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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםנגיפייםדוחותתמצית
2011בספטמבר30

ענייניםתוכן

עמוד

11-2הדירקטוריוןדוח

12החשבוןרואהשלסקירהדוח

15-13הצהרות

16הכספיהמצבעלדוחותתמצית

17הכוללהרווחעלדוחות

20-8בינייםהכספייםלדוחותבאורים

ידהעל'המנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

עוסקת,("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.כללי
ביולי13ביוםהוקמההקרן.("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןבניהול

המשתייכיםשכיריםלעמיתיםמיועדתהקרן.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1970
.והטכנאיםההנדסאיםלסקטור

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה*

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.

בהתאםגםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבערבוןממשלתיתחברההיאהקרןי
.החברותרשותחוזרילהוראות

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקרן.

קבלתלצורך("יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקעםהתקשרההחברה.

חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואיהבבנקשלתפקידו.תפעולשירותי
ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםשלשמגןחברתעםהתקשרההחברה.
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

הוןשוקיומגדלמ"בעמוסדייםהשקעותדש,מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס*
שלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בע(1988)

.מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלולושלח"אגמסלול
ההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםפועליםהתיקיםמנהלי

ועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמיםהתיקיםמנהלי.הקרןשל
,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירותומשקיעים,ההשקעות

.האמורותולהנחיותלמדיניותבכפוף

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי*

,משפטייועץ,השקעותיועץ:ביניהס,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.
ומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי,%80-404ליישוםמלווה,פניםמבקר

.סיכונים



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2011בספטמבר30ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוהלים,העמיתיםחשבונותעלמידע

חשבונותמספר,עמיתיםסוג
-

הכלסךמנייתימסלולמעלולמסלול

ח"אגכללי
980,2641344437,27שכירים

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

מהכנסותברובןמומנוההוצאות.השנהמתחילתח"שאלפי691,5-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקרןניהולדמי

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

0.112לעומת,ח"שמיליארד2.108שללסךהסתכמו2011/09/30ליוםההשתלמותקרנותננסי
.%39.3שלקיטון,2010/12/31ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%03.2-.

שמיליארד9.14-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
סך.האחרוניםחודשים12-בח" 1.10-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות

.ח"שמיליארד



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקופתלסוףנטיהנכסיםהרכב.א
(.01נ,2011,09

הכלמןמנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלול

682,459,2719,58337,3738,521.2נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
%14.5%56.10%35.14%27.5מזומניםושווימזומנים

%80.85%44.89%08.85%89.85סחיריםערדניירות

%42.5--%55.5סחיריםשאינםערךניירות

%22.3--%30.3והלוואותפקדונות

%57.0%20.0-%21.0נטו,הנכסיםיתר

בחודש27-השהואספטמררבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך.

2010/09/30

הכלסדמנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלול

097,558,2204,45820,2121,606,2נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
/oמזומניםושווימזומנים

A6e

4%61.2%99.10%43.4

%50.83%32.97%51.88%76.83סחיריםערךניירות

%69.6--%82.6סחיריםשאינםערךניירות

%86.4--%96.4והלוואותפקדונות

%26.0%07.0%50.0%26.0נטו,הנכסיםיתר

2,31נ,0נ20

הכיסדמנייתימסלולח"לאו,מסלמסלולכללי
397,636.2855,43882,3134,684,2נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים

%38.3%59.2%36.6%37.3מזומניםושווימזומנים

%93.85%37.97%53.93%13,8סחיריםערךניירות

0%95.5.ע%-%06.6סחיריםשאינםערךניירות

%38.4--%46.4והלוואותפקדונות

%17.0%04.0%08,0%17.0נטו,הנכסיםיתר



הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

נ-2011/9

הכלסךמנייתימסלילח"אגמסלילכללימסלול

585,197849,2332766,200הפקדות

(927,168)(215)(045.4)(667,164)משיכות

(374,51)218(973)(619,50)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-(69)034,16(965.15)(אליוואובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(535,19)865,13266(666,33)נטוצבירהכ"סה

=================.======

2010/9-1

הכלסךמנייתימסלעח"אגמסלולכללימסלול

063,203540,2225828,205הפקדות

(672,154)(160)(780,1)(732,521)משיכות

(132,31)371(635)(057,31)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-(87)052,12(965.11)(אליוואובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

309,7177,12349835,91נטוצבירהכ"סה

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

0%20/12-1

הכלסךמנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלול

438,269451,3343232,273הפגודות

(165,204)(160)(149,2)(342,202)משיכות

(338.49)371(040,1)(669,48)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-367,10610(977.10)(אליוואובקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

450,7629,10164,1243,19נטוצבירהכ"סה

--==---==--===---==---=
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הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הדווחבתקופתהקרןתשואות.ג

2011/9-1

מנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלול

-%12.2%93.19-%21.5מצטברתברוטונומינליתתשואה

2010/9-1

אגמילולכללימסלול,
מנייתימסלולח"

%95.5%55.5%84.2מצטברתברוטונומינליתתשואה

2010/12-1

מנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלול

%32.9%13.6%79.10מצטברתברוטונומינליתתשואה



הדירקטוריוןיוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2011בספטמבר30ליוםהצמדהבסיסלפיהקרןהשקעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחו(.)חוץלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

כללימסלול

307,126-,,731-,576,24מזומניםושווימזומנים

472,082,1967,830002,4938,192379,101,2סחיריםערךניירות

664,109238.2685,24587,136-סחיריםשאינםערךניירות

282,81--282.81-והלוואותפיקדונות

190,9--327.3863.5השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

14(245ן21UihUב2בLzlhau%1522שקעותההכלסך

00נ%49%42%9%המסלולמהשקעותבאחוזים

ח"אגמסלול
203,6..-203,6מזומניםושווימזומנים

521,52..867,24654.27סחיריםערךניירות

uaa54ההשקעותכלסך

~

נ22אב-.22
%53%47%100המסלולמהשקעותבאחוזים

מנייתימילול

473.6-479מזומניםושווימזומנים

3839,2ך3--466,2סחיריםערךניירות

19-.-19השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

ב,2ב42232_.ב__258.2ההשקעותכלסך
%89%21%100המסלולמהשקעותבאחוזים

חוץלמטבעהצמדהלגבי"הקרןידיעלהמוחזקיםדגוריםנכסים"בפרקעודראה(.)
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2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2011שנתשלהשלישיברבעוןההוןשוקסקירת

