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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמות'קרןלניהולהחברה
בינייםדוחות -

---==יץ==

2012ביוני30ליום:

(מבוקריםבלתי)

הענייניםתוכן

י7ך7ךעמוד

12-2הדירקטוריוןדוח

13החשבוןרואהשלסקירהדוח

18-14הצהרות

19'הכספיהמצבללדוחותתמצית

20הכוללהרווחעלדוחותתמצית

23-21בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

ידהעלהמלוהלתהקרןשלהכספייםמצורפי0להדוחותהחברהשלהכספייםלדוחות



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

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

1970ביולי13ביוםהוקמההקרן.("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

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

.הקרןניהולהינההחברהשלהיחידהפעילותה.ב

האישורתוקף.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.ג
.2012/12/31ליוםעדהינו

בהתאםגםמידענכללהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה.ד
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראות

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלוליפועליםבקרן.ה

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

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה.ז
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

(1988)הוןשוקיומגדלמ"בעמוסדייםהשקעותדש,מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס.ח

ושלח"אגמסלולשלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בע
פועליםהתיקיםמנהלי.מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלול
התיקיםמנהלי.הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום

ערךבניירותומשקיעים,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמים
.האמורותולהנחיותלמדיניותבכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהקרןנכסי.ט

יועץ,כספיםמנהל,השקעותיועץ:ביניהם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה.י
,מידעוטכנלוגייתמידעאבטחתעלממונה404rSOXליישוםמלווה,פניםמבקר,משפטי
.סיכוניםומנהלנכסיםלשיערוךחברה,אינטרנטספקי

;2012ביוני30ליוםנכון,הקרןידיעלהמנוחלים,העמיתיםחשבונותעלמידע.יא לן,,ש"יר

",,,
י?

.וי,י,.
-
יי

-
ך,.ל"י

ן948,26ן57ן763ן128,26ןשכיריםן



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

המימוןומקורותהמנהלתהחברהפעולותתוצאות

בתמציתראה-ההוצאותלפירוט.השנהמתחילתח"שאלפי870,3-בהסתכמוהחברההוצאות
.הסקוריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלהדוחות

עלהמרבילשיעורבכפוף,הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
בגובהניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכך,ענפיתגמלקופתהיאהקרן.דיןכלהוראותפי

.אפסהינוהכוללשהרווחכך,הוצאותיה

הישראליבמשקההשתלמותקרנותענףסקירת

5.111לעומת,ח"שמיליארד5.115שללסךהסתכמו2012/6/30ליוםההשתלמותקרנותנכסי
.%59.3שלגידול,2011/6/30ביוםח"שמיליארד

הינההאחרוניםחודשים12-בההשתלמותקרנותשלברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
%03.0.

סך.האחרוניםחודשים12-בח"שמיליארד0.16-בהסתכםההשתלמותבקרנותההפקדותסך
.ח"שמיליארד3.11-בהסתכםתקופהבאותהההשתלמותמקרנותהמשיכות



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקיןלניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםאלפי)

הקרןשלעיקרייםכספייםנתונים

הדיווחתקופתלסוףנטוהנכסיתהרכב.א

נטו,הנכסיםכ"סה

עיקרייםמרכיבים
מוומניםושווימזומנים
סחיריםערךניירות
סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

12/6/30

הכלסךמנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלק

035,462,2111,107803,3949,572,2

1.3%53.5%33.12%88.3י79

%50.88%27.94%62.87%74.88

%81.4--%60.4

%49.2--%38.2

%41.0%20.0%05.0%40.0

,בחודש28-השהיהיוניבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןכסי)שיערוך(')

נטו,הנכסיםכ"סה

עיסרייםמרכיבים

מזומניםושווימוומנים
סחיריםערךניירות

סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

נטו,הנכסיםכ"סה

עמרכיבים

-

קריים
מוומניםושווימזומנים
סחיריםערךניירות

סחיריםשאינםערךניירות

והלוואותפקדונות

נטו,הנכסיםיתר

הכעסךמנייתי)מסעוח"אגמריעועכעעי)מסעו

256,570,2684,47293,3233,621,2

%43.5%85,10%87,9%53.5

%11.85%13.89%98.89%20.85

%93.5--%81.5

%39.3--%32.3

%14.0%02.0%15.0%14.0

11/12/31

הבלסךמנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלול

491,470,2385,76605,3481,550,2

%30.5%21.10%24.9%45.5

%37.86%71.89%70.90%47.86

%14.5--%98.4

%02.3--%93.2

%17.0%08.0%06.0%17.0



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרולניהולהחברה

הדירקטוריוןדוח

(חדשיםשקליםלאלפי

הדיווחבתקופתוהעברותההפקדות,המשיכותפירוט.ב

12/6-1

הכלסךמנייתימסלולח"אגמילולכללימסלול

094,125255,3228577,128הפקדות

(693,103)(247)(113,3)(333,100)משיכות

(198,51)415,2133(746,53)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-031,2655(086,26)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(314,26)588,28169(071,55)נטוצבירהכ"סה

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

11/6-1

הכלסךמנייתימילולח"אגמסלולכללימסלול

877,129703,1226806,131הפקדות

(383,111)(215)(106,2)(062,109)משיכות

(679,38)141(693)(127,38)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

ב(408)901.4(493,4)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

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

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

11/12-1

הכלסומנייתימעלולח"אגמסלולכללימעלול

965,259000,4432397,264הפקדות

(444,224)(215)(649,5)(580,218)משיכות

(053,71)215(184)(084,71)(אליהןאו)אחרותמקרנותנטוזכויותהעברת

-546.3284(630.32)(אליואו)בקרןאחרממסלולנטוזכויותהעברת

(100,31)713,30516(329,62)נטוצבירהכ"ליה



מ"בעוטכנאיםלהגריאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה ..,,.

