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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2013לשנתההנקלהיקירת

הקרןשלכללייםמאפיינים.1

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

."התאגידפעילות"-1בפרקהחברהבדוחראההחברהעלנוסףמידע*

החברה.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1970ביולי13ביוםהוקמההחברה*
.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיא

.שכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתהקרן*

-ייחודייםהשקעהמסלולישניועוד,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתההברה*
.ח"אגומסלולמנייתימסלול

ושל1384-ח"אגמסלולשל,290הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2014בדצמבר31עדבתוקףהאישורים.1318-מנייתימסלול

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפקדותסכומי* התנאים
.המעבידאצלהעבודהוהסכמי

הכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםמהשכרההפקדותשיעורי
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרןמופרשים

ליוםועדהמדווחתהתקופהבמהלךשונולאהתקנוןלרבות,החברהשלהיסודמסמכי*
.פרסומו

או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי*
.("הבנק" מתןהפסקתעלהודיעיהבבנק

,זוהודעהלאור.14/1/1מיוםהחלהתפעולשירותי
החברה.תפעולשירותילקבלתשוניםמגופיםהצעותבחינתשלהליךהחברהקיימה

לצורך("החדשהמתפעל":להלן)מ"בעלישראלהראשוןהבינלאומיהבנקעםהתקשרה
.14.1.1מיוםהחלתפעולשירותיקבלת

,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןמחברת2013שנתסוףעדקיבלההחברה* .נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

שירותיםקבלתלצורך,מ"בעמושלםמגןחברתעםהתקשרההחברה14.1.1מיוםהחל*
.נוספיםשירותיםולקבלתהחדשמהמתפעלהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים

(1965)הוןשוקיומגדלמ"בעתיקיםניהולדשמיטב,מ"בעוניהוליעוץנשואהאקסלנס*
ח"אגמסלולשלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בע
מנהלי.מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלולושל

שלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםפועליםהתיקים
ועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמיםהתיקיםמנהלי.הקרן

,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירותומשקיעים,ההשקעות
.האמורותולהנחיותלמדיניותבכפוף

.החברהלביןהתיקיםמנהלישלושתביןתאוםשלשירותיםלקרןנותןהשקעותמתאם*
.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקרןנכסי*
.המנהלתהחברהשלהדירקטוריוןבדוחראההקרןלניהולבנוגעמידע*
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2013לשנתההנהלהסקירת

הקרןעמיתיזכויותניתוח.2

נזילותיחס.א

יחס"להלן,הגבלהבלאלמשוךוכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור
%04.88,הכלליהמסלולנכסימכלל%72.79הוא2013בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילות
.מנייתימסלולנכסימכלל%11.65-וח"אגמסלולנכסימכלל

למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותו

.%100-להאפקטיבית

החיסכוןשלממוצעחייםמשנ.ב

שנים6.1,הכלליבמסלולשנים6.1הוא2013בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך
הדרושהממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים.מנייתיבמסלולשניס3.2-וח"אגבמסלול

.החיסכוןתקופתלתוםיגיעו,השנהבסוףהבשילוטרםשחסכונותיהםהעמיתיםשכלכדי

החשבונותבמספרשינוי.ג

החשבונותמספרהעמיתיםסוג
השנהלסוףהשנהנסגרוהשנהנפתחושנהלתחילת

264,25(110,2)526,26848שכירים
ביתרהחשבונותמתוכם

ללאח"ש500עדשל
170,1(40)164,146האחרונהבשנהתנועה
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ההשקעהמדיניותניתוח.3

כללימסלול

המסלולשלההשקעהמדיניות

.במסלולהנכסיםמהיקף%35עליעלהלאהמיריםערךובניירותבמניותההשקעותהיקף

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

115,562,2לעומתח"שאלפי420,667,2-ב2013בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאזן

נבעהמסלולבנכסיהגידול.%11.4שלעלייה,2012בדצמבר31ביוםח"שאלפי
.העמיתיםשלנטושליליתצבירהבקיזוזהשוניםההשקעהבאפיקימהרווחיות

ירד,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%18.55-כשהוא,הסחיריםהחובנכסישיעור
כלמסך%65.57-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%29.4)שלבשיעור
.הנכסים

