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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2012לשנתההנהלהסקירת

הקרןשלכללייםמאפיינים.1

קרןלניהולהתברהידיעלמנוהלת,("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן*
.("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמות

החברה.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1970ביולי13ביוםהוקמההחברה* היא
.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברה

.שכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתהקרן*

ושל1384-ח"אגמסלולשל,290הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2013בדצמבר31עדבתוקףהאישורים.1318-מנייתימסלול

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפקדותסכומי* התנאים
.המעבידאצלהעבודהוהסכמי

הכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםמהשכרההפקדותשיעורי
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרןמופרשים

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהחברהשלהיסודמסמכי*

"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםתפעולשירותי*
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"או

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןהברתעםהתקשרההחברה*
.נוספיםושירותיםיהבמבנקחמתקבליסהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

מ"בע(1965)הוןשוקיומגדלמ"בעהשקעותביתדש,מ"בעוניהוליעוץנשואהאקסלנס*
ושלח"אגמסלולשלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהלים
התיקיםמנהלי.מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלול
מנחלי.הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםפועלים
ומשקיעים,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמיםהתיקים
ולהנחיותלמדיניותבכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

.האמורות

.החברהלביןהתיקיםמנהלישלושתביןתאוםשלשירותיםלקרןנותןהשקעותמתאם*

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקרןנכסי*
-ייהודייםהשקעהמסלולישניועוד,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה*

.ח"אגומסלולמנייתימסלול

.המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןבדוחראההקרןלניהולבנוגעמידע*



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתההנהלהסקירת

הקרןעמיתיזכויותניתוח.2

נזילותיחס.א

יחס"להלן,הגבלהבלאלמשוךזכאיםשעמיתיםוסכומיםשהבשילוהחסכונותשיעור
%42.86,הכלליהמסלולנכסימכלל%68.78הוא2012בדצמבר31ליוםנכון,(הנזילותי

.מנייתימסלולנכסימכלל%98.73-וח"אגמסלולנכסימכלל

למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותם

.%100-להאפקטיבית

החיסכוןשלממוצעחייםמשך.ב

שנים8.1,הכלליבמסלולשנים8.1הוא2012בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך
הדרושהממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים.מנייתיבמסלולשנים6.2-ו,ח"אגבמסלול

.החיסכוןתקופתלתוםיגיעו,השנהבסוףהבשילוטרםשחסכונותיהםהעמיתיםשכלכדי

החשבונותבמספרשינוי.ג

החשבונותמספרהעמיתיםסוג
השנהלסוףהשנהפרשוהשנההצטרפושנהלתחילת

526,26(812,1)212,27126,1שכירים

ביתרהחשבונותמתוכם
ללאח"ש500עדשל

164,1(32)948248האחרונהבשנהתנועה
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2012לשנתההנהלהסקירת

ההשקעהמדיניותניתוח.3

כללימסלול

המסלולשלההשקעהמדיניות

.במסלולהנכסיםמהיקף%35עליעלהלאהמיריםערךובניירותבמניותההשקעותהיקף

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

640,473,2לעומתח"שאלפי115,562,2-ב2012בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאזן

בעיקרנבעהמסלולבנכסיהגידול.%58.3שלעלייה,2011בדצמבר31ביוםח"שאלפי
.העמיתיםשלנטושליליתצבירהבקיזוזהשוניםההשקעהבאפיקימהרווחיות

ירד,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%20.4-כשהוא,המזומניםושוויהמזומניםשיעור
כלמסך%29.5-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%55.20)שלבשיעור
.נזילותניהולמשיקולינובעהשינוי.הנכסים

עלה,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%65.57-כשהוא,הסחיריםהחובנכסישיעור
כלמסך%69.54-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%40.5שלבשיעור
.הנכסים

ירד,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%54.5-כשהוא,סחיריםשאינםהחובנכסישיעור
כלמסך%16.7-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%57.22)שלבשיעור
.הנכסים

שלבשיעורירד,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%20.16-כשהוא,המניותשיעור
.הנכסיםכלמסך%26.18-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%29.11)

עלה,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%31.16-כשהוא,האחרותההשקעותשיעור
כלמסך%45.14-כשיעורסהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%82.12שלבשיעור
.הנכסים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתההנהלהסקירת

(חמשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

הייחוסמדדילתשואתהקרןתשואתהשוואת

תשואהמרזתשואתהאפיקשיעור
משוקללתהייחוסהקרןמנכסי

באחוזיםבאחוזיטייחוסמדדבאחוזיםהשקעהאפיק
ת,סלתעודות)מניות

%70%00.9-100א" %83.29%30(נאמנותקרנות,אופציות

:

MSCI WORVD(.**)%68.2
ממשלתיאגיח

:הה%89.32
~

שק:ת
%50(****)%91.1

קרנות)קונצרניח"אג
סתעודות,נאמנות

"
%51.8%74.2ד60)תלבו%19.32(*)

קרנות,ן"נדלקרנות)אחר
,עעקרנות,סיכוןהון

%79.8%09.0תשואתהמסלל%99.0(גידורקרנות

%79.8%36.0המסלולתשואת%10.4(יי)מ"פק,פרסי,ש"עו

%00.100%78.7כ"סה

%79.8המסלולתשואת

(%01.1)(תשואהעודף)הפרש

.הקונצרניבאפיקנכלליםחודשים3מעלפיקדונות(י)
.מ"פק,י"פר,ש"עובאפיקנכלליםחודשים3עדפיקדונות(..)
.MSCI-%18.13א70י,סמדדתשואת.%21.7-100א"תמדדתשואת(י.ל
.%71.4-שנים5-2צמודממשלתימדדתשואת.%93.6-שנים5-2שקליממשלתימדדתשואת('.י.)

ח"אגמסלול

המסלולשלההשקעהמדיניות

זהבמסלולההשקעההיקף.ח"באגמושקעיםיהיוהמסלולמנכסי%50לפחותזהבמסלול
בהשקעותהמתמחותנאמנותבקרנותוואוהמיריםערךניירותוואואופציותאובמניות
דעתושיקולי"עפיושקעובמסלולהנכסיםיתרת.המסלולמנכסי%10עליעלהלאכאמור

.הדירקטוריוןי"עשניתנוולכלליםלמגבלותבכפוףהמוסדיהגוףשל
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2012לשנתההנהלהסקירת

(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

(המשו)ח"אגמסלול

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

אלפי385,76לעומתח"שאלפי817,137-ב2012בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאזן
בעיקרנבעהמסלולבנכסיהגידול.%42.80שלעלייה,2011בדצמבר31ביוםח"ש

.העמיתיםשלנטוהחיוביתמהצבירה

ירד,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%88.7-כשהוא,המזומניםושוויהמזומניםשיעור
כלמסך%21.10-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%82.22)שלבשיעור
.נזילותניהולמשיקולינובעהשינוי.הנכסים

עלה,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%01.92-כשהוא,הסחיריםהחובנכסישיעור
כלמסך%71.89-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%56.2שלבשיעור
.הנכסים

מדדתשואת
הייחוס

באחוזיםייחוסמדדלתקנוןבהתאםהשקעהמדיניות
יהיוהמסלולמנכסי%50לפחותזהבמסלול

-שנים5-2ממשלתיותמדדיותזהבמסלולההשקעההיקף.ח"באגמושקעים
%40תאוהמיריםערךניירותאו/ואופציותאובמניות