מאקוו

בקצבאך,נמשכהבישראלהכלכליתההתרחבותכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
,ישראלבנקמפרסםאותו,המשקלמצבהמשולבהמדד.הראשונהבמחציתמאשריותרמתון

היקף,באבטלההצמצוםבהמשךגםמתבטאתהצמיחה.יחסיתמתוןבקצבאךלעלותהמשיך
.בשכרמתונהבעליה),ההשתתפותשיעורשליציבותתוך5.לו5-לירדהאבטלה

והשפעותבעולםההאטהבשלזהברבעוןירדו,ההוןמשוקנגזרותשהןכפי,האינפלציהציפיות
.החברתיתהמחאה

ובמיוחדהאינפלציהבקצבהעלייהרקעעל,%25.3שלברמההריביתאתהותירישראלבנק

החובותמשברהחרפת,הרבעוןבמהלךהצמיחהבתחזיותההרעהלאור,מכןלאחר.הדיורבמחירי
-באוקטוברלחודשהריביתאתהנגידהוריד,האינפלציהבציפיותוהירידה,באירופההריבוניים

.%3שלשנתילשיעור%25.0

החובואגרותהמניותשווקי

25א"תמדד.%11-%15שלבשיעוריםהשלישיברבעוןירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.%89.12-בירד100א"תומדד%94.11-בירד

הממשלתיותהאגרותמדד.חיוביותתשואותהציגהממשלתיותהחובאגרותשוק,זאתלעומת
התלמדדי.%11.3-בעלההשקליותהממשלתיותהאגרותומדד%83.2-בעלהלמדדהצמודות

.%57.1-בירד40בונדתלומדד%83.0-בירד20בונדתלמדד:ירדובונד

העיקרייםהמדדים.%26עדשלבשיעוריםהשלישיברבעוןירדובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
.%24עדשלבשיעוריםירדובאירופההמניותמדדי.%3-%11שלבשיעוריםירדוב"בארה

.%26עדשלבשיעורירדוהמתעורריםבשווקיםוהמדדים

:הםהמניותבשווקילירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים .יווןשלפירעוןמחדלותוהחששבאירופההחובותמשברהחרפת.
.יותרגדולותלמדינותהמשברמהתפשטותהחשש* .גדוליםלבנקיםדירוגיםלהורדתבנוסףבעולםהצמיחהתחזיותהורדת. .החובותבמשברלטיפולבאירופהואפקטיביותמשותפותפעולותהיעדר.

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

11/9-111/9-72010

%%%

17.200.066.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

19.383.203.8מדדצמודממשלתיח"אג

85.1-90.2-03.13מדדצמודקונצרניח"אג

52.311.303.5צמודלאממשלתיח"אג

MSCI WORLD93.10-35.14-55.9

2575.18-94.11-84.15א"תמדד



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

2011שנתשלהשלישיברבעוןהקרןפעילות

הראשייםההשקעהבאפיקיהכלליבמסלולהפעילות

:כדלהלןהשוניםבאפיקיםהתיקיםמנהליפעלוהרבעוןבמהלך

שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)גשמיליון23.30שלבסךנטומניותנרכשוא"בתהמניותברכיב
.(עומיליון71.51שלבהיקףמניותונמכרועזמיליון94.81

נמיליון6.21שלבהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניותברכיב
"

שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה).
.(שומיליון38.25בהיקףמניותונמכרו"עמיליון98.46

שלבהיקףנגזריםנרכשוכ"סה).עזמיליון69.3שלבהיקףנגזרים(נטו)נרכשוח"המטנגזריברכיב
למיליון52.6

עמיליון83.2שלבשיעורנגזריםונמכרו"
"

).
שלבהיקףנגזריםנרכשוכ"סה).ע5מיליון1.0שלבהיקףנגזרים(נטו)נרכשוהמניותנגזריברכיב

.(עומיליון9.0-כשלבשיעורנגזריםונמכרושומיליון1
נרכשוכ"סה)שומיליון85.26בהיקףח"אג(נטו)נרכשוצמודממשלתיח"אגברכיב

בהיקףח"אג אגונמכרוע5מיליון72.51-כשל
.("ממיליון87.24בהיקףח"

נרכשוכ"סה)שומיליון36.9בהיקףח"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיברכיב אג
"עמיליון82.64בהיקףח"אגונמכרושומיליון18.74בהיקףח"

).
47.98בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)(שמיליון31.30-כשלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוהקונצרניברכיב עמיליון

עמיליון16.68בהיקףח"אגונמכרו"
"

).

ח"האגבמסלולהפעילות
:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהרבעוןבמהלך

.נךמיליון29.4בהיקףח"אגנרכשוהצמודהממשלתיבאפיק

עמיליון04.10-כשלבהיקף(נטו)ח"אגנרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיבאפיק

כ"סה)."
עמיליון73.12בהיקףח"אגנרכשו

.(עזמיליון69.2בהיקףח"אגונמכרו"
סה).שומיליון02.0שלבהיקף(נטו)ח"אגנמכרוהקונצרניברכיב

-כשלבהיקףח"אגנרכשוכ" אגונמכרו11מיליון01.1
.("עמיליון03.1בהיקףח"

המנייתיבמסלולהפעילות

:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהרבעוןבמהלך

סה)מומיליון3.0שלבסךמניות(נטו)נרכשוא"בתהמניותברכיב
44.0שלבהיקףמניותנרכשוכ" 1מיליון