ייירקטוריוןדוח

הדיווחבתקופתהקרןתשישות.ג

...,12/6-1

,מנייתמסלולח"אגמסלולכללימסלה

%02.2%62.2%83.0מצטברתברוטונומינליתתשואה

11/%1

מנייתימסליח"אגמסליכללימסלי

-%13.0%29.8-%51.1מצטברתברוטונומינליתתשואה

ג-12/ג1

מנייתימסלולח"אגמילולכללימילול

-%46.3%31.19-%61.3מצטברתברוטונומינליתתשואה



הדירעטוריוןדוח
(חדשיםשקליםבאלפי)

2012ביוני30ליוםהצמדהבסיסלפיהערןהשעעות

נכסיםלמטבעבהצמדהלמדדבהצמדה
כ"סהל"בחו(*)חודלצרכןהמחיריםהצמדהבלא

672,87-661,5-333,93

602,40!,158!,808108,2068,228936,178,2

-935,92(406)843,2572

~

118

-295,61--295,61

464147,9--611.9

בבlaa222,2בבמתם2*בב2212
~

h6h5d

קנ%ע1%3ג%
~

aa1

921,5---921,5

138,53837,47--975,100

379!--182

adaב2נ2מ2_=___.ב__26,41ב
%55%45%100

441-22-469

208,2--24!,1332,3

1---1

%11_=_22HQJ ua
%69%1%30%100

חוץלמטבעהצמדהלגבי"הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים"בפרקלוךראה



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012ביוני30ליוטהיירקטוריוןדוח

2012שנתשלהשניברבעוןההוןשוקסקירת

מאתרו

מתוןבקצבנמשכהבישראלהכלכליתההתרחבותכיעולההנסקרתלתקופההכלכלייםמהנתונים
הרבעוןבמהלך.%3-כשלשנתיבשיעורהשניברבעוןעלהג"התמ-קודמותלתקופותיחסית
-בכיסתכםהממשלתיהגירעוןכיישראלבנקמעריךכןועל,המיסיםגבייתבנתוניהרעהנרשמה

שללרמה2013לשנתהגירעוןיעדבהעלאתהממשלהדנה,בנוסף.2012בשנתמהתוצר%7.3
יוליבחודשירדהוהיא,%5.2שלשנתיבשיעורהייתההרבעוןבמשךישראלבנקריבית.%5.2-%3

,באירופהזהובכללהכלכליתבפעילותנוספתהאטהנרשמהבעולם.%25.2שלשנתילשיעור
לשיעור2008מאזהראשונהבפעםהריביתאתהורידסיןשלהמרכזיהבנק.ובמזרחב"בארה
.%25.3שלשנתי

החובואגרותהמניותשחקי

החובאגרותמדד-הרבעוןבמהלךחיוביותתשואותהציגהממשלתיותהחובאגרותשוק
-בעלההשקליותהממשלתיותהחובאגרותומדד%34.1-בעלהלמדדהצמודותהממשלתיות

%28.2.
.שליליותתשואותהניבוהאפיקיםיתר,זאתלעומת
.בהתאמה%16.1-וב%86.0-בירדו40בונדוהתל20בונדהתלמדדי
בשיעורירדבנקיםא"תמדד.%6-כשלבשיעוריםברבעוןירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי
.לתחרותהסלולרשוקפתיחתבעקבות%39-כשלבשיעורירדתקשורתא"תמדד.%9.15של

העיקרייםהמדדים.%15עדשלבשיעוריםהרבעוןבמהלךירדובעולםהעיקרייםהמניותמדדי
עדשלבשיעוריםירדובאירופההעיקרייםהמניותמדדי.o/5e-%5.2שלבשיעוריםירדוב"בארה

.%8.8שלממוצעבשיעורירדוהמתעורריםבשווקיםהמדדים.%11

:הסהמניותבשווקילירידותשהביאוהעיקרייםהגורמים

.והצמיחההתעסוקהנתוניבעיקר,ב"בארהחלשיםמאקרונתוני.א
.במזרחהצמיחהשלהיחלשות.ב
.וספרדאיטליהשלהחובאגרותשללפדיוןבתשואותעליה.ג
.האירופיהאיחודבעיותעםלהתמודדבבואםבאירופהההחלטותמקבלישלהחלטיותחוסר.ד

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

12/6-112/6-42011

%%%

96.057.017.2(בגיןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםדד

58.234.134.4מדדצמודממשלתיח"ג

-13.167.2-77.1מדדצמודקונצרניח"ג

91.228.223.5צמודותלאממשלתיותח"ג

MSCI WORLI47.154.8-62.7-

-2558.2-98.5-16.18תנאדד



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

2012שנתשלהשניברבעוןהקרןפעילות

הראשייםההשקעהבאפיקיהכלליבמסלולהפעילות

:כדלהלןהשוניםבאפיקיםהתיקיםמנהליפעלוהתקופהבמהלך

שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח"שמיליון17.5שלבסךנטומניותנמכרוא"בתהמניותברכיב
.(ח"שמיליון34.45שלבהיקףמניותונמכרוח"שמיליון17.40

בהיקףמניותנרכשוכ"סה).ח"שמיליון27.11שלבהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניותברכיב
.(ח"שמיליון18.9בהיקףמניותונמכרוח"שמיליון45.20של

בהיקףנגזרותנרכשוכ"סה).ח"שמיליון3.0שלבהיקףנגזרות(נטו)נרכשוח"המטנגזרותברכיב
.(ח"שמיליון82.0שלבשיעורנגזריםונמכרוח"שמיליון12.1של

בהיקףנגזרותנרכשוכ"סה).ח"שמיליון45.0שלבהיקףנגזרים(נטו)נמכרוהמניותנגזריברכיב
.(ח"שמיליון85.0-כשלבשיעורנגזריםונמכרוח"שמיליון4.0של

בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון2.17בהיקףח"אג(נטו)נמכרוצמודממשלתיח"אגברכיב
.)nrrwמיליון49.41בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון29.24-כשל

נרכשוכ"סה)ח"שמיליון42.39בהיקףח"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיברכיב
:(ח"שמיליון78.34בהיקףח"אגונמכהוח"שמיליון2.74בהיקףח"אג

בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון07.33-כשלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוהקונצרניברכיב
.(ח"שמיליון73,51בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון8.84

ח"האגבמסלולהפעילות
:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהתקופהבמהלך

.ח"שמיליון3-כשלבהיקףח"אגנרכשוהצמודהממשלתיבאפיק
.ח"שמיליון9.11-כשלבהיקףח"אגנרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיבאפיק
-כשלבהיקףח"אגנרכשוכ"סה).ח"שמיליון58.1שלבהיקף(נטו)ח"אגנרכשוהקונצרניברכיב

.(ח"שמיליון06.1בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון64.2

המנייתיבמסלולהפעילות
:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהתקופהבמהלך

שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח"שמיליון18.0שלבסךמניות(נטו)נמכרוא"בתהמניותברכיב
.(ח"שמיליון68.0שלבהיקףמניותונמכרוח"שמיליון5.0

שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח"שמיליון1.0שלבהיקףמניות(נטו)נמכרול"חומניותברכיב
.(ח"שמיליון47.0שלבהיקףמניותונמכרוח"שמיליון37.0

ח"אגונמכרו,שייחמיליון136.0-כשלבהיקףח"אגנרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיבאפיק
.דומהבסכום