,קבועהריביתממשלתיותשקליותלאכאמורבהשקעותהמתמחותנטמעתבקרנות
ז71" -.,.%40%-שנים5-2הנכסיםיתרת.המסלולמנכסי%10עליעלה

%10-20בונדתלהמוסדיהגוףשלדעתושיקולי"עפיושקעובמסלול

%10-משנהמ"מק.הדירקטוריוןי"עשניתנוולכלליםלמגבלותבכפוף

%42.7המסלולתשואת

(%71.1)(תשואהעודף)הפרש



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2012לשנתההנהלהסקירת

(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

מנייתימסלע

המסלולשלההשקעהמדיניות
%50-מיפחתלאהמיריםע"ובניבמניותהמנייתיהמסלולבמסגרתההשקעותהיקף

הגוףשלדעתושיקולפ"עיושקעובמסלולהנכסיםיתרת.ל"הנבמסלולהנכסיםמהיקף
יושקעוזהבמסלולהנכסים.ההשקעהבתקנותשנקבעוולתנאיםלהגבלותבכפוףהמוסדי
.ל"בחואובארץ

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים
ח"שאלפי606,3לעומתח"שאלפי815,3-ב2012בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאזן
באפיקימהרווחיותנבעהמסלולבנכסיהגידול.%80.5שלעלייה,2011בדצמבר31ביום

.העמיתיםשלנטושליליתצבירהבקיזוזהשוניםההשקעה

ירד,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%55.8-כשהוא,המזומניםושוויהמזומניםשיעור
כלמסך%23.9-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנחתוםלעומת(4.47.7)שלבשיעור
.הנכסים

ירד,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%43.3-כשהוא,הסחיריםהחובנכסישיעור
כלמסך%69.3-כשיעורסהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%90.6)שלבשיעור
.הנכסים

שלבשיעורירד,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%27.52-כשהוא,המניותשיעור
.הנכסיםכלמסך%42.65-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%10,20)

עלה,2012שנתלתוםהנכסיםכלמסך%62.35-כשהוא,האחרותההשקעותשיעור
כלמסך%58.21-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%11.65שלבשיעור
.מנייתיותסלתעודותבאמצעות,ל"בחושלההחוקותשיעוראתהעלתההקרן.הנכסים

מדדתשואת
באחוזיםהייחוסייחוסמדדעתקכןבהתאםהשקעהמדיניות

%60-100א"ת
MSCI-במניותהמנייתיהמסלולבמסגרתההשקעותהיקף WORLD%54.8

%30במסלולהנכסיםמהיקףSOo/e-מיפחתלאהמיריםע"ובני
!011-לשנהמ"מקדעתושיקולפיעליושקעובמסלולהנכסיםיתרת.ל"הנ

שנקבעוולתנאיםלהגבלותבכפוףהמוסדיהגוףשל
אובארץיושקעוזהבמסלולהנכסים.ההשקעהבתקנות

.ל"בחו

%22.10המסלולתשואת

(%68.1)(תשואהעודף)הפרש
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2012לשנתההנהלהסקירת

הקרןשלהסינוניםניהולמדיניות.3

שלהדירקטוריוןבדוח"שוקסיכוניניהול"פרקראההסיכוניםניהולמדיניותעלמידע
.המנהלתהחברה

הקרןנזילותניתוח1.4

,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקרן-נזילותסיכוני
.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעותההכנסות

.אחרתלקרןכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי
ביחסהוודאותאיאתמגדילותמהקרןכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות

נזיליםנכסיםלקרן.להםלהיערךהקרןיכולתאתומקטינות,בעתידהמילותלצרכי
.מהצפויגדולותמשיכותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותהוסחירים

הגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
.מנייתיבמסלול35.1-וח"אגבמסלול16.1,הכלליבמסלול19.1הואלמשוךרשאים
היתרותאתלמשוךהעמיתיםשללאפשרותהולםמענהמספקוהשיחססבורההחברה
.שצברו

2012/12/31נזילות
(ח"שולאלפינכסים(בשנים)

מנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלול
118,394,2718,137813,3וסחיריםמיליםנכסים

449,1400שנהעדשלמ"מח

017,12901שנהמעלמ"מח

119,24950אחרים

הכלסו
703.561.2813,137814,3

ובמסלוליםשנים180.0הואהכלליבמסלולהקרןנכסישלהממוצעהחייםמשך
ועדהמאזןמתאריךהמשוקללהממוצעהזמןאתמשקףזהנתון.שנים0-האחרים
שלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.(וריביתקרן)המזומניםבזרםתקבולכללמועד

כבעליסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחריםנכסים"כוללאינוהחישוב.תקבולכל
.שניסאפסשלמ"מח

עמיתיזכויותניתוח"-2בפרקלעילראהחקרןעמיתישלהנזילותסיכוןעלמידע
."הקרן

שוקסיכוני2.4
.הסיכוניםאתלפזרמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות

הואוכךואפיקאפיקבכלההשקעההיקףלגבימגבלותקובעההברהדירקטוריון
.לפעילותמעשיתלמסגרת,שלוהסיכוניםניהולמדיניותאתמתרגם



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתההנהלהסקירת

(המשו)הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

בכלבפועלההשקעהשיעוריעלמחליטה,תכופותלעיתיםהמתכנסת,ההשקעותועדת
השוניםבשווקיםהחליםלשינויים,הצורךבמידת,השיעוריםאתומתאימה,אפיק

.ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהצפויותולהתפתחויות

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
,ההשקעותבוועדתוחבריםההשקעותיועל,ביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות

פועלתוהיאהאוצרבחוזריהנדרשפיעלבעייתייםבחובותלטיפולנוהלקבעההחברה
,חובהסדרבגינו,להתנחלעשויאו,מתנהלפירעוןבעייתעקבאשר,ח"אגשלבמקרח.לפיו
עלבהתבססח"האגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדברהחלטהמקבלתההשקעותועדת
.התיקיםמנהליהמלצותועלשלההפעילותנוהל