ירד,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%59.4-כשהוא,סחיריםשאינםהחובנכסישיעור
כלמסך%54.5-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%14.17)שלבשיעור
.סחירהלאבאפיקנטומפדיונותנובעתהירידה.הנכסים

עלה,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%74.19-כשהוא,האחרותההשקעותשיעור
כלמסך%31.16-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%04.21שלבשיעור
סחירותסלתעודותנטונרכשוהשנהבמהלך.סחירותסלבתעודותהיההגידול.הנכסים

.ל"חומדדיעלישראליותסלתעודותוכןא"תמדדיעל
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(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

הייחוסמדדילתשואתהקרןתשואתהשוואת

תשואההאפיקשיעור
משוקללתמרזתשואתהקרןמנכסי

באחוזיםבאחוזיםהייחויייחוסמדדבאחוזיםהשקעהאפיק ,סלתעודות)מניות
%55-א100"ת

MSCI-%56.31%45(נאמנותקרנות,אופציות AC%43.17(***)%50.5
5-2שקליממשלתי %50-שניס

5-2צמודממשלתי אג
%21.1(****)%50%71.3-שיים%62.32ממשלתיח" אג
קרנות)קונצרניח"

60%35.6%99.1בוזתל%30.31(ףסלתעודות,נאמנות

,נדלייןקרנות)אחר
קרנות,סיכוןהוןקרנות

PE,%92.8%08.0המסלולתשואת%91.0(גידורקרנות

%92.8%32.0המסלולתשואת%61.3(.י)מ"פק,פראי,ש"עו

%00.100%10.9כ"סה

%92.8המסלולתשואת

%18.0קפרש

.הקונצרניבאפיקנכלליםחודשים3מעלפיקדונות(.)
.מ"פק,פרסי,ש"עובאפיקנכלליםחודשים3עדפיקדונות(*י)
.%12.15-100א"תמדדתשואת(..ל

MSCIמדדתשואת

.

AC-%25.20.
.%54.4-שנים5-2שקליממשלתימדדתשואת(י...)

.%87.2-שנים5-2צמודממשלתימדדתשואת
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(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

ח"אגמסלול

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים

אלפי817,137לעומתח"שאלפי937,133-ב2013בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאון
מהצבירהנבעהמסלולבנכסיהקיטון.(2.ל82:)שלירידה,2012בדצמבר31ביוםח"ש

.השוניםההשקעהמאפיקיהרווחיותבקיזוזהעמיתיםשלנטוהשלילית

ירד,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%43.2-כשהוא,המזומניםושוויהמזומניםשיעור
כלמסך%88.7-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%09.69)שלבשיעור
.הנכסים

עלה,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%41.97-כשהוא,הסחיריםהחובנכסישיעור
כלמסך%01.92-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%87.5שלבשיעור
האחזקההקטנתחשבוןעלנעשהוהוא,התשואהאתלהגדילנועדהגידול.הנכסים

.מזומניםושוויבמזומנים

הייחוסמדדילתשואתהקרןתשואתהשוואת

מדדתשואת
הייחוס

באחוזיםייחוסמדדלתקנוןבהתאםהשקעהמדיניות
מושקעיםיהיוהמסלולמנכסי%50לפחות
צמודממשלתימדדאופציותאובמניותההשקעההיקף.ח"באג
%40-שנים5-2בקרנותאו/והמיריםערךניירותתאו

ג7704שקליממשלתימדדלאכאמורבהשקעותהמתמחותנאמנות
3.'%40%2-שנים5-2הנכסיםיתרת.המסלולמנכסייו10עליעלה

%10-20בונדתלהגוףשלדעתושיקולי"עפיושקעובמסלול

(*)0נ%-מ"מקי"עשניתנוולכלליםלמגבלותבכפוףהמוסדי
.הדירקטוריון

%48.3המסלולתשואת

%24.0הפרש

.%87.2-שנים5-2צמודממשלתימדדתשואת(.)
%54.4-שניס5-2שקליממשלתימדדתשואת
.%90.5-20בונדתלתשואת
.%69.1-מ"מקתשואת
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2013לשנתההנהלהסקירת