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

(ח"שובאלפי

ק)(הכלליבמסלול)הקרןידיעלהמוחזקיםנגזריםנכסים

11/12/31ליום2012/6/30ליום

עתידיותעסקאות
,(התחייבויות)נכסים-בספריםיתרה
(335)(406)נטו

עסקאותבאמצעותח"למטחשיפה.
(177,17)(224,25)ח"מטשקלעתידיות

)OPTIONSIאופציות

,(התחייבויות)נכסים-במאזןיתרה
(158)(573,1)נטו

אופציותבאמצעותח"למטחשיפה
456,40(547,57)דלתאבמונחיח"מט/שקל

בטחונות
237,6698,4עסקאותבשלבטוחותשווי

.2012/6/30ליוםנגזריםשליתרותאיןמניותובמסלולח"אגבמסלול(י)

נוסיףמידע

התשלומיםהעברתברצףהפסקות
ליום'ליוםליום

2012/6/302011/6/302011/12/31

כולל)לקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
הפסקותבגיןהמאזןבתאריך(וריביתקרןחוב

.לפירעוןהמחאותבניכוי,התשלומיםהעברתברצף
11907119628721

-10-



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

הכספייםהדוחותאישורהליך

בחברההעלבקרתעלהמופקדיםהגורמים*
:הינק

הביקורתועדתס
החברהדירקטוריון0
החברההנהלת0

בדוחותלדוןמנתעל(גילויוועדתשלבמתכונת)בשנהפעמים'מסמתכנסתהביקורתועדת*
הדוחותאישורלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצותומגבשת,הסופיאישורםטרםהכספיים
הפנימיהמבקרי"עלההמוגשיםהביקורתבדוחותשוטףבאופןדנההועדה,בנוסף.כאמור

.החברהשל

בדוחותודןהחברהדירקטוריוןמתכנס,כאמורהביקורתועדתהמלצותגיבושלאחר* הכספיים
הכספייםהדוחותאתלאשרהאםומחליט,לושהוגשוהביקורתועדתובהמלצות

.כלשונם

הביקורתועדתהינה("הגילויועדת":להלן)הכספייםהדוחותלבחינתהועדה,לעילכאמור*
החברותלרשותהכספייםהדוחותטיוטתמופצתהגילויוועדתכינוסלפני.החברהשל

מתקייםהגילויובוועדת,הכספיםומנהלהמשפטיהיועץ,החברההנהלת,הממשלתיות
לשם12.8.1ביוםהתכנסההגילויועדת.ל"הנהגורמיםשלבהערותדיון,הצורךבמידת
.2012שלהשנילרבעוןהחברהשלהכספייםהדוחותבטיוטתודיוןבחינה

:להתכנסותחוקימנייןמהוויםואשר,הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים*
הביקורתועדתר"ויוצ"דח-וואקיםנאבילח"רו0
ברנהולץעמוס0

שירותיםנותנישלנציגיםגםוהשתתפונכחווהדירקטוריוןהגילויוועדתשלבדיונים*
בישיבת.ומועלםמועלםמשרדהמבקרח"רונציג,הכספייםלדוחותהקשוריםלחברה

.הממשלתיותהחברותרשותנציגגםהשתתףהדירקטוריון

מידעקבלת,הדוחותקריאתלאחרחבריהידיעלואושרושגובשו,הועדההמלצות* מגורמים
,12.8.14ביוםבישיבתוהדירקטוריוןבפניהוצגו,לעילהאמורבכלודיוןאחרים

.הדוחותאתלאשרההחלטהאתהדירקטוריוןקיבלובטרם



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2012ביוני30ליוםהדירקטוריוןדוח

יצוגיתתביעהלאישורבקשה-המאזןתאריךלאחראירועים

אקסלנסוכנגדהחברהכנגדתביעה,אביבבתלהמחוויהמשפטלביתהוגשה12.07.25ביום
.ייצוגיתכתובענההתביעהלאישורבקשהעםיחד,("אקסלנס"-להלן)מ"בעופנסיהגמלנשואה

לעמיתיבעברהחברהשערכהנכותאומוותלמקרההקבוצתיהחייםלביטוחנוגעתהתביעה
התביעה.ידהעלשמנוהלותובקופותהקרנותלעמיתי,אקסלנסשעורכתכאמורולביטוחים,הקרן
20הואהתובעיםידיעלהמוערךהסכום.ופיצוילהשבהכתביעהומוגדרתבמהותהכספיתהיא

.הנתבעותשתיכנגד,ח"שמליון
צוללאההליךבמחיקתהסתיימהאשר,החברהכנגדבמהותהזההתביעההוגשהבעברכייצויין

.להוצאות
דיווחהוהחברההחברהשעורכתבביטוחמכוסותבתביעההנכללותהעילותכיסבורההחברה
דירקטוריםאחריותוביטוחמקצועיתאחריותביטוחהחברהעורכתאצלההביטוחלחברת
תגובתלקבלתוממתינהייצוגיתכתובענהבהלהכירהבקשהועלהתובענהעלמשרהונושאי
.הביטוחחברת

.החברהשלהמדויקתהחשיפהאתלהעריךניתןלא,הביטוחחברתעמדתלקבלתעד,זהבשלב
בגובהתהיהלחברההחשיפה,לתביעההביטוחיתבחבותתכירהביטוחשחברתבהנחה

הרווחעלבדוחנכללהווחשיפה.ח"125ש,000שלבסך,הפוליסהפיעלהעצמיתההשתתפות
.הכולל

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

שלהכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יועםבשיתוף,("המוסדיהגוף"להלן)החברההנהלת
והנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוף
הכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגבי

עלאפקטיבייםהינםהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקו
הרבעוניובהתאםבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנת

שנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראות
.אלובהוראות

כספידיווחעלפנימיתבקרה

הגוףשלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2012ביוני30ביוםהמסתייםהרבעוןבמהלך

על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדי
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

,.נ.ג.א

שלהמניותלבעליהמבקרחשבוןרואהשלסקירהדוח

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

מבוא

-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו

עלהתמציתיהדוחואת2012ביוני30ליוםבינייםהכספיהמצבעלהדוחתמציתאתהכולל,("החברה"
וההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופה,הכוללהרווח

34145בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםוובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכהאחראים

האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאם,"בינייםלתקופותכספידיווח"
כללים)הכנסהמסלתקנותובהתאםהממשלתיותהחברותרשותוהוראות("הממונההנחיות"-להלן)

גםקופותוניהוללאישור

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

.סקירתנועלבהתבססזובינייםלתקופתכספי

הסקירההיקף

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

הענייניםלכלשניוודעבטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקני
.ביקורתשלדעתחוותמחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותיים

מסקנה

מכל,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורסדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס

אגף-האוצרמשרדלהנחיותובהתאם34145בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינות
לגבילתקנותובהתאםהממשלתיותהחבריתרשותוהוראותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוק

.הכספייםבדוחותהנדרשהנוסףהמידע

,רבבכבוד

.יע,.,-ע//
ן

.2012באוגוסט14,גןרמת
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרת-קטפידיווחעלפנימיתבקרה"20!7-9-0מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון(ייהחברהיי:להלן)

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן,החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעלטפידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד;
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבהברה,ידעונילמיטב,ואחריםאני.5
הערכתנועלבהתבסס,החקרהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכנית

שלבהפעלתהארבקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן,כספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.כספי

,וה
צל,ששךאדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"
.דין41ל

גין,~,2,20_
מנשל,שטיינריצחקתאריך
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
כספיםמנהלהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוורבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012ביוני30ביוםשהסתייםלרבעון("החברה":להלן)

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
החברהשלהפעולותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן

.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןיהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.כספידיווחעלהחברהשל

,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידעתילמיטב,ואחריםאני.5
הערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדתלדירקטוריון

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביביותרהעדכנית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים
.כספי

כדילעילבאמוראין
מאחריותילגרוי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאו

l
~

( zoliל.
,כספיםלענהל,ארגובדורוןח"רויך-תאו
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתשוהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-ו"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ד"באבשי,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2012שנתשלהשנילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים
.(הדוחות

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתויאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםות-בקושלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריךבהברה,ידעתילמיטב,ואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

..,יי,8/ן20[
הדירקטוריוןר"יו,ד"באבשי'תאריך
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצאולת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתבוהמצגיםשננקטוופעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(1-2005"התשס,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

ההשתלמותקרןלניחולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2012שנתשלהשנילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים
.(הדוחות

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

..,.,ן.
הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוהות,הדוחותאתשלחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3

ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכלנאןונלבאומןמשקפיםהדירקטוריוןבדוח
.בדוחותהמוצגיםולתקיפותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבתבתה,דעתי"למיטב,ואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתכתנו.העועללהתבסס,שלהולדירקטוריוןההברהשל

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"
,

"
1-ין,~,

,,
,

,,
,

מנכ,שטיינריצחקתאריך

"
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

כספיםמנהלהצהרת
הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותלהתאם
.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:קבמצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןדוחואתהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2012שנתשלהשנילרבעון(החברה-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים
.(הדוחות

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

הכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
ואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינותמכל;נאותבאוגלמשקפיםהדירקטוריוןבדוח

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותתוצאות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמחלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחס
.הדוחות

המבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידעתילמיטב,ואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשל

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתביה,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

נז7,2י.
,

"
לן,

.
ארגובדורוןח"רותאריך

~

כספיםוחל)ו
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מ'בלוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכספיהמצבעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

ייוםייזםליום
6/3011/12/31/ננ2/6/30גבאור

(קר)מב,(מניקריא,(קר)מגא),

ךנכווונן

שוטפיםנכסים

מוומני
~

539683709בבנקים

--3196ההשתלמותקרן-חייבים

23026495מראשהוצאות

965947804'השוטמיםהנכסיםכלסך

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

737572נטו,קבוערכוש

2ב2

LQUהנכסיםגיסך LQJa52מ

והוןהתחייבויות

שוטפותהתחייבויות

951912809שרותיםלנותנילשלםהוצאות

3-6522ההשתלמותקרן-וכאים

י40לחופשההפרשה
991977831חשוטםותההתחייבויותכלסד

.....................ר

שוטפותבלתיות.התחייבו

474545נטו,מעבידעובדיחסיסיוםבגיןהתחייבויות

בבב

038,1022,1876ההתחייבויותכלסו

--ב1

פLQU52ננפנףוחוןהתחייבויותסך

.בינזיסם,חוספימדוחותמתמציתנפרדילתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים

.211 יו
ל"ומנכדירקטורקטוריון-רהדיו"

מנהל,

~

פיס
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מ"בעוטכנאיםלהנדיאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכוללהרווחעלדוחותתמצית

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושת.לששתלששת
לשנההחמשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שניתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביזם

.
בייםבייםביוםביום

011,12,31נ,6/3012,06,3011,06,ננ6/30/יננמש

מבוקרמבוקרלאמבוקרלאמבוקרלאמבוקרלא

הכנסות

3769,39,"464ההשתלמותמקרןניהוליקי

7,יוו15,"9,164"

623111ימזומניםושוויממןומניםהכנסות

870,3772,3992,1865,1522,7ההכנסותכלסר

ך---------
-

-------------------------=נ-

5הוצאות

30821517661528ונלוותשכרהוצאות

93663736136ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחורגמוליםדמי

174,1334,1587663618,2(יהבבנק)תפעולשירותי

181153607"363309(ם"שלנמגןמשלימיםתפעולשירותי

704781358422585,1השקעותתיקניהולדמי'

63623231125ייעוץהשקעות

23.24112446מנמקלכספים
991755052276חנצבתותביקורת

70574128114תעוץכמצפטי
132816752190ם"שרותיסמקצוע

79793939158פעמימבקר

1621957489372ביטוחכם

213-728והשתלמועתעתוימי

16--3-מקשובשירותי
6--33אגרות

83-833435154שכרדירהואחזקתמשרד

374ן0ו243177105;הרוחפרסום

14"74914259לעמיתיםדיהר

553410הוצאותפהת

211920927אחרותהוצאות

0-1ר-43איחורבהעברהבמןפיצוי

3---1עודפותבגיןמיסיםהוצאות

_ב___.ג9125-125משפטיות

870,3772,3992,1865,1522,7ההוצאותכלסך
----------------------------.--------

_ב___:ג-נ-כוללרווח

בינייטהכספייםהדוחותמתמציתנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאוריט



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
בינייםהכספייםהדוחותלתמציתבאורים

2012ביוני30ליום

כללי-1באור

בניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.2
שכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)להנדסאיםהשתלמותקרן

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

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

.מוגבלבערבוןממשלתיתחברההינההחברה.;

.וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגףידיעללשכיריםהשתלמותכקרןאושרההקרן.
.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף

פועליםבקרן..
.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלול:הבאיםההשקעהמסלולי

חשבונאיתמדיניות-2באור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
בהתאםנערכוהחברהשל("בינייםכספייםדוחות":להלן)התמציתייםהכספייםהדוחות-

כספידיווחתקנישל,"בינייםלתקופותכספידיווח",34IASבינלאומיחשבונאותלתקן
וחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהלהנחיותובהתאם,("18,1"להלן)IFRSבינלאומיים

.האוצרשבמשרד
החברותלגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקממשלהלהחלטתבהתאם-

הינה,הממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינההממשלתיות
לחברותספציפייםנושאיםשלבחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסף

תתבצעהממשלתיותלחברותהייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיות
.זהלצורךידהעלשהוקמוהמקצועייםבצוותיםלהסתייעתמשיךהרשות.לחוקבהתאם