מטבלוסיכוןמדדסיכון1.2.4

2012בדצמבר31ליום

ח"במט
11

בהצמדהלמדדבהצמדה
הכלסךאליולצרכןהמחיריםהצמדהללא

ח"שאלפי
כללימסלול

761,337,1820,952534,271115,562,2המסלולנכסיסך

בסיסלנכסיחשיפה
מכשיריםבאמצעות

(610,128)(610,128)0דלתאבמונחינגזרים

ח"אגמסלול
911,78906,580817,137המסלולנכסיסך

מנייתימסלול
447,20368,1815,3המסלולנכסיסך



וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתההנהלהסקירת

(המשך)הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

ריביתסיכון2.2.4

הריביתבשיעורלשינוירגישויותניתוח2012בדצמבר31ליום

%1+
-

-ב%
אחוזים

:ההשקעותתיקתשואת

%68.2-%45.2כללימסלול

%25.4-%9.3ח"אגמסלול

%02.0-%02.0מנייתימסלול

-10



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתההנהלהסקירת

הונייםבמכשיריםהשקיותעבורמשקלקנפיהחשיפהפירוט3.2.4

כללימסלול

2012בדצמבר31ליום

מסךשיעדרבפרדנסחרותבמדדגטחרות
הייסיטהניסדל"בחוהיתרמריות100א"ת

11ח"שאידי
משקענף

106,83Ze--106,83בלקיט

~

e

122,2711,1182,15%4!ג,349ביטוח

814,5458,1030,1302,8%2ביוסד

722,53299,7289,3310,64%15טכנולוגיה

767,28592,3-321359%8ושירותיםמסחו

63,24618,7415664,32%8!ובינוינדלינו

17%28נ,887,112592,3175,1654תעשיה

467,28028,3.54,2039%3%8ואחזקותהשקעת

471,25-883,1354,27%7וגזנפטחיפושי

16-16%0-רתא

214,374725,28047,12986,414%100הנץסד

ממיתימסלול

2012בדצמבר31ליום

מפדשיעורבמדדניחרות
הנכסים100א"ת

%ח"שאימי
משקענף

495%25בגקיט

68%3ביטוח

233%12טכנולוגיה

202%10ושירותיםמסחר

%5ג19בינ1ין"נדל

5782915תעשית

199%10ואתיקותהשקעה

128%6וגזנפטחיפושי

994,1%100הכלסך
--



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי1

אשראיסיכוני3.4

הדוחותאתבודקתהחברה,ההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהקופההשקעותאתמחלקתהחברה
בדרוגאו(ישאם)מדרגתחברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספיים

ועלההשקעהסכוםעלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטריםהתיקיםמנהלישלפנימי
.תנאיה
החליםהשקעהכללי)(גמלקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחתקנותלפיפועלתהחברה,כןכמו
.האשראיסיכוןעםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעל

מיקומםפיעלחובנכסיחלוקת1.3.4

2012בדצמבר31ליום

כ"סהסחיריםשאינםסחירים
ח"שאלפי

כללימסלול

863,467,1054,142917,609,1בארץ

188,9-188,9ל"בחו

051,477,1054,142105,619,1חובנכסיהכלסך

לח"אגמילול

804,126-804,126בבורץ

804,126-804,126חובנכרזיהכלוזך

מנייתימסלול
131-131בארץ

131-131חובנכסיהכלסך

-12-



וטכנאיםלהנדטאיטהשתלמותקרן

2012לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

לדירוגיםבחלוקהגכסיסכירוט2.3.4

:(.)מקומידירוג,2012בדצמבר31ליוםבארץחובנכסי

מנייתימסלאח"אגמילולגללי%מטל

בארץסחיריםחובנכסי
383,869076,114131ממשלתיותחובאגרות

:אחריםחובונכסיקונצרניותחובאגרות

-767,290602,5ומעלה24~4בדירוג

-240,301126,7עדBBB24בדירוג

---BBB-מנמוך

-.-473,6מדורולא
26131ג,863,467,1804בארץסתיריסחוגגבסיהגלסך

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

בארץסחיריםשאינםחובנכסי
בבנקיםופקדונותקונצרניותחובאגרות

:פיננסייםובמוסדות

--905,95ומעלהAA:בדירוג

--184,44עדהBBBבדירוג

--BBB965,1-מגמוד

--054,142בארץסחיריםשאינםהובנכסיהכלסך

;ן

917%60,1804,126131באוץחובכסי)הכלסך

418,1(**)פנימיבדירוגהובנכסי-מתוכם

.+/(ועד-/(כולל4נדירוג:לדוגמא,הטווחיםכלאתבתוכוכוללדירוגכל(*)
.חיצוניתחברהידיעלמדורגיםאינםהנכסים(.מ



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליטבאלפי)

(המשך)לדירוגיםבחלוקהנכסיםפירוט2.3.4

:(.)בינלאומידירוג,2012בדצמבר31ליוםל"בחוחובנכסי

כללימסלול

ל"בחוסחיריםחובנכסי
:אחריםחובונכסיקונצרניותחובאגרות

188,9ומעלהע(ע(בדירוג

188,9ל"בחוסחיריםחובנכסיהכלסך

.+ע(ועד-ע(כוללע(דירוג:לדוגמא,הטווחיםכלאתבתוכוכוללדירוגכל(י)

-14-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתההנהלהסקירת

(חדשיטשקליםגאיפי1

DIYהחשיפהפירוט4.נ.3

~

i1

ימהיריםושאייםסחיריםחובבנכסיהשקעותעבורמשק

2012בדנמבר31ליום

מיינותיממלויח"אגמסלייכללימסלול
%מנום%מנום%שום

כ"מסהח"שאלפיכ"מסהח"שאלפיכ"מסהח"שאלפי

משקענף

%0-342,281%17918,2%2בנקים

%0-738,14%1109%0ביטוח

%0-%0-418,1%0ביסד

%0'-810,3%0472%0טננולוגיה

254,90%6506,2%z-%0ושירותיםמסחר

%0-274,233%14779,4%4ובימיו"גזל

%0-%0-013,20%1תעשיה

השקעת

;

nlpthNt421,98%6944,1%2-%0

%0-%0-453,6%0אחר

14%90131%100ג,382,869%55076ממשלתי

131%100ש105%61,1%100804,126%1הבלסך

------



וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתההנהלהסקירת

ההוגןהשוויבקביעתששימשוהריביתשיעורי4.3.4

תזרימיאומדןהיווןבאמצעותלרובנקבעסחיריםשאינםחובנכסישלההוגןהשווי
ממשלתיותחובאגרותשלהתשואותעלמתבססיםההיווןשערי.בגינםהצפוייםהמזומנים
ששימשוהריביתשיעורי.א"בתע"לניבבורסהשנמדדוכפיקונצרניח"אגשלוהמרווחים

הנכסיםלהיווןריביתושערימחיריםציטוטיהמספקתחברהידיעלנקבעיםלהיוון
.השונים
:הדירוגמקבוצותאחתכלבגיןמשוקללתממוצעתריביתלהלן

כללימסלול

באחוזים,2012בדצמבר31ליום:דירוגלפיסחיריםשאינםחובנכסיעבור
AA83.0ומעלה

114.4
BBB32.15

52.56מדורגולאBBB-מנמוך

משפטייםוסיכוניםתפעולייםסיכונים4.4

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטסיות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתההברה.חיצונייםמאירועיםוכן
.נאותיםעבודה

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיסיכון
,פיננסיותוכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיביועץנעזרתהחברה

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון



פסשעשעפ24ש

-

שללעמיתיםהמבקריםהחשפןרואידוח

וטפאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהמצורפיםהמאזניםאתביקרנו
("חקרן"

בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהי"עהמנוהלת
בדצמבר31לימים,מ"

לשניםהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלהפחות)וההוצאותההכנסותדוחותואת20121-2011

שלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאילוכספייםפחות.תאריכיםבאותםשנסתיימו

.ביקורתםעלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו.הקרן

בתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורותינואתערכנו

מאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-התשלייג,תשטחפאהשלפעולתודרך)חשבוןשאי
הצגההכספייםבדוחשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנן

שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמוטעית

המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגסכוללתביקורת.הכטפייס

הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקרןשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכלבתה

מצבהאת,המהותיותהבחיעתמכלנאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייסהדוחות,לדעתנו
הכספי

העמיתיםבזכויותוהשינוייםפעולותיהתוצאותאת,20121-2011בדצמבר31לימיםהקרןשל

lsraell(בישראלמקובליםחשבונאותלכלליובהתאםתאריךבאותושנסתיימהלשנה GAAP(,
הכנסהמסתקשת,האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאם

"
לליס

.הממשלתיותהחברותרשותוהוראות(1964-ד"ההשכ-גמלקופותוניהוללאישור

,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהק(408לתקניבהתאם,גםביקרנו
כפי

ליוםהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת,בישראלהחשבוןרואילשכתידיעלשאומצו

פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012בדצמבר31

דעתחוותכלל2013,במרץ20מיוםשלנווהדוחcosoי"עשפורסמה
עלמסויגתבלתי

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

,נבבכבוד ע.
וץ4

.2013במרץ20,גןרמת

MOUALEMן52522נו-רמת1זזז)'הח'רחןTel:7554500-5-972טיפשן % MOUA

~

EM 81-חFax152522,68:972-ו-6137655:ספק[81ט1חllem@muallem-8ק11.00.0

~
א,88

!