~
.(ע5מיליון14.0שלבהיקףמניותונמכרו

עומיליון12.0שלבהיקףמניותנרכשול"חומניותברכיב
1מיליון1.0בהיקף(נטו)ח"אגנרכשומ"המקברכיב

~

עומיליון13.0בהיקףח"אגנרכשוכ"סה).
עמיליון03.0בהיקףח"אגונמכרו

"
).
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שבאלפי)
הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים

2010/12/31ליום2011/09/30ליום

כללימסלול

עתידיותעסקאות
,(התחייבויות)נכסים-בספריםיתרה
13287נטו

עסקאותבאמצעותח"למטחשיפה
(988,15)(704,16)ח"מטשקלעתידיות

)OPTIONS(אופציות

,(התחייבויות)נכסים-במאזןיתרה
361,1(301,3)נטו

אופציותבאמצעותח"למטחשיפה
376,37(266,35)דלתאבמונחיח"מט/שקל

בטחונות
897,3450,2עסקאותבשלבטוחותשווי

.2011/09/30ליוםנגזריםשליתרותאיןמנייתיובמסלולאגיחבמסלול

נוסףמידע
התשלומיםהעברתברצףהפסקות

ליוםליוםליום
2011/09/302010/09/302010/12/31

המעסיקיםשל(ח"שבאלפי)החובלסכוםהאומדן
בגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחובכולל)לקרן

963המחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצףהפסקות
'

1122,2033,2

.לפירעון

סיכוניםעלנוסףמידע

שוקסיכוניניהול

כרי
החלטותקבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול

.בקרןההשקעה
,היתרבין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן

.השוקסיכוניאתלהפחית

-10-



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה 2011בספטמבר30ליוםהדירקטוריוןדוח

שיכתיםובקרתניהולטא71
.ואשראישוקסיכוניבניהולעוסקהמנהל.סיכוניםמנהלמינתההחברה

uתיאור )v"
שוק

דרכילגיוון,לאפיקיםחשיפהלצורךגםאלא,הגנהלמטרותרקלאהנגזריםבתחוםפועלתהקרן
.הנזילותולשיפורהחשיפה

Dניהולמדיניותעלהפיקוח
~
V"שוס

שבין(קייםאם)הקשרעלהמצביעמיוחדתיעודואיןבמשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול
.הרגיללתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגזרהפיננסיהמכשיר

~כנייע vVUעל

1V

e
~

u

בתקופההשוקבמדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.1
,הפעילותסקירת.תקופהבאותההקרןפעילותוסקירתהקודמתהישיבהממועדשחלפה

.השוניםההשקעותולמנהליהשוניםבאפיקיםלפעילותמתייחסת,ההשקעותוועדתשמקבלת
ההשקעותובמדיניותהקרןשלהאסטרטגיתהנכסיםבהקצאתהעמידהעלמדווחכןכמו

.בפועלהקרןנכסיהרכבועל,האוצרבמשרדההוןשוקאגףבחוזרשנדרשהכפי,הצפויה
שלחריגהישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.2

.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרן

פניםמבקרעלמידע
המבקרת,החברהשלהפניםכמבקרתמכהנתלביטוב.עממשרדאלדר-גרוסגליקליאתח"רו.1

.פניםבביקורתניסיוןבעלחשבוןרואההינההפנימית
ביקורתעבודתנדרשתכאשר.חודשיותשעות65-כשלבהיקףבחברהמועסקתהמבקרת.2

שעותהיקףאתהקרןמגדילה,בקרןהמבוצעיםמשמעותייםבפרויקטיםביקורתאו,נוספת
.הענייןפיעל,הביקורת

,המנהלתהחברהפעולותשלוהרציפותהאופי,שההיקףסבורהמנהלתהחברהדירקטוריון.3
הביקורתמטרותאתלהגשיםכדיבהםויש,סביריםהינםהפנימיתהמבקרתשלהעבודהותוכנית
בוחןוממצאיה,הביקורתהמלצות,השנתיתהעבודהתכניתעלבהסתמך.בההפנימית

.הפניםמבקרתפעילותוהרחבתהעמקתאתהדירקטוריון

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות
הגילוילגביונהליםבקרותהערכת
שלהכמפיסומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת הגוף

והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדי
הכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגבי

עלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקו
בדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנת

בהתאםהרבעוני הממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעל

.אלובהוראות
כספידיווחעלפנימיתבקרה
כלאירעלא2011בספטמבר30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינוי דיווחעלהמוסדי
על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספי

.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

,.נ.ג.א

שלהמניותלבעליהמבקרחשבוןרואהשלסקירהדוח

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

מבוא

-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

התמציתיהדוחואת2011בספטמבר30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל,("החברה"
הדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהחודשיםתשעהשללתקופה,הכוללהרווחעל

בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלה

במשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאם,"בינייםלתקופותכספידיווח"[3445
הכנסהמסלתקנותובהתאםהממשלתיותהחברותרשותוהוראות("הממונההנחיות"-להלן)האוצר

גמקופותוניהוללאישורכללים)

"
עלמסקנהלהביעהיאאחריותנו.("התקנות"ךלהלן)1964-ד"התשכ,

.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידע

הסקירההיקף

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
נהליומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
בהתאםהנערכתביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירה

הענייניםלכלשניוודעבטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקני
.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותיים

מסקנה

מכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

אגף-האוצרמשרדלהנחיותובהתאם34145בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינות
לגבילתקנותובהתאםהממשלתיותהחברותרשותוהוראותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוק

.הכספייםבדוחותהנדרשהנוסףהמידע

,רבבכבוד

1מ41מועלם/

"4/

~

/ציקק/

.2011בנובמבר21,גןרמת

muallem@muallem-cpa. co. il1החיח551:פקס
י.

MOUALEM]8MOUALEMן52522גן-רמתיט'



מ"בקוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלחבטהתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותההברותלתקנותבהתאם)
-ו'"התשס(חדירקטוריוןודוחהכספיים

2005.