עצמיהוןלחברהואיןהואיל,העצמיבהוןהשינוייםעלדוחנכלללאהכספייםבדוחות-
.ממשי

מידעמוסיפיםואינםמאחרהמזומניםתזרימיעלדוחותנכללולאהכספייםבדוחות-
.בדוחותהכלולהמידעעלמהותי

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי-
אםאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרתנאמר

.אליהםשנלווולביאורים2011בדצמבר
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2012ביוני30ליום

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ב
דעתבשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

נכסיםשלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכות
מאומדניםשונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויות

.אלו
נדרשה,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

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

נטו,קבוערכוש.ג
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

ההשתלמותקרןזכאים/חייבים-3באור
שנגבו,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת

.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתים
הקרן,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירה

ההשתלמותמקרןניהולדמי-4באור
גמלקופתהיאהקרן.הקרןמעמיתיגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
פיעלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראות

הוצאות-5באור
הפעלתלצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןניהולהואעיסוקהשכלהחברה

הממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-6באור
.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

והתייחסות,החברהעלהחליםהדיווחכלליעלמידע"חשבונאיתמדיניות"-2בביאורלעילראה
.2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטת

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח;הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
ההוןשוקאגףולחוזר2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

,(7-9-2010מוסדייםגופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"
ומנהלהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות18-14בעמודיםאלהבדוחותנכללו

.הכספים
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2012ביוני30ליום
נוסףמידע-7באור

בלתיכחלק,ידחעלהמנוהלתהקרןשלהכספייםהדוחותמצורפיםהחברהשלהכספייםלדוחות
.מהםנפרד

ותקינהחקיקהתהליכי-8באור

וחיסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהשלרלוונטייםפרסומיםלרבות)דיךהוראותעיקרילחלן
:מוסדייםלגופיםונוגעות2012שנתשלהשניברבעוןשפורסמו(האוצרבמשרד

פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקגםתוקןבמסגרתוהכנסהמסלפקודת190תיקון8
,.12.5.14מיוםגמלקופות)

"גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
גופיםעלהחליםהשקעהכללי)

תקנותמהתקנתוהמתחייביםהנלוויםוהתיקונים12.6.7מיום.2012-ב"התשע,(מוסדיים
עלהפיקוחובתקנותגמדקופותואישורלניהולכללים)הכנסהמסבתקנות,ל"הנ

.גמלקופות)פיננסייםשירותים

מיום2012-ב"התשע,ניהוםדמי)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
12.6.21.

..12.6.21מיום(4'מתיקון)גמסקופותואישורלניהולכללים)הכנסהמסתקנותתיקון*
.12.4.2מיוםממוחשבתגרפיתחתימהחוזר-2-10-2012ויועציםסוכניםחוזר*

בגופיםמשרהנושאיעלההוןשוקעללממונהדיווח"-7-9-2012מוסדייםגופיםחוזר* מוסדיים
.12.6.13מיום

.12.6.5מיוםהפנסיוניהחיסכוןבמכשיריניהולדמי"-8-9-2012מוסדייםגופיםחוזר

יצוגיתתביעהלאישורבקשה-המאזןתאריךלאחראירועים-9באור

אקסלנסוכנגדהחברהכנגדתביעה,אביבבתלהמחוזיהמשפטלביתהוגשה12.07.25ביום
.ייצוגיתכתובענההתביעהלאישורבקשהעםיחד,("אקסלנס"-להלן)מ"בעופנסיהגמלנשואה

לעמיתיבעברהחברהשערכהנכותאומוותלמקרההקבוצתיהחייםלביטוחנוגעתהתביעה
התביעה.ידהעלשמנוהלותובקופותהקרנותלעמיתי,אקסלנסשעורכתכאמורולביטוחים,הקרן
20הואהתובעיםידיעלהמוערךהסכום.ופיצוילהשבהכתביעהומוגדרתבמהותהכספיתהיא

.הנתבעותשתיכנגד,ח"שמליון
צוללאההליךבמחיקתהסתיימהאשר,החברהכנגדבמהותהזההתביעההוגשהבעברכייצויין

.להוצאות
דיווחהוהחברההחברהשעורכתבביטוחמכוסותבתביעההנכללותהעילותכיסבורההחברה
דירקטוריםאחריותוביטוחמקצועיתאחריותביטוחהחברהעורכתאצלההביטוחלחברת
תגובתלקבלתוממתינהייצוגיתכתובענהבהלהכירהבקשהועלהתובענהעלמשרהונושאי
.הביטוחחברת

.החברהשלהמדויקתהחשיפהאתלהעריךניתןלא,הביטוחהברתעמדתלקבלתעד,זהבשלב
,לתביעההביטוחיתבחבותתכירהביטוחשחברתבהנחה

.
בגובהתהיהלחברההחשיפה

הרווחעלבדוחנכללהזוחשיפה.ח"ש000,125שלבסך,הפוליסהפיעלהעצמיתההשתתפות
.הכולל
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בינייםנספייםדוחות
2012ביוני30ליום

(מבוקריםבלתי)



בינייםכספייםדוחותתמצית

(מבוקריםזבלתי

2012ביוני30ליום

הענייניםתוכן

עמוד

2חשבוןרואהשלסקירהדוח

7-3הצהרות

11-8מאזלים

15-12'והוצאותהכנסותליחות

19-16העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

20בינייםהכספייםלדוחותביאורים
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

,.נ.ג.א

המבקרחשבוןרואהשלסקירהדוח

וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותלקרן

אתהכולל("הקרן"-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהמצורףהכספיהמידעאתסקרנו
עמיתיםבזכויותשינוייםעלודוחות,והוצאותהכנסותעלהדוחותאת2012ביוני30ליוםהמאזן
אחראיםוההנהלההדירקטוריון.תאריךבאותושהסתיימוחודשיםושלושהשישהשללתקופה

דיווח"34145בינלאומיחשבונאותלתקןבהתאםזובינייםלתקופתכספימידעשלולהצגהלעריכה

האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאם,"בינייםלתקופותכספי
הכנסהמסלתקנותובהתאםהממשלתיותהחברותרשותוהוראות("הממונההנחיות"-להלן)
גמקופותוניהוללאישורכללים)

"
להביעהיאאחריותנו.('התקנותי'י-להלן)1964-ד"התשכ,

.סקירתנועלבהתבססוובינייםלתקופתכספימידעעלמסקנה

כספימידעשלסקירה"בישראלחשבוןרואילשכתשל1סקירהלתקןבהתאםסקירתנואתערכנו
לתקופותכספימידעשלסקירה."היישותשלהמבקרהחשבוןרואהידיעלהנערכתבינייםלתקופות
ומיישום,והחשבונאייסהכספייםלענייניםהאחראיםאנשיםעםבעיקר,מבירוריםמורכבתביניים
ביקורתמאשרניכרתבמידהבהיקפהמצומצמתהינהסקירה.ואחריםאנליטייםסקירהנהלי

שניוודעבטחוןלהשיגלנומאפשרתאינהולפיכךבישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםהנערכת
מחוויםאנואין,לכךבהתאם.בביקורתמזוהיםלהיותיכוליםשהיוהמשמעותייםהענייניםלכל
.ביקורתשלדעתחוות

,ערוךאינול"הנהכספישהמידעלסבורלנוהגורםדברליבנולתשומתבאלאסקירתנועלבהתבסס
משרדלהנחיותובהתאם34IASבינלאומיחשבונאותלתקןבהתאם,המהותיותהבחינותמכל

הממשלתיותהחברותרשותוהוראותהאוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגף-האוצר
.הכספייםבדוחותהנדרשהנוסףהמידעלגבילתקנותובהתאם

,רבבכבוד

מגג
עןשי'.