Chilazon1]4.ם.ק



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן4

הצהרה
נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם

2006-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,,אני

("הקרן"-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבהנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012לשנת

שלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

מכל,נאותבאופןמשקפיםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
העמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינות

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשל

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החשבוןלרואהגילינו,ידיעתנולמיטב,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקר

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת
,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד
אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

3"
-----=ע=",-3.20
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-
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקדו4

ל"מנכהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףחח)הממשלתיותההברותלתקרתבהתאם
2006-התשספוהדירקטוריוחודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012לשנת(ייהקרןיי

נכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשל

בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנו
.בדוחותהמכוסהלתקופה

,נאותבאופןמשקפיםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

לקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.1
בהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברהולהתקיימותם

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכך
לידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים

.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעל

לרואהגילינו,ידיעתנולמיטב,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
העדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבון
-ביותר
בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת

,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד
אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

/ןי

רולי
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

כשפיםמנהלהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
2006-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

("הקרן"-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן'שלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012לשנת

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמכעיסיהיולא,מבגיסאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

מכל,נאותבאופןמשקפיםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
העמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינות

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשל

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

לרואהגילינו,ידיעתנולמיטב,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
העדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבון
-ביותר
בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת

,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד
אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

כספיםארענרילדורוןח"רו
//תאריך



וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

החברותתקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדית
(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםדוחות)הממשלתיות

2007-ח"התשס

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

לכלליבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתהכספיהדיווחמהימנות
,שלההמובנותהמגבלותבשל.הממשלתיותהחברותחוקוהוראותמקובליםחשבונאות

מוטעיתשהצגהמוחלטבטחוןלספקמיועדתאינהכספידיווחעלפנימיתבקרהמערכת
.תתגלהאותימנעהכספייםבדוחות

עלההשתלמותבקרןהפנימיתהבקרהעלוהערכהבדיקהביצעווההנהלההדירקטוריון
המכונהבקרהבמודלשנקבעוהקריטריוניםעלבהתבסס,שלהוהאפקטיביותכספידיווח

כי,למסקנההגיעוהחברהוהנהלתהדירקטוריון,זוהערכהעלבהתבסס."קוסומודל"
לתקופהההשתלמותקרןשלהכספיהדיווחעלההשתלמותבקרןהפנימיתהבקרה

.אפקטיביתהיא2012.12.31ביוםהמסתיימת

מהותיבאופןלהשפיעהעשוייםאומהותיבאופןשהשפיעוהאחרונהבשנהשינוייםחלולא
.הכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרהעל

כ,ן,144
_

,יך14'ר1
גאל

/ל"מנכ,שטיינריצחק

ך

-

ח"רו

כספיםמנחל,אייגעדורוןרוייח
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת

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

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

("הגמלקופת":להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
..("הדוח":להלן)2012לשנת

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות

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

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים-ידיעללידיעתנומובא

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן,הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכןןהגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל
החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5

הערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון,המבקר
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכנית

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה
-וכן;הגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלההברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"יי
--נ

_
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וטכנאיטלהנדסאיםהשתלמותקרן4

כיפיםמנהלהצהרת
של"גילויים)דוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם

וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

("הגמלקופת":להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012לשנת

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכון.לאמצגכלכוללאינשהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור;נושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן;הגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

ןההוןשוקעלהממונהולהוראות

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן,הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכן;הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל
החשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5

הערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון,המבקר
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכנית

אובקביעתההמהווניותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשנפוייססביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשל,בהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםההברהשלביכולתה
-וכן;הגמללקופת

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

.ףומג
דורוןעח"רותאריך

-

ולספיםמנהל,



וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

לפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח
הבקרהאפקטיביותבדברנוספיםלדוחותהממשלתיותהחברותתקנות

2007-ח"התשס(כספידיווחעלהפנימית

וטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
דיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,(החברהיי":להלן)מ"בע

.כספי
("הגמלקופת":להלן)וטכנאיםלהנדסאיםלמתלמותקרןשלהפנימיתהבקרהמערכת
הכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריוןבטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננה
בישראלמקובליםחשבונאותלכלליבהתאםהמפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגה

הבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיבתלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראות
הןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבעאםגסלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימית
.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחסבלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולות

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitorlומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

קופתשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
במודלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012בדצמבר31ליוםכספידיווחעלהגמל

Committee-השלהפנימיתהבקרה Of Sponsoring Organizations of the Treadway

~ (COSO) Commissionמאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבסס
~

aelievesl31ליוםכי
.אפקטיביתהינהכספידיווחעלהגמלקופתשלהפנימיתהבקרה,2012בדצמבר

ן/,
)

,.,י
ף

כספיםמנהל,א15גלדורוןרוצח

0ע,5.ל4
תאריך



עלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדגרוטכנאיםהנדסאיםההשתלמותקרןשללעמיתיםהחשבוןרואידוח
הבקרהאפקטיביותבדברנוספיםודוחותהממשלתיותהחברותלתקנות3לסעיףבהתאםכספידיווח

2007ח"התשי,(כספידיווחעלהפנימית

בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
-להלן)מ"

פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2012בדצמבר31ליום("הקרן"
Treadway-הידיעלשפורסמה Commission110Committee of Sponsoring Organizations of

.(יי[(8ל(ל"-להלן)

החברה-ולהלןמ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

בקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראים(המנהלת

בדברמספיםדוחות)הממשלתיותהחברותתקנותבהתאםהנכללת,הקרןשלכספידיווחעלפנימית

בדברוההנהלההדירקטוריוןשלבחח2007-ח"התשס,(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו.המצורףכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

.ביקורתנועלבהתבססהקרןשל

(PCAOB)-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו Public Compaay Accounting Oversight Board

.בישראלחשבוןרואילשכתידיעלאומצואשר,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה

אםביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל

כללהביקורתם.הקרןשלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קוימה

בחינהוכן,מהותיתחולשהשקיימתהסימןהערכת,כספידיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגת

כללהביקורתנו.שהוערךהסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרהשלוהתפעולהתכנוןאפקטיביותשלוהערכה

נאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבתאחריםנהליםביצועגם

.דעתנולחוות

לגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהההשתלמותקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדוחותוההכנהכספידיווחשלהמהימנות

lsraeli(בישראל GMP(,האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגףעלהממונהלהוראותבהתאם,

כללים)הכנסהמסלתקנותובהתאם1975-ה"התשלהממשלתיותהחברותחוקלהוראותבהתאם

גםקופותוניהוללאישור

"
אתכוללתההשתלמותקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרה.1964ד"התשכ

ובאופןבמדויקמשקפות,סבירבפירוט,אשררשומותלניהולמתייחסים(1):אשרונהליםמדיניותאותם

שלסבירהמידהמספקים(2)(מרשותההוצאתםלרבות)הקרןבנכסיוההעברותהעסקאותאתנאות

מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםהכספייםהשחותהכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחון

lsraeli(בישראל GMP(,האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגףעלהממונהלהוראותבהתאם,
לאישורקלליםהכנסהמסלתקנותובהתאםוהנחיותיההממשלתיותהחברותרשותלהוראותבהתאם

גמקופותוניהול

"
להרשאותבהתאםרקנעשיםהקרןשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת1964ד"התשכ

גילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-וןהמנהלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

להיותשיכולה,הקרןנכסישלמורשיםבלתי(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישהשלבמועד

.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהם

MOUAן152522)-רמת111(החיי'רחTel1:7664500-3-972סיעהן

~
EM % MOUAIEM muallem@muallem-cpa. co. il1inpa6137655

6"6*ח,52522ןאשק:3-972-
86ן5ח410~

4,0ן10"ן:
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,כןכמו.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל

בקרותכישיתכןלסיכוןחשופהכלשהינוכחיתאפקטיביותהערכותבסיסעלהעתידלגבימסקנותהסקת

תשתנהונהליםמדיניותשלהקיוםמידתכישיתכןאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנה
.לרעה

שלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחיעתמכל,קיימההמנהלתהחברהלדעתנו

פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס2010בדצמבר31ליוםהקרן

.cosoידיעלשפורסמה

בדצמבר31לימיםהקרןשלהכספייםהדוחותאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאם,גםביקרנו

בלתידעתחוותכלל,2013במרך20מיוםשלנווהדוח,תאריךבאותושהסתיימוולשניםג01ן-20121

.כספייםדוחותאותםעלמסויגת

,רבבכבוד

4יע/ה/
4מקךע"

חשבוןרואי
.3%20במרץ20,גןרמת

MOUALEMן52522גן-רמת1החיי111'וחןTel:7554500-3-972:סיפון % MOUALEW
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

מאזנים

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

2011(.)2012ביאורן

שוטףרכוש
905,118039,139מזומניםושווימזומנים

3649.2508.3חובהויתרותחייבים

554,121547,142

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

פיננסיותהשקעות

4986,603,1597,421,1סחיריםחובנכסי
5054,142132,177סחיריםשאינםחובנכסי
6980,416023,454מגיות

7173.419332.358אחרותהשקעות

193,582,2084,1%4,2הפיננסיותההשקעותכלסך
------------------------

747,703,2631,553,2הנכעיסכלסו
===-=-==

8417150,3זכותויתרותזכאים

330.703.2550481.2העמיתיםזכויות

747,703,2631,553,2העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

-==-=
.מחדשסוג(')

.הבשפייםמהנוחותנפרדבלתיחלקמחתיםהמצורפיםהביאוריט

-ליהכספייםהדוחות
י,4ג).ש.

עי()
,

כרקנםמנהל,ל,ומנכידירקטור1
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מאזנים
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

2011(*)2012ביאור

שוטףרכוש
722,107909,130מזומניםושווימזומנים
3488.2444.3חובהויתרותחייבים

210,110353,134

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

4051,477,1937,352,1סחיריםחובנכסי

5054,142132,177סחיריםשאינםחובנכסי
6986,414664,451מניות

7814.417554,357אחרותהשקעות
905,451,2287,339,2הפיננסיותההשקעותכליך

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

115,562,2640,473,2הנכסיםכלסך

=;==;==

8412149,3זכותויתרותזכאים

703.561,2491.470,2העמיתיםזכויות

115,562,2640,473,2העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

==-=-=
.מחדשסווג(י)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

מאזנים

ח"אגמסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

2011(*)2012ביאור

שוטףרכוש
857,10797,7מוומניםושווימזומנים

315661חובהויתרותחייבים

013,11858,7

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

פיננסיותתשקעות

4804.126527.68סחיריםחובנכסי

804,126527,68הפיננסיותההשקעותכלסך

817,137385,76הנכסיםכלסן

========-

84זכותויתרותזכאים

813,137385,76העמיתיםזכויות

817,137385,76העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

=-========
.מחדשסווג(')

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-28-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

מאזנים

מנייתימסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

2011(*)2012ביאור

שוטףרכוש

326333מזומניםושווימזומנים

353חובהויתרותחייבים

331336

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

פיננסיותהשקעות

4131133סחיריםחובננסי

6994,1359,2מניות

7359.1778אחרותהשקעות

484,370הפיננסיותההשקעותכלסך

~

3

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

815,3606,3הנכסיםכלסך

=======-

811זכותויתרותזכאים

814.3605,3העמיתיםזכויות

815,3606,3העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

=-=====

.מחדשסווג(.)

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-29-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חרשיםשעליםבאלפי)

בדצמבר%3ביוםשהסתיימהלשנה

1%20(*)2012ביאור

(הפסדים)הכנטות

055,2676,3מזומניםושוויממזומנים

----------------------
:מהשקעות

152,126633,43סחיריםחובמנכסי

213,21982,3סחיריםשאינםחובמנכסי
(451,118)302,26ממניות

(789,24)052,48אחרותמהשקעות
--

719,221(625,95)

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

18144אחרותהכנסות

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

(805,91)792,223(הפוזזים)ההכנסותכליד

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

הוצאות

9560,7511,7ניהולדמי
10794,1411,1ההשקעותניהולעמלות

017,1-חייםביטוח

13415.1.809מסיס

769,10748,10ההוצאותכלסך

------------------------
(553,102)023,213לתקופההוצאותעל(הפרים)הכנסותעודף

==-=-===

;.)AIIDמחדש.