:כימצהיר,ד"באבשי,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבהנתי.1
להלןיחדשניהם)Zellשנתשלהשלישילרבעון(ההברה-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים

.(הדוחות-

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

הכלולאחרכספיומידעהכמפייסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאהרלידיעתיבהתאס.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאוםמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאהריסידיעללידיעתנומובא,להברההמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני,ידיעתילמיטב.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאתאן)
ההברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ש
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ן,
/1 ן

י

הדירקטוריוןרעל,ד"באבשיתאריך
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

הפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותתחברותלתקנותבהתאם)

,

lup)Jwהדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגים
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחחכסכיים

:כימצחיר,שטיינריצחק,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
להלןיחדשניחם)2011שנתשלהשלישילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים

.(הדוחות-

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסחלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מבגיסאותםניתנושבהן

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחחמיועדיס,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלהתכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתהמובא,לחברהתמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצחרההמצהיריםבחברהואחריםאני,ידיעתילמיטב.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלחולדירקטוריוןהחברהשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותחמשמשתייסהליקוייםכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרח
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ש
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

,ו
י

יתיג,

"
וקל'
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

כספיםמנהלהצהלת DTכוח,ות,ושלת:המהחברתלתקרתגהתאם, )

I

-

הי1ח1ת1ה)ג1)להבטחת1)ת')שוהמצגיםשבקטיהפעיליהברבר
1-2005,וותויסהדירקטוריותודוחהכספיים

(בגמצהיר,ארגוכדורוןח"ר,אני

הההיתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.'1
להלןיחדהס'!ש)2011שגתשל,השלישלרבעון(החברה-להלן,מ"בעוטכנאיםלהנדסאים

.הדוחיתן-

עובדהשלנלוןלאנוצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנוצנים,שהככדיהנחוץבזהותיתעובדהשלמצגבחסחסרולאכזהותית
.בד1ח1תכ1סה,הנלתק1כהבהתדחקטעיכ,ב1,ה'לא,ס.)מצאנתם,תנ.נשבהן

הכלולאחרכסכיומידעהכספייסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחר,לידיעתבהתאם.)

ואתהנספיהנוצבאתהמהותיותנ1ת,בח;1מכלאות)באופןם,משקכהדירקטוריוןבדוח

בדוחותצגיס,הכולתקופות,קמיםהחברהשלהפעילותתוצאית

בחברהולהתקיימותםלקברתט"אחראי,כזוהצהרההביהיריםבחברהאחריםלצדאני.4
או,כאלהונהליםבקרותקבלנולכךבהתאם.בריחותהודיםגילגילצורךונהליםבקרותשל

בוהותישמידעלהבטיחהכיועדיםכאלהאהליםבקרותשלפיקחנותחת'עתם,לקבגרמנו
שלההכהתקופתבמהלךבברטבחברהאחריםידיעללידיעתנומנבא.לחברההמתייחס
.הדוחף

בקר,הבהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרהצהירים,הבבחברהואחרים,אנידיעתילנויטב.5
-ביותרהעדכניתהערלתנועלבהתבסס,שלהלרירקטוריון,החברהשל

שלכהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהבושמעותייםn)o1lllpכלאת(א)
החברהיכולתעללרעהלהשפיע.סבירבאופן,העלוליםכספידיווחעלפנימיתבקרה
,כספיבצדעולדווחלסכם,לעבר,לרשום

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,ה1תית,כשאינהובנןבזהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החמרהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרה.בנשמעותתפקירבעליאוררים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאוכואחרזותילגרועכדילעילבאמוראין

.ו

קטפיםכנהל,ארגובדורוןח.רזתאריך
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בעוטכנאיםלהנדיאיםערנהשהלמותלניהויהחברה
מ"

תכספיחיצבעלדושתתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ששש
ס9,3,טו?1,9/9גבאיר

סי
,

2/31י 1ומבוקרמנוקרןולאמבוקהלא)

בכסוים

שוסקיםנכסים

608719513בבנקיםמוומניס

354-361התשתלמותקרן-חייבים

22121(126מראשהוצאות

838925981שוטפיםנכסיםכ"יה

-..-.-----. יטש
33866ךקנא

=נ:נ:----*----- סך
1212Lhlן2חוכפיסכל

אוןהתחייבויות

אימשתחתחייטיות
866849995שרותיםלמתנילשלםהוצאות

__:_114__נ_3ההשתלמותקרן-וכאים
866963995שושפותתתהייבויות%תסך

...............-....
45-57מעציךעובדיחסיסיוםבגיןחתתייבויות

::ננד=זבנג:=נ= כלסך
ו,ך91196304ההתחייבויות

__:__ננ____ב_ה11

211252LQUוהוןהתחייב1יהןסו

.הכמסייסמחדיחותנפרדגלתןחיקמחוותיהמצורפיפחבאוריט

-
--11

~

עופ_נ1

שע1." ץ,/כספיםמוהלדירקטורהדירקטוריוןר"יו
ומגכייל
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקייפבאיפי)

ישיושתלשלושתלתשעתלתשעת
לשנההחוישיםהחיישיםהחוזשיםהחוישים

שנסתיימהשנסתיימישנסתיימושנסתיימושנסהיימו

1ם!14:212241ע!11ע!1
1נ,1נ/010/09,3010נ/011,09נ/11/09,3010/09נמש

מבוקרמבוקריאמבירלאמניקריאמבוקרלא

הננסות

ההשתלמותמקרןניהולדמי
מזומניםושוויממזומניםהכנסות

ההכנסותכלסך

הוצאות

ונלוותשכרהוצאות

ועדוןוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

(יהבבנק)תפעולשירותי

(ם"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי

השקעותתיקניהולדמי
השקעותייעוץ

כסכיםמנהל

חשבונותביקורת

משפטיייעוץ

מקצועיםשרותים

פנימימבקר

ביטוחים

והשתלמויותעיוןימי
מחשובשירותי
אגרות

משרדואחזקתדירהשכר

ושיווקפרסום

לעמיתיםדיוור
פחתהוצאות

אחרותהוצאות
(.)קודמותשניםבגין

ההוצאותכלסך

נוללרווח

.'קבוצהם'ידלניסוחחס'כתביעבנניןתי'בהפרשהשית(.)