(המשך)ההשקעהמדיניותניתוח.3

מנייתימסלט

ההשקעותבסעיפימהותייםשינויים
ח"שאלפי815,3לעומתח"שאלפי978,4-ב2013בדצמבר31ביוםהסתכםהמסלולמאזן הגידול.%48.30שלעלייה,2012בדצמבר31ביום

באפיקימהרווחיותנבעהמסלולבנכסי
.העמיתיםשלנטוחיוביתצבירהבתוספתהשוניםההשקעה

ירד,2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%04.1-כשהוא,המזומניםושוויהמזומניםשיעור
כלמסך%55.8-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת(%78.87)שלבשיעור
בסךח"מטממכירתמזומניםהתקבלו2014ינוארחודששבתחילת,לצייןראוי.הנכסים

עאלפי265
~

כחייביםהוצגזהסכום.2013שנתלתוםהנכסיםכלמסך%32.5-כשהם,
.במאזן

שלבשיעורעלה,2013שנתלתוםהנכסיםכלמטך%62.54-כשהוא,המניותשיעור
.הנכסיםכלמסך%27.52-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהתוםלעומת%50.4

הייחוסמדדילתשואתהקרןתשואתהשוואת

מדדתשואת
באחוזיםהייחוסייחוסמדדלתקנוןבהתאםהשקעהמדיניות

%55-100א"ת
MSCIהמנייתיהמסלולבמסגרתההשקעותהיקף AC-%35%57.15

מק%50-מיפחתלאהמיריםע"ובניבמניות
%10-מ" הנבמסלולהנכסיםמהיקף

(.)הנכסיםיתרת.ל" עליושקעובמסלול
הגוףשלדעתושיקולפי

שנקבעוולתנאיםלהגבלותבכפוףהמוסדי
יושקעוזהבמסלולהנכסים.ההשקעהבתקנות
.ל"בחואובארץ

12.י031המסלולתשואת

%54.3הפרש

MSCIמדדתשואת AC-%25.20.
.%69.1-מ"מקתשואת
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הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

שלהדירקטוריוןבדוח"שוקסיכוניניהול"פרקראההסיכוניםניהולמדיניותעלמידע
.המנהלתהחברה

הקרןנזילותניתוח1.4

,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקרן-נזילותסיכוני
.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעותההכנסות

.אחרתלקרןכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי
ביחסהוודאותאיאתמגדילותמהקרןכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות

נזיליםנכסיםלקרן.להםלהיערךהקרןיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילותלצרכי
.מהצפויגדולותמשיכותיהיואםזהמרכיבלממשובאפשרותהוסחירים

הגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
.מנייתיבמסלול1-53.1ח"אגבמסלול13.1,הכלליבמסלול19.1הואלמשוךרשאים
היתרותאתלמשוךהעמיתיםשללאפשרותהולםמענהמספקזהשיחססבורההחברה
.שצברו

2013בדצמבר31ליוםנזילות
ן(ח"שבאלפי)נכסים(בשנים)

ןמנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלול
203,522,2773,133959,4וסחיריםנןיליםנכסים

--335.1שנהעדשלמ"מח

--284,108גה%,מעלמ"מח

598,2216419אחרים

העלסד
420,667,2937,133978.4

ובמסלייסשמם1150הואהכלליבמסלקהקרןנכסישלהממוצעא"החמשך
ועדהמאזןמתאריךהמשוקללהממוצעהזמןאתמשקףזהנתון.שנים0-האחרים
שלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.(וריביתקרן)המזומניםבזרםתקבולכללמועד

כבעלימחיריםלנכסיםומתייחס,"אחריםנכסים"כוללאינוהחישוב.תקבולכל
.שניםאפסשלמ"מח

עמיתיזכויותניתוח"-2בפרקלעילראההקרןעמיתישלהנזילותסיכוןעלמידע
."הקרן

שוקסיכוני2.4
.הסיכוניםאתלפזרמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות

הואוכךואפיקאפיקבכלההשקעההיקףלגבימגבלותקובעהחברהדירקטוריון
.לפעילותמעשיתלמסגרת,שלוהסיכוניםניהולמדיניותאתמתרגם

-8-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
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(המשך)הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

בכלבפועלההשקעהשיעוריעלמחליטה,תכופותלעיתיםהמתכנסת,ההשקעותועדת
השוניםבשווקיםההליםלשינויים,הצורךבמידת,השיעוריםאתומתאימה,אפיק

.ובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהצפויותולהתפתחויות

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
,ההשקעותבוועדתוחבריםההשקעותיועץ,ביןטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךההלטותומתקבלות

פועלתוהיאהאוצרבחווריהנדרשפיעלבעייתייםבחובותלטיפולנוהלקבעההחברה
,חובהסדרבגינו,להתנהלעשויאו,מתנהלפירעוןבעייתעקבאשר,ח"אגשלבמקרה.לפיו
עלבהתבססח"האגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדברהחלטהמקבלתההשקעותועדת
.התיקיםמנהליהמלצותועלשלההפעילותנוהל

מטבעוסיכוןמדדסיכון1.2.4

2013בדצמבר31ליום

במטבע
אוחוץ

בהצמדהלמדדבהצמדה
הכלסךאליולצרכןהמחיריםהצמדהללא

ח"שאלפי
כללימסלול

286,428,1223,966775,272284,667,2המסלולנכסיסך

בסיסלנכסיחשיפה
מכשיריםבאמצעות

(707,90)(707,90)דלתאבמונחינגזרים

ח"אגמסלול

804,63133,70-937,133המסלולנכסיסך

מנייתימסלול
943,2-035,2978,4המסלולנכסיסך



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2013לשנתההנהלהמעירת

(המשך)הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות.4

ריביתסיכון2.2.4

הריביתבשיעורלשינוירגישויותניתוח2013בדצמבר31ליום

%1+%1-

אחוזיס
:ההשקעותתיקתשואת

%62.2-%49.2כללימסלול

%13.4-%83.3ח"אגמסלול

%02.0%02.0-מנייתימסלול

-10-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2013לשנתההנהלהסקירת

הונייםבמכשיריםהשקעותעגורמשקלענפיהחשיפהפירוט3.2.4

כללימטלול

2013בדצמבר31ליום

מסךשיעורבמדדנטמרותבמדדנסחרות
הנכסיםהכלסךל"בחוהיתרמניות00גא"ת

51ח"שאלפי
משקענף

671,92885-556,93%21בנקים

088,12792,1353,1233,15%3ביטוח

950,8544,1478,1972,11%3ביוסד

974,31718,6278,9970,47%11טננולוגיה

234,37938,4256,3428,45%11ושירותיםמסחר

067,28179,7533779,35So/eופיטינדליו

286,113388,5506,1180,120%27תעשיה

34%8~266,29835,2666,2767ואחזקותהשקעה

806,31-895,3701,35%8וגזנפטחיפושי

-----
342,385279,31965,23586,440%100הכלסך

מנייתימסלול

2013בדצמברנ3ליום

מסךשיעורבמדדנסחרות
הנכסים100א"ת

11

משקענף

696%25בנקים

62%2ביטוח

163%6טכנולוגיה

286%11ושירותיםמסחר

186%7ובינוין"נדל

790%29תעשיה

272%10ואחזקותהשקעה

264%10וגזנפטחיפושי

719,2%100הכלסד --



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2013לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפינ

אשראיסיכוני3.4

אתבודקתהחברה,ההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהקופההשקעותאתמחלקתהחברה
(ישאם)מדרגתחברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספייםהדוחות

עלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטריםהתיקיםמנהלישלפנימיבדרוגאו
.תנאיהעל)ההשקעהסכום
השקעהכללי)גמלקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוחתקנותלפיפועלתהחברה,כןכמו

סיכוןעםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,2012-ב"התשע,(מוסדייםגופיםעלהחלים

.האשראי

מיקומםפיעלחובנכסיחלוקת1.3.4

2013בדצמבר31ליום

כ"יהסחיריםשאינםשתירים

ת"שאלפי

כללימסלול

760,466,1548,122308,589,1בארץ

038,5-038,5ל"בחו

798,471,1548,122346,594,1חובנכסיהכלסך

ח"אגמסלול
463,130-463,130בארץ

463,130-463,130חובנכסיהכלסך

מנייתימסלול
165-165בארץ

165-165חובנכסיהכלסך



וטכנאיטלהגדסאיטהשתלמותקרן

2013לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפין

לדירוגיםבחלוקהנכסיםפירוט2.3.4

:(*)מקומידירוג,2013בדצמבר31ליוםבארץחובנכסי

מנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלול

בארץסחיריםחובנכסי
240,854148,118165ממשלתיותחובאגרות

:אחריטחובונכסיקונצרניותחובאגרות

~:בדירוג AA077,241885,5ומעלה-

בדירוג

.