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול
(חדשיםשעליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
2011(*)2012ביאור

(הפסדים)הכנסות

896,1546,3מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

289,118756,41סחיריםחובמנכסי

213,21982,3סחיריםשאינסחובמנכסי
(812,117)072,26ממניות

(638,24)919.47אחרותמהשקעות
--

493,213(712,96)

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

15144אחרותהכנסות

3ט,022)404,215(הפסדים)ההכנסותכלסל
-------------------

הוצאות

9239,7364,7ניהולדמי
10735,1379,1ההשקעותניהולעמלות

005,1-חייםביטוח

13408.1807מסים

382,10555,10ההוצאותכלסד
------------------------

(103,ת022,20557לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף
====-

.מחדשסווג(ל

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהתיםהמצורפיםהביאורים

-31-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותדוחות
ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
2011(*)2012ביאור

הכנסות

163119מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

859,7873,1סחיריםחובמנכסי

859,7873,1

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

-3אחרותהכנסות

-------------------
025,8992,1ההכנסותכלמן

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

הוצאות

9311137ניהולדמי
104827ההשקעותניהולעמלות

11-חייםביטוח

359175ההוצאותכלסן

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

666,7817,1לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

-=-=
.מחדששיג(.;

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-32-



והוצאותהכנסותדוחות
מנייתימסלול

(הדשיטשקליםבאלפי)

בדצמבר31סיוטשהסתיימהלשנה
2021(*)2012ביאור

(הפסדים)הכנסות

)מזומניםושוויממזומנים

"
11

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

:מהשקעות

44סחיריםחובמנכסי
(639)230ממניות

(151)133מהשקעותאחרות

367(786)

------------------------
(775)363(הפסדיפ)ההכנסותכלסך

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

הוצאות

91010ניהולדמי
10115ההשקעותניהולעמלות

1--חייםביטוח
1372מסים

2818ההוצאותכלסך

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

(793)335לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

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

.מחדשס11ג(.1

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיטהביאוריט

-33-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

2012(*)2011

481,550,2134,684,2השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

407,258397,264גמוליםמדמיתקבולים

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

24ק,444)(563,220)לעמיתיםתשלומים

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

לערןצבירההעברות

822,15001,14השתלמותמקרנותהעברות

מהקרןצבירההעברות

(054,85)(840,113)השתלמותלקרנותהעברות

(053,71)(018,98)נטו,צבירההעברות

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(553,102)023,213והוצאותהכנסותמדוחמועבר

330,703,2481,550,2השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיטזכויות

=;=========

.מחדשסווג(י)

.הכשפייסמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

2012(*)2011

491,470,2397,636,2השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

---------..........
072,250965,259גמוליםמדמיתקבולים

------------.....--
18ק,%58(728,213)לעמיתיםתשלומים

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

לקרןצבירההעברות

299,7295,12השתלמותמקרנותהעברות

004,7730,4מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(379,83)(913,107)השתלמותלקרנותהעברות

(360.37)(544.56)מסלוליםביןהעברות

(714,103)(154,150)נטו,צבירההעברות

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(577,103)022,205והוצאותהכנסותמדוחמועבר

703,561,2491,470,2השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

;;=;==

.מחדשסווג(י)

הכתפייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםתביאורים
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

ח"אגמסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

2011(ל2012

385,76855,43השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

861,7000,4גמוליטמדמיתקבולים

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

(649,5)(589,6)לעמיתיםתשלומים

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

לקרןצבירההעברות

363,8314,1השתלמותמקרנותהעברות

200,56751,38מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(498,1)(544,5)השתלמותלקרנותהעברות

(2051.6(529.6)מסלוליםביןהעברות

490,52362,32נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

666,7817,1והוצאותהכנסותמדוחמועבר

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

813,137385,76השנהשלבדצמבר31ליוטהעמיתיםזכויות

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמחתיםהמצורפיםהביאוריט

-36-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
מנייתימסלול

(הדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

2012(*)2011

605,3882,3השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

---.....--............ך

474432גמוליםמדמיתקבוליט

....-..-------------
(215)(246)לעמיתיםתשלומיט

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

לקרןצבירההעברות

160392השתלמותמקרנותהעברות

964197,2מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(177)(383)השתלמותלקרנותהעברות

(113.2)(095.1)מסלוליםביןהעברות

299(354)נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(793)335והוצאותהכנסותמדוחמועבר

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

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

814,3605,3השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

==;;======

.מהדשסווג(.)

.הכספייםמהדוחותצפריבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור
עוסקת,("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
.בנאמנות("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןבניהול

.1970ביולי13ביוםהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן

.2011/4/1-קבוצתיחייםבביטוחהקרןעמיתיאתלבטחחדלההחברה

חשבונאיתמדיניות-2ביאור
החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1
גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאם

"
,2005-ה"התשס,

,(נכסיםשוויחישוב)גמםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנות
ביטוחההוןשוקאגףולהוראות("שוויחישובתקנות"ולהלן2009-ט"התשס
.("ההוןשוקאגף"-להלן)תאוצרבמשרדוחסכון

.נומינלייםחדשיםבשקליםהואאלובדוחותהכספיהדיווח.2

בהתאםמחדשסווגו,להםהנלוויםובביאוריםהכספייםבדוחותההשוואהמספרי.3
בדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות"17-9-2012מוסדייםגופיםלחוזר

.2012בנובמבר18מיום"פנסיהוקרנותגמלקופותשלהשנתייםהכספיים

וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב
שנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקרןנכסי

:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותשוויחישובבתקנות

מזומניםושווימזומנים.1

יותרארוכההייתהלאהפקדתםבעתהפירעוןשתקופת,מועדקצריפיקדונות-
.זהבסעיףמוצגיםחודשיםמשלושה

.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
אותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאוןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-

.המאזןלתאריךלשקלביחסמטבע
ושוויממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

.מזומנים

סחירותפיננסיותהשקעות.2

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסחירותפיננסיותהשקעות

שערלפי,המאוןליוםהשוקשווילפימוצגותבארץכאמורהשקעות,ככלל-
.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםלהשקעהשנקבעהסגירה



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

(המשן)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב

(המשך)סחירותפיננסיותהשקעות.2

בשערהמוכפלבבורסהשוטףשווילפי-בארץבבורסהלמסחרחסוםערךנייר-
ביצועערבבבורסההניירבשערומחולקהקרןידיעלהחסוםהניירשלקניה

.העסקה

מוצגותאופציותמכתיבתהנובעותזכותיתרות.שוקשווילפימוצגותאופציות-
."וכותויתרותזכאים"בסעיףההתחייבויותבמסגרת

סחירותשאינןפיננסיותהשקעות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסחירותשאינןפיננסיותהשקעות

חברהידיעלהמתפרסםההוגןהשווילציטוטבהתאם-הוןושטריחובאגרות-
שספקהמערכתבאמצעותהמחושבאוההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעה
:להלןכמפורט,חברהאותה

הנכסשלהקובעהמהירלפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעהאס.א
.העסקיםיוםבסוףהמסחרבזירת

Bid-Askנתונילפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעהולאבמידה.ב

.Ask-814לתנאיבהתאםהמסחרבזירת

הוגןשוויציטוטמודללפי,ב-ואבסעיפיםהתנאיםהתקיימולאאם.ג
בריביתמהווןתזריםכלכאשר,חזוייםמזומניםתזרימיהיווןעלהמבוסס

התוריםהואהמזומניםתזרים.התשלוםלמועדבהתאםלוהרלבנטית
מעקוםנגזרתתריבית.הקרןאתהמשרתתערךניירותבמערכתהרשום
שלהמסחרפיעל,סחיריםלאחובלנכסיסיכוןומרווחסיכוןחסרתריבית
.בבורסההרלוונטיותהחובאגרותכלל



וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

(המשן)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב

(המשך)סחירותשאינןפיננסיותהשקעות.3

משלושהארוכההייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופת,בבנקיםפיקדונות-
ההוגןהשווילחישובבהתאםהכספייםבדוחותכלוליםוהלוואות,חודשים
.לעיל.גקטןבסעיףכמפורט