684,5523,5915,1824,1

2241
691,5530,5919,1828,1

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

385325170158

131926528

974,1268.2640769

459-150-

197,1533.141649[

941013238

35-11-

2251295047

86862929

1591457828

1914040ן9ן

28333488103

136--

11983

36-1

125654217

26827591174

97132642

6-1-

212825

ש-(123)-

ן,828י.691,5530,5919

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

------

36,7ך

9

745,7

..........

523

2,נ3059י

133

265,2

133

188

141

196

591

439

דו

7

94

324

791

1

31

(123)

745,7

הכספיימהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםבאורים



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011בספטמבר30ליום

כללי-1באור
בניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.א

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

גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.והטכנאיםההנדסאיםלסקטורהמשתייכיםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.מוגבלבערבוןממשלתיתחברההינההחברה.ב
.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ג
.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2באור
החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות"-להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("התקן"להלן)IFRSבינלאומיים
.האוצרשבמשרד
החברותלגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם

הינה,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות
לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף

תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחווריכמפורטממשלתיות
.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם

עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-

.ממשי
מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אסאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2010בדצמבר

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

.משמעותיתוודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלת
גורמים,שונותעובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצוניים
עתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכריםחשבונאייםבאומדניםשינויים
.מושפעת
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהבשפייםלדוחותבאורים
2011בספטמבר30ליום

קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

ההשתלמותקרן-3באור

שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים
הקרן,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

ההשתלמותמקרןניהולדמי-4באור

גמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור

הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברה

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-6באור

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

,החברהעלהחליםהדיווחכלליעלמידע"החשבונאיתהמדיניותעיקרי"-2בביאורלעילראה
.2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטתוהתייחסות

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-התשסייו(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

,(7-9-2010מוסדייםגופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"
ומנהלהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות13-15בעמודיםאלהבדוחותנכללו

.הכספים

נוסףמידע-7באור

בלתיכחלק,ידהעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011בספטמבר30ליום

ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

ושרלוונטיותמוסדייםלגופיםשנוגעות,2011שנתשלהשלישיברבעוןשפורסמודיןהוראותלהלן
:לחברה

(2010-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוק*
.2011.7.11מיום,2011-א"התשע,(7'מסתיקון)

.11.8.10מיום"גמללקופתעמיתהצטרפותהסדרת"מוסדייםגופיםחוזר*

.11.8.18מיום"מוסדילגוףשםשינוי"נוהל*

.11.8.10מיום"ממוחשבתגרפיתחתימה"ויועציםסוכניםחוזר*

.11.8.8מיום"מוסדייםגופיםללקוחותשירות"מוסדייםגופיםחוזר*

.11.7.14מיום"רישיוןבעלעםמוסדיגוףהתקשרות"ויועציםסוכניםחוזר*
המתקבליםמוות/פרישהמענקיאו/ומעבודההכנסות"2011/10'מסהכנסהמסחוזר*

.2011.7.13מיום"ימיםאריכותלאחר

וכולל11.08.17ביוםשפורסם,א"התשע,(חקיקהתיקוני)ההוןבשוקהאכיפההגברתחוק*
.2005-ה"התשס,(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקתיקון

איחוראוכספיםשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןהכרעהיישוםלענייןהוראות8
11.08.30ביוםשפורסמועדכון-השקעהמסלוליביןאוגמלקופותביןכספיםשלבהעברה

.באירלנדמוסדייםגופיםהשקעותלעניין11.08.14מיוםההוןשוקאגףעלהממונהמכתב*
.11.8.18מיוםתיקון-הפנסיוניהחיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנהחוזר*

-20-
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וטכנאיםלהנדסאיההשתלמותקרן

בינייםכספייםדוחותתמצית
2011בספטמבר30ליום

הענייניםתוכן

2חשבוןרואהשלסקירה

5-3הצהרות

9-6מאזנים

13-10והוצאותהכנסותדוחות

17-14העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

18הכספייםלדוחותביאורים
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

,.נ.ג.א

המקקיחשבוןרואהשליקירהדוח

וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותלקרן

אתהכולל("הקרן"-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
בזכויותשינוייםעלודוחות,והוצאותהכנסותעלהדוחותאת2011בספטמבר30ליוםהמאון
הדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהחודשיםתשעהשללתקופהעמיתים
חשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראיםוההנהלה

ביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאם,"בינייםלתקופותכספידיווח"34145בינלאומי
ובהתאםהממשלתיותהחברותרשותוהוראות("הממונההנחיות"-ולהלןהאוצרבמשרדוחסכון
גםקופותוניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנות

"
.("התקנות"-להלן)1964-ד"התשכ,

.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנהלהביעהיאאחריותנו

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
ומיישום,והחשבונאייםהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים

ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי
שניוודעבטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת

מחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעתחוות

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס
משרדלהנחיותובהתאם34145בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

הממשלתיותהחברותרשותוהוראותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגף-האוצר
.הכספייםבדוחותהנדרשהנוסףהמידעלגבילתקנותובהתאם

,רבבכבוד
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

דירקטוריוןר"יוהצהרת

:כימצהיר,ד"באבשי,אני

שלהשלישילרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)Zetlשנת

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםחדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותחמכוסהלתקופחבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבחן

מכל,נאותבאובןמשקפיםהכספייםהדוחות,חדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותחמוצגים

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

מהותישמידעלהבטיחחמיועדיס,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברהחמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריטאני,ידיעתילמיטב.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

/ן

י,444,%.,ני- /]

-3-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקין

ל"גונכהצהרת

כימצהיר.שטיינריצחק,אני

שלהשלישילרבעוןוטכנאיםדסאיס)לההשתלמותקרןשלהכספייםהדוחות,אתבחנתי.1
.(היוחות-להלן,2011שנת