.
'

%
חשבוןרואי
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

דירקטוריוןר"יוהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיקשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ד"באבשי,אני

שנתשלהשנילרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוהות-להלן)2012

עובדהשלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
הנסיבותלאור,שניתנושהמצגיםכדיהנתוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותית
.בדוהותהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהן

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוהות,הדוהותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בהברהאהריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

ההברהשלהמבקרההשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני,5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(3ב
.ההברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאהרים

.דיןכלפיעל,ראראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

lV ( Zllo ( L
הדירקטוריוןר"יוק"שהבשיתאריך



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

מנעלהצהרת

הדוחותנכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-התשסה,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

שנתשלהשנילרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכן'הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הרוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצחרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין



,ן."...יפקי

וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

כספיםמנהלהצהרת

הדוחיתנכרותלהבטחתשניתנוהמצגים)שננקטולות)הקעבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם)
.(2005-)"התשם,(הדירקטוריוןודוחהכספיים

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

שנתשלהשנילרבעוןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלן)2012

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

מכל,נאותבאופןמשקפיםהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
השינוייםאתוכןהקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספי.המצבאתהמהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

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

מהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנו
שלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחס
.הדוחות

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

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

עובדיםאומנהליםלהשמעורבים,מהוהיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמנותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

,לlH(S)7סר1_
אדורוןח"רותאריך

"
כספיםמנהל,



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
ל"מנכהצהרת

שוקאגףשלי'יגילייםדיחית,הצהרות-כספידיייחעלפנימיתובקיה9-2010-ומוסדייםויפיםלחיייובהתאם
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

לרבעון("הקרן":להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012ביוני30ביוםשהסתיים

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן,הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
,הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)

ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי
ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
ןההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאולןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכן;לקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעת,אחרח47כלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ל""
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

עפיםמנהלהצהרת

שוקאגףשל"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההון

:כימצהיר,כספיםמנהל,ארגובדורוןח"רו,אני

לרבעון("הקרן":להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהרבעוניהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2012ביוני30ביוםשהסתיים

מצגבוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
,מצגיםאותםנכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשל
.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא

משקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהרבעונייםהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3
הקרןשלהפעילותתוצאותואתהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופן
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםבקרןוהתנועההעמיתיםבזכויותהשינוייםאתוכן

ונהליםבקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4

-וכן;הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגבי
ונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו(א)

ידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלה
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחרים

דיווחעלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו(ב)
ולכךהכספיהדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספי

ולהוראות)IFRS(בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחות
;ההוןשוקעלהממונה

אתוהצגנוהקרןשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו(ג)
התקופהלתום,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינו
-וכןןהערכתנועלבהתבססבדוחהמכוסה

זהברבעוןשאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו(ד)
הפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיע

-וכן.לקרןהנוגעכספידיווחעלהחברהשל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
הבקרהלגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:לקרןהנוגעכספידיווחעלהפנימית

שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת(א)
החברהשלביכולתהלפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרה
-וכןןלקרןהנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשום

מעורביםאוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל(ב)
דיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדים

.לקרןהנוגעכספי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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כספיםמנהל,קובדורוןח"רותאריך



נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמזומנים
מועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות
קונצרניותחובאגרות
(.)אחריםערךוניירותמניות

:סחיריםשאינםערךניירות

קונצרניותחובאגרות
(*)אחריםערךניירות

:והלוואותפקדינות

בבנקיםפקדונות
לאחריםהלוואות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנמיםכלסך

"והחתחיימיהעמיתיםזכרות
העמיתיםזכויות
וכותויתרותזכאים

וההתחייבויותחעמיתיםזכויותכלסך

מאזנים

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליום

12/"3011/"30
(מבוקרנלא(מבוקרלא)

840,616041

883.92463.143

991723067,145
......................

9111084713,819

792,6018455711

367.770014)856

2831243,2191;21232
..........-...........

921935763,128

437)25653.23

1181372416(152
......................

263,61065,87

%ע
295,61121,87

......................
91794645,3

----------------------
2157214276211160,2

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

71973
...........-..........

5731146,2233,21621

--

ליום

11/12/31
(מבוקר)

857,7

182.31)

ו039,39
...........

943,858
5581726

937.787

212051606
...........

152,021
841.24

939,126

-..........

576,74
ן3

611,74

-.........-
778,6

-----------
215521973

...........

658
..........-

5531631,2

572233,621,2481,550,2י949,2

197-150.3

5731146233,621,25531631,2יג

גטובסכומןהוצגוהבינייםלתקופותואופציותעתידייםחוזיםבגיןיתרות(י)

~
בדוחותמהמקובלבשונח,היתהאסהתחייבותבניכוי .השנתיים

הכספייםלדוחותחמצורקיםהבאורים

"
יניע

באבן)הכספייםהדוחותאישורתאריך

ן
" מהייים

.מחםידי.*
ף

יצחקשטייד!
חדורת"רוןר)

~

,רנו
כספיןמנהל'ל"ומנכדירקטורידירקטוריוןר"יו



וטכנאיםלהנדיאיםהשתלמותקרן
מאזנים
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

קונצרניותחובאגרות

(.)אחריםערךוניירותמניות

:סחיריםשאינםערךניירות

קוגצרניותחובאגרות

(*)אחריםערדניירות

:והלוואותפקדונות

בבנקיםפקדונות

לאחריםהלוואות

השקעותבגיןלקבלמכימים

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות
זכותויתרותוכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

ליוםליוםליום

2/31נ/011נ/2/6/3011/6נ

(ומבנקר(מבנקרולא(קר)מגולא

748,6598,1601,7

585.86969,137

23ן.30"

333.93567,139909,130

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

114,818474.781315,796

651,593780,552694,552

171,767195,853800.4"7

936,178.2449,187,2809,133,2
.................................