העתידיהמחיראתבחשבוןהמביאהנוטחאפיעל-)FORWARD(עתידייםחוזים-
סיוםעדוהתקופה,להיווןריביתשערי,הבסיסנכסשלהמאוןליוםוהמחיר
כנגדוהוצאותהכנסותלדוחבמלואונזקףמההוזההנובעהפסדאורווח.החווה
המצבעלבדוח"זכותויתרותזכאים"סעיףאו"אחרותהשקעות"סעיף

.הענייןלפי,הכספי
שוויעלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות-

שהתקבלהאחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהםהשותפיםשלהאחזקה
.המאזןאישורליוםעדההשקעהמקרן

חוץבמטבעעסקאות.4
בשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-

.העסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפיןלשערבהתאם
.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

לקבלודיבידנדריבית.5
לתאריךעדהתקבלהשטרם(הצמדההפרשילרבות)ריבית-לקבלריבית-

.EX-היוםאתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזן

לתאריךעדהתקבלוטרם,EX-היוםאתעבראשרדיבידנד-לקבלדיבידנד-
.המאון

העמיתיםזכויות.6
עםבחשבונותנכלליםמהקרןוהעברותותשלומיםלקרןוהעברותתקבולים-

בזכויותהשינוייםעלהדוהות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתם
.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינםהעמיתים
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

והוצאותהננסות

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאוחדניםשימוש.ב

להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת
בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים

בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים
להיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים

.אלומאומדניםשונות

נבחריםבמדדיםהשינוישיעורי.ג

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
201220112010 -

(מאחוזים)

%44.1%55.2%28.2ידושמדד)לצרכןהמחיריםמדד
(%99.5)%66.7(%30.2)הבריתארצותדולרשלהחליפיןשער



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

חוגההתרותחייגים-3ביאור

בדצמבר31ליוםמצרפי
2012(")2011

540,2850,2(י')לקבלודיבידנדריבית

22-המנהלתהחברה

10145הפקדותבגיןחייבים

8591אחרים

אפ2164215חוצההתרותחייביםהכלסך

בדצמבר31ליוםכללימסלול

2%20(.)2011

480,2833,2(..)לקבלודיבידנדריבית

20-המנהלתהחברה

8591אחרים

44נב1488חובההתרותחייגיםהכלסך

בדצמבר31ליוםח"אגמששל

20122011

5717(..)לקבלודיבידנדריבית

2-המנהלתהחברה

9942הפקדותבגיןחייבים

15661חובהויתרותחייביםהכלסד

מנייתימסלי
בדצמבר31ליום

2012(.)2011

-3(יי)לקבלודיבידנדריבית

23הפקדותבגיןחייבים

ב5חפההתרותחייביםהכלסך

.מחדשסווג(*)

,לקבלפדיוןגםכולל,2011בשנת(**נ
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרו

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקלים,באלפ)

סחיריםחובנכסי-4ביאור

בדצמבר31ליוםמצרפי

1ג20(י)2012

589,983943,858ממשלתיותחובאגרות
........----............

:קונצרניותחובאגרות

225,620123,562להמרהניתנותשאינו

172531להמרהשניתנות

397,620654,562

------------------------
נן2,14צב6012ע%סחיריםחובנכסיהכלסך

בדצמבר31ליוםכללימסלול

נ201(*)2012

382,869315,796ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

497,607091,556להמרהניתנותשאיע

172531להמרהשניתנות

669,607622,556

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

ג,52ב,2ב12ב12222סחיריםחובנכסיהכלסל

גדצמברג3ליוםח"אגמסלע

2012(*)2011

076,114495,62ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

728,12032,6להמרהניתנותשאינן

61522ש1242סחיריםחובנכסיהכלסך

בדצמגר31ליוםמנייתימסלול

2012(*)2011

131133ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

בב1נבגסחיריםחובנכסיהכלסך



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחיריםשאינםחובנכסי-5ביאור

בדצמבר31ליוםכללימסלול

2012(*)2011

:קונצרניותחובאגרות

595,88521,102'להמרהניתנותשאינו

-98להמרהשניתנות

693,88521,102

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

338,53576,74בבנקיםפיקדונות

2335לאחריםהלוואות

361,53611,74

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

054.142UblSסחיריםשאינםחובנכסיהכלסך

סחיריםלאחובבנכסיהשקעהאיןהמסלוליםביתר

.מחדשסווג(י)
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

מניות-6ביאור

בזצמבר31ליוםמצרפי
2012(.)2011

980.416023.454סחירותמניות

נ2ש41454[280מניותהכלעך

בדצמבר31ליוםכללימילול

נ201(.)2012

986.414664.451סחירותמניות

6,12מניותהכלסך

~

4H66dL

בדצמבר31ליוםמנייתימסלול

2012(*)2011

994.1359.2סחירותמניות

ג,י994.135מניותהכלסך

.מחדשסווג(.)
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

אחרותהשקעות-7ביאור

מצרפי

גדצמבך31קוםיהרכב.א
2012(.)2011

סחירותאחרותהשקעות

066,387029,325סלתעודות

825,2535,8מובניםמוצרים

347,3350אופציות

--
38914,333ג393

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

סחירותשאינןאחרותהשקעות

4,24ו337,248סיכוןהוןוקרנותהשקעהקרנות

-598,1עזריםמכשירים

--
18ג4ג25)35

-.-.........
173,41932אחרושהשקעותהכלסך

~

358

!עזריםמכשירים.ב

העסקאותשלדלתאבמונחיהמוצג,הבסיסלנכסנטו,ההשיפהסכוםלהלן
:הכספיהדוחלתאריךשנעשוהפיננסיות

בדצמבר31ליום

20122011

279,23(610,128)זרמטבע

כללימסלול

בדצמבר31ליום:הרכב.א
2012(')2011

סחירותאחרותהשקעות
707,385251,324סלתעודות

825,2535,8מובניםמוצריס

347.3350אופציות

879,391136
-

333
............-...........

מהירותשאינןאחרותתשקשק
337.24418,24סיכוןהוןוקרנותהשקעהקרנות

-598,1נגזריםמכשירים

35(2524418

;;

814,417554,357אחרותהשקעותהכעסד

:נגזריםמכשירים.ב

העסקאותשלדלתאבמונחיהמוצג,הבסיסלנכסנטו,החשיפהסכוםלהלן
:הכספיהדוחלתאריךשנעשוהפינתיות

בדצמבר31ליום

20122011
279,23(610,128)ידמטבע



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

אחרותהשקעות-7ביאור

מנייתימסלול

בדצמבר31ליום:הרכב.א
2012(*)2011

359,1778סלתעודות

359,1778אחרותהשקעותהכלסך
--



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(הדשיםשקליםגאלפי)