עובדהשלכון)לאמצגכולליםאינםהדוחות,הזוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיכותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלכיצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהנוכוסהלתקופהבהתייחסנוטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

יוכל,נאותבאיפןמשקפיםהכסכיםהזיחות,ת,הזיחאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם,)
ולתקיפיתסמיםהחברהשלהפעגלותתיצאותיאתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינית
.כריחותהמוצגים

בחברהילהתקיליתםלקביעתםאחראי..בוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד.אני.4
או,כאלהינהליםבקרותקלענולכךבהתאם.כדוחותץ,דך)הגילוילצורךונהליםבקרותשל

נוחותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה,ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
יבלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחכרהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני,ידיעתילמיטב.5
-ביותרדכנית)היהערכתנועלבהונבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א,

החברהיכולתעללרעהלהשפיע.סבירכאופו,העלוליםכספידיווחעלית,פנינבקרה
.כספימידעולדווחלסכם,לעבד,לרשום מנהליםבהשמעורכים,מהותיתשאינהוכוומהותיתבין,תרמיתכל(ב,

ים-עובואי דיווחעלהפנימיתבבקרהשמעותי,בתפקירבעליאחריק
.ההברהשלכספי

דיןכלפיעל,אחראדםכלאחריות,נאוכאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

י1
ןי

ל"מנכ,שטיינריצחקתאריך



וטכנאיםלהנדסאיםהשונלמיתקרן

כספיםמנהלהצהרת

.כיויצהיר,ארגובחיירון,וו,הני

הלרבעוןוטכנאיםלהנוסאיםהשתלמותקרןשלהכשפייסהדוחותאתבחנתי,1
'

שבלישי,
(הדוחות-להלן)20))שנת

עובדהשלכון)לאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתמבחנתיולאחרלידיעתיכהתאם.2
הנסיבותלאור.שניתנוצגים,שהבכדיהנתיץמהותיתעובדהשלנייצגבהםחסרולאמהותית
.בדוחותהמכוסהלתקופהבהתייחסבוטעיסיהיולא,ב1צגיםאותםניתנושבהן

,אות)באופןס,משקפהכספיםהדוחות,הייחרתאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם)
מכי ולתקיפיתליבויםהחברהשלהפעוליתתוצאותואתהכספיהמצבאתת,המהזתיהבחינות

.כדוחותהכנוציים

אתרא,כנוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.י
במכרהולהתקיימותםלקביעתם,

לצורונהלים,בקרנתשל
ליי"

או,כאלהונהליםבקרותהבעגולכךבהתאם.בדוחותהילרש' תי,נ1ה,שמידעלהבטיחהמיועוים,כאלההליס).בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםרמנו,
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםי-(י'עלו)עת.לידמובא,להברההמתייחס
,הדוחות

המבקרהחשבון,ר'לרוגילינו),כווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםגי",ידיעתילאיטר.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהלדירקטוריון)החכרהשל

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשבועותייךהליקוייםכלאת(1א
החברהכולת'על.לרעהלחישפיע,סבירבאיפן,העלוליםכספידוווחעלפנימיתבקרח
.כספימידעולדווח()לסבלעבי,לרשום

עובדיםאובתהליםבהשבעורבים,תית,נוהיזאינהוביןהותית,נבין,תרמיתכל(1ב
החברהשלכספידיווחיילהכנימיתבבקרהמשמעיתיתפקידבעליאחרים

.ייןכלפיעל,ארירארםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאבזוראין

כעפיםמנהל.ארגובדורוןח.רזתאריך
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וסכנאוטלהנדסאיטקשתימותקרן
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
מאזנים
גללימסלול

(חדשיםשקלים?באלפ)

ליוםליוםליום

2גע2011/09/302010/09/3010/3נכסים

(מבוקר)(מבוקרלא)מבוקהלא)השקעות

:מזומניםושווימזומנים

906,1498,4447,5בבנקמזומנים

401.124480,109613.83בבנקיםמועדקצריפקדונות

307,126978,113891060

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

:סחיריםערךניירות

329,772808,793532,835ממשלתיותחובאגרות

661,557396,567302,565קונצרניותחובאגרות

389.780060.775833,864אחריםערדוניירותמניות

379,110,2264,136,2667,265,2
......................-......----

:סחיריםשאינםערךניירות

357,150122,136וו889,1קונצרניותחובאגרות

698.24008.24585.23אחריםערךניירות

587,136365,174707,159

.1...................-..........
:והלוואותפקדונות

239,81161,116751,106בבנקיםפקדונות

43159.10755.10הלתאות

6117מגןו[ררים8281%בי
.................................

190,9936,6184,5השקעותגגיןלקבלוסכומיםריבית

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

745,463,2313,558,2124,637,2ההשקעותכלסד
.................................

-147121חובהויתרותחייבים

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

892.463,2434.558,2124,637,2הנכסיםכלסד

---

וההתחייבויותהעמיתיםזבניות

682,459,2097,558,2397,636,2העמיתיםזכויות

2.4337727[0זכותויתרותזכאים

892.463,2434,558,2124,637,2וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסד

---



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
מאזנים

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

נכסים
השקעות

ליוםליוםליום

2/31נ/2011/09/302010/09/3010

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

:מזומניםושווימזומנים

בבנקמזומנים

בבנקיםמועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

קונצרניותחובאגרות

השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות
זכותויתרותוכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

203.6168,1102,1

203,6178,1134,1

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

246,48621,39404,38

275,4374.4300.4

521,52995,43704,42

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

-1125

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

724,58184,45863,43

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

3111

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

724,58215,45874,43

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

719,58204,45855,43

19וו2

724,58215,45874,43

==============ב==



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
מאזנים

מנייתימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקמזומנים

בבנקיםמועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

אחריםערךוניירותמניות

:סחיריםשאינםערךניירות

אחריםערךניירות

השקעותבגיןלקבלוסכומיםריבית

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

חייבויות"והההעמיתיםזכויות

העמיתיםוכויות
וכותויתרותזכאים

וההתחייב1יותהעמיתיםזקיותכלסך

ליוםליוםליום

2011/09,302010/09/3010/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

1383633

.ימן 479013247

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

10398128

736.2398.2503,3

839,2496,2631,3

----;-..-..-----------;--...--.-.