[02,י935,92763,12852

437.25653.23"41.24

372,118416,152939,126

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

263,61065,87576,74

5635ב3

295.61121,871]6,74

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

611,9639,3761,6

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

547,461,2192,570,2029,473,2 ____________
____________________נ

671641]6

בבב

218,462,2256,570,2640,473,2

---===

035,462,2256,570,291(470,2

2-149,3

218,462,2256,570,2640,473,2

---

מהמקצבינשתה,היתהאםהתחיינ1ת,)כ"ב,סו)נסנומןה1צ11ם,,)הנילתק1פ1ה1א1פצי1תעתידייםח11יםנותיתרתן'1
.השנתייםבדיחות

.מחטנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםתכספייסלדוחותתמצויפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
מאזנים

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

ליוםליוםליום

12/31/ג12/6/3011/6/301נכסים

(מבוקר)(לאמבוקר)(לאמבוקר)השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפקדונות

:סחיריםערוניירות

ממשלתיותחובאגרות

קונצרניותחובאגרות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייביט

הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות
זכותויתרותזכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

693243

852.5172.5554.7

921,5175,5797,7

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

834,92095,38495,62

141.8404.4032.6

975,100499,42527,68

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

182117

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

078,107675,47341,76

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

47944

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

125(107684(47385,76
;;;=========

111,107684,47385,76

--נ
125,107684,47385,76

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
מאזנים

מנייתימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפקדונות

:מחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאגרות

אחריקערךוניירותמניות

השקעותבגיןלקבלסכומיט

ההשקעותכלסך

חוגהויתרותחייבים

הנכסיםכלסד

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםזכויות
זכותויתרותזכאים

וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

ליוםליוםליום

12/6/3011/6/3011/12/31

(מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרלא)

23313

441322320

469325333

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

136144133

196.3819.2137.3

332,3963,2270,3

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

15-

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

802,3293,3603,3

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

1-3

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

803,3293,3606,3

;=;==;=;;

803,3293,3605,3

--1

803,3293,3606,3

=;=============

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמעורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותערו

והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים
שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםגיוסביום

1/12/31ג.1/6/3012/6/3011/6/0%ג2/6/0%ג

(1מבוקר(מבוקר1לא(מבוקרלא,(מבוקר1לא(מבוקרולא

555,1489,1081,1796676,3
.-...........-....................---............-.......---

077,25292,1928,17144,12715,40

956,14841,6(736,6)(785,1)918,2
001.4(015.56)(961.44)(557.51)(728.144)

034,44(882,47)(769,33)(198,41)(095,101)

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

131,5183,3(523,1)(614,1)495
084.1855.2728751

AI

SS

215,6038,6(795)(863)983,1
..........--...........-.............---..-...--...........-

969,1524,1784683274,3

172121209213

986,1736,1785892487,3
..........--............-.--.-..-.-.------------............

151098144

805.53(609,38)(689,32)(365,40)(805,91)
....----.....-...........-.....-----..........--...........-

864,3769,3989,1864,1511,7

480796205298411,1
-017,1--017,1

679454474311809

023,5036,6668,2473,2748,10

782,48(645,44)(57

~

35)(838,42)(553,102)

מהונפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכמסייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכבאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוטביוםביוםביוםביום

1/12/31ג6/30/גג6/3012/6/30/גג2/6/30ג (מבוקר,(מבוקר1לאמבוקרןלא)(מבוקרלא,(מבוקרלא,

(הפסדים)הכנסות

481,1439,1045,1759546,3מזומניםושוףממזומנים

--------------------------------.-....--.-.-.-.-..-
סחיריםערךמניירות
992,22279,1448,16626,11792,38ממשלתיותחובמאגרות

964,2(783,1)(644,6)797,6'829,14קונצרניותחובמאגרות

(940.143)(295,51)(832,44)(687.55)956.3אחריםערךוניירותממניות

(184,102)(452,41)(028,35)(611,47)ן4.ררר

------------.-.........--------------.-.........-...........
סחיריםשאינםערדמניירות
495(614,1)(523,1)131,5183,3קונצרניותחובמאגרות

084.1857,2728751490,1אחריםערךמניירות

215,6040,6(795)(863)985,1
.-.-..-.--..-.-..-.----------------..........-

---
----

1הל11אותמפקדונות

1524,1784683274,3;969בבנקיםמפקדונות

2121209213דןלאחריםמהלוואות

986,1736,1785892487,3

.-.-..-.---.-..==-.--------------------.-.-.......

121068144נטו,אחרותהטיות

--------=---.-------------------:-.-:==
(022,93)0א,656)3ק,987)(386,38)471,51(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

718,3710,3908,1839,1364,7ניהולדמי

462782197293379,1סחיריםערךניירותעמלות

005,1--005,1-קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

ויה676453472310אחרותמיסיםהוצאות
856,4950,5577,2442,2555,10ההשאותכלסך

------------............------------------------------------
(577,103)3א,098)6ק,564)(336,44)615,4הדוחלתקופתנטו(הפסדים)האיותת

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

מהםנפרדבלתיחלקמהותםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםכיוסביוםביוטביום

1/12/31ג6/3012/6/3011/6/30/ג12/6/301

(מבוקר,(מבוקרלא,(מבוקרלא,(מבוקרלא,(מבנקרולא

(הפסדים)הכנסות

!!784336349מזומניםושתיממזומנים

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

סחיריםערךמניירות

!,517919!,083,212479ממשלתיותחובמאגרות

(46)נם(92)12744קונצרניותחובמאגרות

ן,515873!,210,256387

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

--3-3נטו,אחרותהכנסות

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

291,299426,1549992,1(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

שצאותת

14547822137!ניהולדמי

12106327סחיריםערךניירותעמלות

1!--!!-קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

153758425175ההוצאותכלסך

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

138,224342,1524817,1הדוחלתקופתנטו(הפידים)הכנסות

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

מהםנפרדבלתיחלקמתמיםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
והוצאותהכנסותדוחות

מנייתימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום
2/6/3011/6/3011/12/31ג6/30/גג2/6/30ג

(ומבוקר(מבוקרנלא(מבוקרלא)(מבוקרנלא(מבוקרנלא

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

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

21!14

45(328)(129,(262)(788)

47(327)(128)(261)(784)

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

43(322)(128)(258)(775)

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

553310

64225

ן--!-

212ןב

14117618

(793)(264)(135)(333)29הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

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

.מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

העמיתיםגזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלישתלשלושתלששתלששת
לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
גיוסגיוסגיוסביוםביוט

12/6/301

~

6/3012/6/3011/6/3011/12/31

(למבוקרמבוקה1לא(מבוקרלא)(מבוקר1לא(מבוקרלא)

