כןוכמו,החברהל"למנכמנהליתכפוףהסיכוניםמנהל,סיכוניםמנהלקייםבחברה.ב
החברהבפנימציגהסיכוניםמנהל,החברהשלההשקטתלוועדתמקצועיתכפוף
,גאוגרפיתחשיפה)החשיפותברמתהסיכוניםאתהמנתחמפורטרבעוניח"דו

סיכוןמדדי,קינוןתרחישיניתוח,(בודדלווה,לוויםקבוצות,השקעהדירוגי,ענפית
.נזילותומדדותנודתיות

סיכוניםובקרתניהולמערך"גמלחוזרמתכונתפיעלפועלבחברההסיכוניםמנהל.ג
החברותרשותחוורפיועל3-2-2009"גמלקופותשלמנהלותבחברות

.ממשלתיותבחברותסיכוניםניהולבדבר,1/2009הממשלתיות
ניתןלאולפיכך,מזומניםושווימזומניםיתרותמלבדפיננסייםנכסיםאיןלחברה.ד

.אשראיוסיכונישוקסיכונילגבימידע
ניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפיתגמלקופתהיאהקופה-מילותסיכון.ה

הניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים.הוצאותיהפיעל
הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקופה,מהקופהלהשהועברו
.מהעמיתיםשייגבו,העתידיים
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

והתקשרויותתלויותהתחייבויות-17ביאור

אקסלנסוכנגדהחברהכנגדתביעה,אביבבתלהמחוזיהמשפטלביתהוגשה12.7.25ביום
כתובענההתובענהלאישורבקשהעםיחד,(""אקסלנס"-להלן)מ"בעופנסיהגמלנשואה
.ייצוגית
בעברהחברהשערכהנכותאומוותלמקרההקבוצתיהחייםלביטוחנוגעתהתביעה
לעמיתי,אקסלנסשעורכתכאמורולביטוחים,לביטוחלהצטרףשבחרוהקרןלעמיתי
.ידהעלשמנוהלותובקופותהקרנות
קבלתללאהקבוצתיהחייםביטוחאתערכוואקסלנסשהחברההיאהתביעהעילת

שנגבוהסכומיםאתלעמיתיםלהשיבעליהןוכי,לדיןבניגודוזאת,העמיתיםהסכמת
.ההתיישנותתקופתבמגבלות
עלהמוערךוהסכום,ופיצוילהשבהכתביעהמוגדרתהיא.במהותהכספיתהיאהתביעה

.הנתבעותשתיכנגד,0ימיליון20הואהתובעיםידי
פיעלהעצמיתההשתתפותבגובההיאהנדוןבמקרההחברהשלהחשיפההחברהלהערכת
.ב"ארהדולראלפי10שלסךעלשעומדת,הביטוחפוליסת

ההוןשוקואגףהממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-18ביאור

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

עלהחליםהדיווחכלליעלמידע"החשבונאיתהמדיניותעיקרי"-2בביאורלעילראה
.2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטתוהתייחסות,החברה

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
לחוורובהתאם2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםתדוחותנכונותלהבטחת

גופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"ההוןשוקאגף
,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות35-31בעמודיםאלהבדוחותנכללו,(7-9-2010מוסדיים

.הכספיםומנהלהחברהל"מנכ

-18פרקהתאגידעסקיעלבדוהראהלחברהשנקבעוויעדיםכלליתאסטרטגיהלגבימידע

."עסקיתואסטרטגיהיעדים"

המאזןתאריךלאחראירועים-19ביאור

,%64.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2013/02/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%85.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%31.1שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%01.0-בעלה(הידוע)לצרכן
,(%00.2היה2012בדצמברהשיעור)ינוארבחודש%75.1-לירדישראלבנקריביתשיעור
.פברוארבחודששינויללאונשאר

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה ביאורים
2012לשנתהכספייםלדוחות