--1

19142

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

337,3820,2881;3

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

--2
.-..--..--..-..--.--.-..--...--.-

313372182031883

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

3820,2882,3,ן33

ן--

337,3820,2883,3

ץך=====---==---,==



וטכנאיטלהנדסאיםהשתלמותקרן

מצרפי
והשאותהכנסותדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעהלתשעת
לשנההחודשיסהחודשיםהחידשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

נ2/3נ/0נ0/09/30נ09/3020/נ0/09,30201נ09/3020/נ201

מבוקרן,מבוקרןלא,(1לאמבוקר1לאמבוקרן(קר)מבלא,

(הפסדים)הכנסות

,,3"1545[,257[,746.2025מזומניםושילליממזומנים
........................--.............-----.-...........---

ערגסחיריםמניירות
140,44",947.26401,42655,25130ממשלתיותחובמאגרות

ן505,5[7,5[3(828.6)125,43[3קונצרניותחובמאגרות

[L222.82834.12!_1[,105)857,44([525.67)אחריםערךוניירותממניות

(565,40])383,130(683,92)065,06]479,208
.........................-.....-----......................--

סחיריטשאינסערדמניירות
[327,3382,2(246,4)525,9(063,1)ממשלתיותלאחובמאגרות

457([22),752)2877,[03אחריםערךמניירות

040,1402,0](998,4)205.3839,12
................................................------------

והלוואותמפקדונות
098.2989,4574097,1014,6בבנקיםמפקדונות

2.1[212592-2350מהלוואות

310,2581,5574332,]224,7

..............................-----.------..................
-(6)8([)[8נטו,אחרותהכנסות

750,110927,229(842,95)[39,47(1(451,134)(ןהפסדיםההכנסותכלסך

..............----..........................................
הוצאות

4דמיניהול
ברר(6,5523,5915,1824.1"

[,1332,1390389707,[86שחיריקלרךייירווןלמילוון

3017,1063,3-021,1085,4קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

5233096978631אחרותמיסיםהוצאות

410,8227,10374,2312.3159,14ההוצאותכלסד
............-----.......------------...............-----....

61)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

"
,42])163,137(216,98)438.107768,215

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

נפבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותודבוצורפימהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמות2ר1
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום
2011/09/302010/09,302011/09/302010/09/3010/12/31

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

(הפסדים)הכנסות

658,2989219,1174340,1מזומניםושוויממזומנים

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

סחיריםערךמניירות
873.25548,40594.24730.7095,42ממשלתיותחובמאגרות

635.15216,51(753,6)44890,42קונצרניותחובמאגרות

1LL960.81514,112),033)90,44ך(720.166)אחריםערךוניירותממניות

(803,140)228,128(192,93)325,105825,205

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

סחיריםשאינםערךמניירות
327.3382,12(246,4)525,9(063,1)ממשלתיותלאחובמאגרות

462(130)(752)105,2883אחריםערךמניירות

042,1408,10(998,4)197,3844,12
.-...........-..........------------...........-.........---

1הל11אותמפקדונות

098,2989,4574097,1014,6בבנקיםמפקדונות

212592-235210.1מהלוואות

310,2581,5574332,1224,7

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

-(6)8(1)18נטו,אחרותהכנסות

(הפסדים)ההכנסותכלסך
י5ררי4ב1י

205,145(389,96)022,110233,227

------------.....------.------------------------.....-----.-
הוצאות

582,5413,5872,1779,1584,7ניהולדמי

165,1305,1383379672,1סחיריםערךנייחתעמלות

3005,1029,3-008,1038,4קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

5223086978630אחרותמיסיםהוצאות

274,8055,10324,2244,3924,13ההוצאותכלסד

ץ-----דל------------ב:--------------

778,106309,213(713,98)150,135(049,143)הדוחלתקומתנטו(הפסדים)הכנסות

=ג===ב=ב===ב===============
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום
302010/09/302011/09/302010,09/3010/12/31"9/ג201 (מבוקר,(מבוקרלא,(מבוקרולא(מביקרלא,(מבוקרלא,

(הפסדים)הכנסות

49(15)824039מזומניםושוחממזומניט

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

סחיריםערדמניירות
071,1852,1059,1400043,2ממשלתיותחובמאגרות

78289(75)235(31)קונצרניותחובמאגרות

13--13-אחריםערךמניירות

040,1100,2984478345,2

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

סחיריםשאינםערךמניירות
(12)--(12)-אחריםערךמניירות

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

122,1128,2023,1463382,2(הפסדיט)ההכנסותכליד

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

הוצאות

951044144142מהולדמי

17237929סחיריםערךירות"עמלות

31131-1242םקבוצתי"פרמיותלביטוחח

1231584865213ההשאותכלמז

99970הדוחלתקשרתנטו(הפסדים)הכנסות

~

197539869

~

2

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



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

?מנקתמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

2011/09/302010/09/302011/09/302010/09/3010/12/31

(ומבוקר(מבוקר1לא(מבוקרולא(מבזקר1לא(מבוקרולא

(הפסדים)הכנסות

(4)(5)(1)(4)6מזומנים1ש11יממזומניט

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

סחיריםערךמניירות

312-2ממשלתיותחובמאגרות

262307(477)54(805)אחריםערךניירות)ממניות

(802)55(475)262309

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

סחיריטשאינםערךמניירות
6-87(2)אחריםערךמניירות

265312(476)57(798)(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

הוצאות

762110דמיניהול

44-16סחיריםערךניירותעמלות

313-15קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

1--11אחרותמיסיםהוצאות

13142322ההוצאותסךכל

262290(478)43(811)הדוחלתקומתנטו(הפסדים)הכנסות

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



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

1/09/302010/09/302010/12/31נ2011/09/302010/09/3020

(מבוקר,(מבוקרלא,(מבוקר1לאמבוקרןולא(קר)מבולא

134,684,2123,449,2233,621,2009,490,2123,449,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות
..............................------------------.....................------

:הפרשות

570,149092,153444.51056,53784,203מעבידהפרשות-שכירים

196,51736,52516.17002,18448.69עובדהפרשות

766,200828,205960,68058,71232,273ההפרשותכלסד
---------------............................................................