481,550,2134,684,2834,618,2999,668,2134,684,2

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

404,96126,98349,49962,49063,197

173.32650,33469,16143.17334,67

577,128806,131818,65105,67397,264

....----.,................................................--............---

(693,103)(383,111)(716,53)(208,56)(444,224)

(693,103)(383,111)(716,53)(208,56)(444,224)

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

754,8532,8280,4149,3001,14

(952.59)(211.47)(910,26)(974.18)(054,85)

(198,51)(679,38)(630,22)(825,15)(053,71)

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

(14

~

1ק,ט10)(928,4)(528,10)(256,18)(26

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

782,48(645,44)(357,35)(838,42)(553,102)

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

949,572,2233,621,2949,572,2233,621,2481,550,2

מחםנפרדבלתיחלקמהסיםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
העמיתיםבזכויותהשיגוייסעלדוחות

כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו
ביוםביוםביוםביוםביום

12/6/3011/6/3012/6/3011,6/3011/12/31

(מבוקר,(מבוקרולא(מבוקר1לא(מבוקרולא(מבוקרולא

491,470,297התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

~

636,2610,525,2524,623,2397,636,2

---.---..............................--ך..........................

:הפרשות

794,93680.96996,47228.49740,193מעבידהפרשות-שכירים

300,31197.33016,16898,16225,66הפרשותעובד

094,125877,129012,64126,66965,259ההפרשותכלסד

________________________________1__נ-------------------------------
:לעמיתיםתשלומים

,580,218)(253.55)(770,51)(062.109)(333.100)שכיריםלעמיתים
(580,218)(253,55)(770,51)(062,109)(333,100)התשלומיםכלטד

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

:נטוזכויותהעברת

ר030,4הקרןאלזכויותהעברת
~

%063,2816,2295.12.מ

ומהקרןזכויותהעברת
~

(379,83)(579.18)(987,25)(224,46)(ר5,רר

053,4692,3363,2102,1730,4בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(360,37)(382,6)(692.17)(185,8)(139,30)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

(714,103)(043,21)(253,39)(620,42)(832,79)העבהתזכויותנטו

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

(329,62)(170,10)(011,27)(805,21)(071,55)נטוצבירה
..................--.-----....-...........................------.........

(577,103)3א,098)(564,36)(336,44)615,46הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

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

035,462,2256,570,2035,462,2256,570,2491,470,2התקופהלסוףהעמיתיםזכויות

.מהםנפרדבלתיחלקמהותםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
ח"אגמסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

גייסביוםביוםביוםביוט
12/6/3011/6/3012/6/3011/6/3011/12/31 (מבוקר)(מבוקרלא)(מבוקרולא(מבוקרולא(מבוקרלא,

385,76855,43191,89793,41855,43התקופהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

439,2277,1266,1646999.2מעבידהפרשות-שכירים

816426424215001.1הפרשותעובד

255,3703,1690,1861000,4ההפרשותכליד

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

:לעמיתיםתשלומים

(649.5)(946)(699.1)(106,2)(113,3)שכיריםלעמיתים

(649,5)(946)(699,1)(106,2)(113,3)התשלומיםכלסו

--..................-----.................----............----.--
:נטוזכויותהעברת

572,4175217,2175314,1הקרןאלוכויותהעברת

(498,1)(395)(904)(868)(157,2)מהקרןזכויותהעברת

210,30314,9696,17057,7751,38בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

5)(422,2)(413,4)(179.4)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

"3,1)(205.6)

,446נטוזכויותהעברת

"2208,4587,16452,5362,32

588,28805,3578,1667נטוצבירה

~

5713,30

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

138,22442הדוחלתקופתנטו(הפסדים)הכנסות

~

1524817,1

--------------------ך"----ןב

111,107684,47111,107684,47385,76התקופהלסוףהעמיתיםזגויות

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

מהםנפרדבלתיחלקמהוויםבינייםהכספייםלדוחותהמצורפיםהבאורים

-18-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרר
העמיתיםבזכויותהשינוייטעלדוחות

מנייתימסלול

(חדשיםשקליםגאלוני)

לשלושתלשלושתלששתלששת

לשנההחודשיםהחודשיםהחודשיםהחודשים

שנסתיימהשנסתיימושנסתיימושנסתיימושנסתיימו

ביוםביוםביוםביוםביום

12/6/3011/6/3012/6/3011/6/3011/12/31 (מבוקר,(מבוקרלא,(מבוקרלא)(מבוקרולא(ממקרלא,

605,3882,3033,4682,3882,3התקשהלתחילתהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

1711698788324מעבידהפרשות-שכירים

08ן57572930עובדהפרשות

228226116118432סךכלההפרשות

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

:לעמיתיםתשלומים

(215)ט)(247)(215)(247)שכיריםלעמיתים

(215)(9)(247)(215)-(247)התשלומיםכלסך

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

:נטוזכויותהעברת

152260-158392הקרןאלוכויותהעברת

(177)-(19)(119)(19)מהקרןוכויותהעברת

294412,1228897197,2בקרןאחרממסלוללמסלולזכויותהעברת

(113.2)(289,1)(173)(820.1)(239)בקרןאחרלמסלולמהמסלולזכויותהעברת

iss(267)36(234)299נטוזכויותהעברת

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

516(125)(95)(256)169נטוצבירה
.-.............----.................-----............................

(793)(264)(135)33ק)29הדוחלתקיפתנטו(הפסדים)הכנסות

803,3293,3803,3293,3605,3התקופהלסוףהעמיתיםזכאות

.מהםנפרדגלתיחלקמהוחםבינייםהכתפייםלדוחותהמצורפיםהבאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

בינייםהכספייםלדוחותבאורים
2012ביוני30ליום

כללי-1באור

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

(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן

והטכנאיםההנדסאיםלסקטורהמשתייכיםשכיריםלעמיתיםומיועדת2005-ה"תשס
.(וטכנאיםהנדסאיםבדירוגשמדורגמיאו,לבורנט,שרטט,טכנאי,הנדסאי)

.לשכיריםהשתלמותכקרןמאושרתהקרן.ב

.2012/12/31ליוםעדהינוגמלקופתאישורתוקף.ג

.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כללימסלולפועליםבקרן.ד

חשבונאיתמדיניות-2באור

עקבייםהינם,בינייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרהחשבונאיתהמדיניותעיקרי.א
נאמראםאלא,2011בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםהדוחותבעריכתיושמואשרלאלה
בדצמבר31ליוםהשנתייםהכספייםלדוחותבהקשראלהדוחותבתמציתלעייןיש.אחרת

.אליהםשנלווולביאורים2011

.בחודש28-השהואיוניבחודשהאחרוןהעסקיםליוםנעשההקרןנכסישיערוך.ב
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