זכותויתרותזכאים-8ביאור

בדצמבר31ליוםמצרפי
20122011

-82מנהלתחברה

-149זריםע"ניבגיןלמסעתודה

186843עזריםבגיןהתחייבויות

307,2.זריםערךנירותעבורלשלםסכומים

1121122זכותויתרותזכאיםהכלסך

בדצמבר31ליוטכללימסלול

20122011

-78מנהלתחברה

-148זריםע"ניבגיןלמסעתודה

186843עזריםבגיןהתחייבויות

306,2.נריםערךנירותעבורלשלםסכומים

111aaaזכותויתרותזכאיםהכלסך

בדצמגר31ליוםח"אגמסלול

20122011

-4מנהלתחברה

_.ב__1זכותויתרותזכאיםהכלסך

בדצמבר31ליוםמנייתימסלול

1ג220ג20
1זריםניגעבגיןלמסעתודה

1-זריםערךניירותעבורלשלםסכומים

1גזכותויתרותזכאיםתכלסך

ניהולדמי-9ביאור

.המסלוליםבכלהעמיתיםלכלזההוהואההשקעהבמסלולתלויאינוהניתולדמישיעור.א

ביוםשהסתיימהלשנה:מעמיתיםניהולדמישיעור.ב

בדצמבר31

20122011

לגבותרשאיתהמנהלתשהחברהניהולדמישיעור
%2%2הדיןהוראותפיעל

%28.0%30,0בפועלרומנהלתהתברהשגבתהניהולדמישיעור



וטכנאיםלהגדיאיםהשתלמותקרן

2ג20לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

תשקעותניהולעמלות"סגגיאור

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

2012201120122011

שיעורח"שאלפי

מצרפי

927411,105194.0%059.0(לערךניירותשלומכירהקניהעמלות

:חיצוניניהולעמלות

-867-03351.0(.*")(ליסלובתעודותלישראלמחוץבנכסיםהשקעהבגין

24221LiUעמלותנ"סה

בללימסלי
870379,1%052.0%060.0(לערךניירותשלומכירהקניהעמלות

:חיצוניניהולעמלות

-%034.0-865(**ל(**נסלובתעודותלישראלמחוץבנכסיסהשקעהבגין

22ננ51נ112עמלותכ"סה

ח"אגמסלול

4827%033.04(.)ערךניירותשלומכירהקניהעמלות
~

035.0

1822עפלותכ"סה

מנייתימסלול
)ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

"
95%135.0%092,0

:חיצוניניהולעמלות

%054.0%000.0-2("י*)("")סלובתעודותלישראלמחוץבנכסיסהשקעהבגין

215עמלותכ"סה

.העסקאותמחזורמתוךמחושבהשיעור(.נ
.המסלולשלהנכסיםסךמתוךמחושבהשיעור(*.)
לתוקףשנכנס"עסקאותביצועבשלישירותהוצאות"2נ4-9-20כווסדייםגופיםלחוזרבהתאםהעמלותהצגת(**.)

.מהדשסווגולאההשוואהמספרי.2012.7.1-מהחל

תשקעהמסלוליתשואות-11ביאור

יצעתברוטוומיכלית)שנתיתתשואה

לשניםברוטונומיכלית
י)המלאותשהוצ20122011201020092008

באחוזים

%44.4-%32,9%53.27%99.14-%79.8%61.3כללימסלול

%66.5-%42.7%46.3%13,6%56.4(1)ח"אגמסלול

-%49.0-%79,10%16.32-%22.10%31.19ק)מנייתימסלול

.09/1/6ביוםלפעולהחלהמסלול(1)

.09/4/6גיוםלסעולתחלהמסלול(2)
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכשפייטלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

קשוריטוצדדיםענייןבעליעםועסקאותיתרות-12ביאור

הקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרות,ממשלתיותחברות,ישראלמדינתעםויתרותעסקאותעלמידע
.בחברהשלהםאחזקהקיימתאםאף,זהבביאורהוצגלאאליה

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםיתרות.א

בדצמבר31ליום

2012%201

(22)82מנהלתחברהזכאים(חייבים)

656(י)מניות

222Qa

אלפי196עלעמדההמנהלתהחברהשל(רבעוןסופיבסיסעל)השנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלטבערך)היתרה
.ח"ש

גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנותבהתאם(.)

"
-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכללי)

,אליוהקשוריםבצדדיםאוהתיקמנהלשלבמניותההשקעהיתרת.החברהשלקשורצדהואהתיקמנהל,2012
.2012משנתהחלזהבסעיףנכללת

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםעסקאות.ב
ביוםשהסתיימהלשנה

בדצמבר%3
20122011

142.21111המנהלתלחברהניהולדמי

מסים-3%ביאור

הקרן.הפקודההוראותליתרובכפוףהכנסהמסבפקודת(2)9סעיףלפי,בישראלממספטורותהקרןהכנסות,ככלל
.ל"בחובניירותאחריםלמחזיקיםכמו,במקורמסמנוכהאלוהשקעותבגין.ל"בחוזריםערךבניירותמשקיעה
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2012לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-14ביאור
עלהתחייבותמטילים,פיועלשהותקנוותקנות1958-ח"התשיהשכרהגנתחוק.א

,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין,ובתקנותיובחוקשפורטובנסיבות,החברה
פיגורישלבמקרים.לקרןכספיםהעברתבאמצעותבמועדםסולקולאאשרחובות

בהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוטהיאההברהמדיניותמעסיקים
.זהחוקבגיןהתחייבותצופהאינההחברהולפיכך,משפטיים

שנקבעו,1976-ו"התשל(הודעותומסירתפרטים)השכרהגנתלתקנותבהתאם
לגביפרטיםלחברהלמסורהמעסיקעלדיווחחובתקיימת,ל"הנהחוקמכח

שלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתרביןהכוללים,עובדיו
,לחברהשוטףבאופןלדווחהמעסיקעל,כןכמו.לקופהבתשלוםוהמעבידהעובד

לקופההעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלומפרטיםבחלקשינויעל
.אחרת

המידעכלאתלקופהמוסריםאינםמהמעסיקיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות.ב
בחוק20סעיףובמיוחד,כיוםהתקףהחוקיההסדר,לכךבנוסף.מהםהנדרש
לקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח

לעילמהאמור.המעסיקותשלומיתשלומיויועברושאליההגמלקופתאתעתבכל
בידיואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוימובנהקושיקיים,כיעולה

,המעסיקיםידיעלבמועדםאליההועברושלאהסכומיםעלמדויקמידעהחברה
.בלבדאומדןאלא

ברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הוא(ח"שאלפי202-כבסךעתידילפירעוןהמחאותובניכויהתשלומיםהעברת

סךכוללהאמורהאומדן.(2011שנתבסוףח"שאלפי872,1-כ)ח"שאלפי976,1-כ
.(2011שנתבסוףח"שאלפי899-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי066,1-כשל

חודשיםשלושהשלתקופהבמשךלקרןהתשלומיםבהעברתמפגריםמעבידיםאם
.בדברהנוגעיםלעמיתיםהודעותנשלחותוכןהתראהמכתבילהםנשלחים,ויותר
צריךואם,חייביםמעסיקיםכנגדאזהרהמכתבימוציאהחברהשלהמשפטיהיועץ
.לעבודההדיןלבתיתביעותמגיש

מדדיעלובאופציות,מטבעותשעריעלבאופציות,עתידייםבהוויםהתקשרההקרן.ג
-7מספרבביאורראהנוסףמידע.המאזןבתאריךפקעוטרםשמקצתם,מניות

."זכותויתרותזכאים"-8מספרובביאור"אחרותחשקעות"

המאזןתאריךלאחראירועים-15ביאור
,%97.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2013/03/01ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך

המחיריםומדד%49.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד
הדולרשערמול%27.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%01.0-בעלההידוש)לצרכן

.%75.1נותרהישראלוריביתבנק
,ההשקעותועדתשלההשקעהההלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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