:לעמיתיםתשלומים

(651,204)(372,53),544.57)(672.154)(927.168)שכיריםלעמיתים

(651,204)(372,53)(544,57)(672,154)(927,168)התשלומיםכלסד

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

:נטוזכויותהעברת

,378.11489.8846,2427,3997,1הקרןאלזכויותהעברת
(335,61)(439,12)(541,15)(810,39)(752,62)מהקרןזכויותהעברת

(338,49)(012,9)(695,12)(321,31)(374,51)נטוזכויותהעברת

בבבב-----

674,8243,19(279,1)835,19(535,19)נטוצבירה

...........................---...............--............................
438,107768,215(216,98)163,137(861,142)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכרות

------------------------------------------------------------ב

738,521,2121,606,2738,521,2121,606,2134,684,2התקופהלשורהעמיתיםזכויות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדיחות



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלהרשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחידשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושניתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום

0/09/302011/09/30010נ2011/09/3020

~

2/31נ/09/3010

(למבוקר(מבוקרולא(מבוקר1לא(מבוקר1יא(מבוקריא

397,636,2638,415,2256,570,2260,443,2638,415,2התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

85,147019,115505,50219,52933,200ןמעבידהפרשות-שכירים

400.50044,52203,17722.17505.68עובדהפרשות

585,197063,203708,67941,69438,269ההפרשותכלסד
...............---------------..........................................---

:לעמיתיםתשלומים

(342,202)(603.52)(605,55)(732.152)(667,164)שכיריםלעמיתים

(342,202)(603,52)(605,55)(732,152)(667,164)התשלומיםכלסד

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

:נטוזכויותהעברת

714,10844,7617,2961,2326,11הקרןאלזכויותהעברת

(995,59)(272,12)(109,15)(901,38)(333,61)מהקרןזכויותהעברת

109,4364,5417774,1937.7בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

Li(742.1)(914.18)_889.1)(329,17)(074,20)בקרןאחרלמסלולמהמסלולוכויותהעברת

(646,59)(279,9)(964,23).(022,43)(584,66)נטוזכויותהעברת

059,8450,7(861,11)309,7(666,33)נטוצבירה
................-.............................--------............-----...

778,106309,213(713,98)150,135(049,143)הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

682,459,2097,558,2682,459,2097,558,2397,636,2התקשהלסורהעמיתיםזכויות

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



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי

לשלושתלשלישתלתשעתלתשעת

לשנההחודשיםהחידשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםבייםביוט
נ0/12/3נ0/09,30נ1/09/302010/09/302011/09/3020נ20 (מבוקר,(מבוקרלא,(מבנקרולא(מבוקריאממקהלא,

855,43057,31684,47122,45057,31התקשהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

136,2904,1859774594,2מעבידהפרשות-שכירים

713636287259857עובדהפרשות

849,2540,2146,1033,1451,3ההפרשותכלסד

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

:לעמיתיםתשלומים

(149,2)697ן)(939.1)(780.1)(045,4)שכיריםלעמיתים

(149,2)(697)(939,1)(780,1)(045,4)התשלומיםכלסד

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

:נטוזכויותהעברת

2722059726231הקרןאלזכויותהעברת

(271,1)(167)(377)(840)(245,1)מהקרןזכויותהעברת

431,21943,17117,12728,1492,19בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(125,9)(239.2)(984)(891.5)(397.5)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

27(652)061,15417,11853,10נטיזכויותהעברת

~

9

----.......................................................................
629,10(316)865,13177,12060,10נטוצבירה

...................................----....................................
999970,1975398169,2הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

----------בבבב

719,58204,45719,58204,45855,43התקשהלסוףהעמיתיםזכויות



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מנייתימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

:הפרשות

מעבידהפרשות-שכירים

עובדהפרשות

ההפרשותכלסך

:לעמיתיםתשלומים

שכיריםלעמיתים
התשלומיםכלסך

:נטוזכויותהעברת

הקרןאלזכויותהעברת

מהקרןזכויותהעברת
בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת
נטוזכויותהעברת

נטוצבירה

הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

לשלושתלתשעתלתשעה

החודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימושנסתיימושנלתיימו

ביוםביוםביום
2011/09/302010/09/302011/09/30

(קר)מבלא)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

318822142831293

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

24916980

עצמ
332225106

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

(215)(160)-

(215)(160)-

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

392440132

(174)(69)(55)

11962357,1550

(031,2)(444.1)(1)2)

149284416

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

266349522

-.................-----.........----.-.....
(811)43(478)

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

37ג337,3820,23

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

לשלושת

לשנההחודשים
שנסתיימהשנסתיימו

ביוםביום
2010/09/3010/12/31

(מבוקר)(מביקרלא)

16271

63

ע
84

מם
(72)

ל44

765

(286)

919

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

931
...............

262

....------...-.
820,2

========

428,2

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

257

86

343

(ו160

(60נ)

440

(69)

361,2

(526.1)

981

ב

ו,164

290

ן

31882

========



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2011בספטמבר30ליום

כללי-1באור

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

"גםקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן.ב .והטכנאיםההנדסאיםלסקטורהמשתייכיסשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ג

.2011/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ד

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםהמסלוליםפועליםבקרן.ה

חשבונאיתמדיניות-2באור

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
נאמראסאלא,2010בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2010

.בחודש27-השהואספטמברבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך.ב

הקרןעמיתיביטוח-3באור

אומוותבמקרהקבוצתיחייםבביטוחהקרןעמיתיאתמלבטחהחברהחדלה2011/4/1-מהחל
.נכות
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