נוסףמידע-20ביאור
,הקרןשלהכספייםבדוחותראה,וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלגבינוסףמידע

.מהםנפרדבלתיכחלקאלהלדוחותהמצורפים

ותקינהחקיקהתהליכי-21ביאור
האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלוהוראותדיןהוראותעיקרילהלן
:לחברהורלוונטיותמוסדייםלגופיםנוגעות,2012בשנתשפורסמו,המיסיםרשותושל

כולליםבנושאשפורסמווחוזרתקנות-אינטרנטיוממשקומוטביםעמיתיםאיתור
מרשםמולוחדשיםקיימיםעמיתיםשלבסיסייםזיהויפרטיועדכוןאימותלענייןהוראות

לבצעמוסדיגוףשעלפעולותלגביוהוראותשנפטרועמיתיםפרטיקבלתולענייךהאוכלוסין
.אפשרייםומוטביםמוטביםולאיתורנותקעמםשהקשרעמיתיםלאיתור
להיותמוסדייםגופיםשלהחובהאתשמגדירחוזר-פנסיוניתבמסלקהשימושחובת

במשרוהחיסכוןהביטוחההוןשוקאגףבפיקוחשתופעלהפנסיוניתלמסלקהמקושרים
.האוצר
ודבריחוזרוכןתקנותפורסמו2012בשנת-מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי
הגופיםכלעלהחליםהשקעהלכלליאחידהמסגרתנקבעהבהם,ההוןשוקאגףשלהסבר

התאימההחברה.השקעהמשיעוריבחריגותהטיפולולאופןהשקעהמגבלות,המוסדיים
,הקופהשלההשקעותהרכבעלישפיעויישומםהחדשותלתקנותההשקעותנוהליאת

.בבנקיםלהשקעההנוגעבכלבעיקר
חוזריםמספרההוןשוקאגףהוציא2012שנתבמהלך-נלוויםודיווחיטכספייםדוחות

כספייםדוחותדיווחאופן,כספייםבדוחותהנדרשהגילוילמבנהביחסהוראותהכוללים
שלהכספייםהדוחותשלהדיווחמתכונת.גמלוקופתמנהלתחברהשלהדיווחומתכונת
.החדשותלהוראותהותאמו2012לשנתוהקופההחברה
המאפשרים,ניהולדמיבנושאוחוזרתקנותפורסמו2012שנתבמהלך-ניהולדמי

והןהשוטפותמההפקדותהןניהולדמילגבותפרטיותגמלקופותלניהוללחברות
..השתנהלאענפיותבקופותהניהולדמיגבייתאופן.מהצבירה

וכויותנתוניוטיובמיפוילביצועהוראותכוללהחוזר-עמיתיםזכויותנתוניטיוב
.כיאותחושבועמיתיםזכויותכילהבטיחמנתעל,ועיבודחישובתהליכילרבות,עמיתים
.2016שנתמחציתעדלהימשךצפויבנושאהטיפול
ניהולשעניינהחוזרטיוטתפורסמה2012שנתשלהשנייהבמחצית-ציותסיכוניניהול
פנימיתואכיפהציותתכניתוהכנתאכיפהממונהמינויהיתרביןהמחייבת,ציותסיכוני
2013שנתובמהלךהרגולציההוראותשלמיפוי2012שנתבמהלךערכההחברה.בחברה
.אכיפהממונהומינויהאכיפהתכניתהכנתאתלהשליםצפויה
הכנסהמיתקנותתיקון

קרןכינקבעבתיקון-השתלמותמקרןששולמומסכומיםניכוי)
מס,התשלוםבעתאלהמסכומיםתנכה,חייבתריביתסכומילעמיתהמשלמתהשתלמות
שהופקוחייבתריביתסכומיעליחולהתיקון,(התיקוןטרם%20במקום)%25שלבשיעור

.ואילך2012.1.1ביוםהשתלמותלקרןששולמותשלומיםבשלשנצמחואו
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