AIY BBB142,366430,6-

-גמוךמ

BBB

1)N1,5נ3מדורו--

65ג30ג,760,466,1463בארץסחיריםחובנכסיהכלסך

בארץמהיריםשאינםחובנכסי
בבנקיםופקדונותקונצרניותהזבאגרות

:פיגנסייסובמוסדות

--651,75ומעלתAA:בדירוג

בדירוג

,

BBB503,45עדם--

--888394,1ולאמדורג-נמוךמ

-.5,222*8בארץסחיריםשאינםחובנכסיהכלסך

308,589,1463,130165גאוץחובתסיהכלסד

740(ליפנימיבדירוגחובנכסי-מתוכם

'ועד-4עכוללע(דירוג:לדוגמא,הטווחיםכלאתכתוכוכוללדירוגכל(ל
.

+

A

,חיצוניתחברהידיעלמדורגיםאינםהנכסים(.ל



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2013לשנתההנהלהסקירת

(חדשיטשקליםבאלפי)

(המשך)לדירוגיםבחלוקהנכסיםפירוט2.3.4

:(')בינלאומידירוג,2013בדצמבר31ליוםל"בחוחובנכסי

כללימילול

ל"בחוסחיריםחובנכסי
:אחריםחובונכסיקונצרניותחובאגרות

038,5ומעלהע(ע(בדירוג

038,5ל"בחוסחיריםחובנכסיהכלסך

.,+Aועד-/(כוללע(דירוג:לדוגמא,הטווחיםכלאתבתוכוכוללדירוגכל(.)

-14-



וטכנאיםלהנדסאיטהשתלמותקרן

2013לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי1

2013בדצמבר31ליום

מנייתימסלולאריחמסלולכללימסלול
%מכוס%מלום%סכום

כ"מסהח"שאלפיכ"מסהח"שאלפיכ"מסהח"שאלפי

משקענף

096-י183,2251495984,229בנקים

905,13195111oביטוח
~

o - Oo/a

096-יי741096-0ביומו

טכנח

~
453,26.0420Oo/o-096גיה

008,71495559,1Lושירותיםמסחר

~

o-096

Oo/o-נן11104,2881895888,33בימי"נדל

Oo/o-%09-5י288,242תעשיה

81ואחזקמעהייקעה

~

98do/o313,2245-096

244,16196040,1oaoאחר -

~

e/o

549148,118914616510096"239,854ממנצלתי

0096463,130ב346,594,1תכלסל
~

soo165

~

oo1



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2013לשנתההנהלהסקירת

ההוגןהשוויבקביעתששימשוהריביתשיעורי4.3.4

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

הנכסיםלהיווןריביתושערימחיריםציטוטיהמספקתחברהידיעלנקבעיםלהיוון
.השונים
:הדירוגמקבוצותאחתכלבגיןמשוקללתממוצעתריביתלהלן

כללימסלול

באחוזים,2013בדצמבר31ליום:דירוגלפיסחיריםשאינםחובנכסיעבור

~~
45.0ומעלה

1110.3
BBB52.21

76.76מדורגלא

משפטייםוסיכוניםתפעולייםסיכונים4.4

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתההברה.חיצונייםמאירועיםוכן
.נאותיםעבודה

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיסיכון
,פיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיביועץנעזרתהחברה

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון

-16-
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אאא

"..ש"
שללעמיתיםהמבקריםתחשטןלואידח

וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

("חקרן"-לחלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהמצורפיםהמאזניםאתביקרנו
בדצמבר31לימים,מ"בעוטכנאיםלתנדסאיסההשתלמותקרןלניהולפלברהי"עהמנוחלת

לשניםהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלוהחפותוההוצאותההכנסותדוחותואת20131-2012

שלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאילוכספייםדוחות.תאריכיםבאותםשנסוניימו

.ביקורתנועלבהתבססאלהכספייסדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו.חקרן

בתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורותינואתערכנו

מאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-ג"התשל,(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבוןרואי
הצגההכספייםבדוחשאיןביטחוןשלסבירהמידהrwn<במטרחולבצעהתביקורתאתלתכנן

שבדוחותובמידעבסכומיםתתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמוטעית

המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוחהשבונאותכללישלבחינתגםכוללתביקורת.הכמפייס

הכספייםבדוחותההצגהאותות)הערכתוכןהקרןשלוההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותה

הכספימצבהאת,המהותיותהבחינותמכלנאותבאופןמשקפיםהנילהכספייםהדוחות,לדעתנו

חעמיתיםבזכויותוהשינוייםפעולותיהתוצאותאת,20131-2012בדצמברo1a51<חקרןשל

,Nsraeliק644)בישראלמקובליםחשבינאותלכלליובהתאםתאריךבאותושנסתיימתלשנה

עלהממונהלהנחיותבהתאם

:

plwכללים)הכנסחמסתקנות,האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההון

וניהוללאישור

~

nlelpהממשלתיותהחברותרשותוהוראות(1964-ד"התשכ-גמל.

כפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהק(408להקניבחתאם,גםביקרנו
ISnINWליוםהקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת,גישראלהחשבוןרואילשכתידיעל

פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתגסס,2013בדצמבר31

אפקטיביותעלמסאגתדעתחוותכלל2014,במרץ27מיוםשלנווהדוה(050י"עשפורסמה

.הקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

(רקבכבוד

.יל

~
אשטןהיאיי

,2014במרץ27,גןרמת

:טישון

"
525221MOUALEMו)-ת"ד)111),חח'החןTel:נו9-ו-755450 % hfIOUALEM

muallemgimuallem-cpa. co. ll,101"0ש"תממ4.עש04!912%1ש-6137655-3:פקסe, ,

e

, A



וטכנאיםלחנדשאיםהשתלמותקרו

."-שששי%ונ-*- :כימצהירה,רוס-מצאאסתר,אני

("והקרן-להלן)וטכנאיםלמנדסאיסהשתלמותקרןשלחכספייסהדוחותאתבחעני.י .(הדוחותךלהלן)2013לשנת

שלנכוןלאמצגכופליםאינסהדוחות,ויוהותאוושבחנתיולאחרלידיעתיבחהאס.2
,שניהגושחמצניםגדיהגחוךמהותיתשכדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיסאותםניתנושבהןהנסיכותלאור

.בדוחות

מכל,ואותבאופןמשקפיםהחתות,חחחיתאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהומתם.3
העמיתיםבזכויותוהשינוייםחפעולותתוצאות,הכססהמצבאת,המהווניותהנהינות

.בדוחותחמוצגיםולתקועותלומוםוזקרןשל .
"כשרפש

==מ

).2
"

".ענ
,יי,..

-

יין



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

ל"מנכחיתרת
נכלהבטחת)שניתנוהמצגיםשעקטוהפעולותבדברמסרסיחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם

2005-ו"חתשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםחות)הז

יכימצהיר,שטינרריצחק,אנו

-להלן)וטכנאיםלחנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1

.(הדוחות-להלן)20!3לשנתק'חקרן"
נכוןלאמצגכולליםאינסחדוחות,הדוחותאתשבחמייולאחרלידיעתיבהתאם.2

שחמצגיסכדיחנחונןמהותיתעובדהשלמצגבחסחסרולאמהותיתעובדהשל
בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתעשכהןהנסיבותלאור,שניתנו
.בדוחותהממסחלתקופה

,נאותבאוץמשקפיםחדוחות,חדוחותאתשבחנתיולתחרלידיעתיבחתאם.3
והשינוייםהפעולותתוצאות,תכספיהמצבאת,חמחותיותהבחינותמכל

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשלהעמיתיםבזכויות

לקביעתםאחראי,כיןחצהרחהמצחיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברהולהתקיימותם

בקרנתשלפיקוחנותחתלקביעתסבנמנואו,כאלחוגחליםבקחתקבענולכך
YIYIT11<מובא,לקרןהמתייחסמחותישמידעלחבטיההמיועייס,כאלהונהלים

.חדוהותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריטידיעל

לרואהגילינו,ידיעתילמיטב,כזוחצהרההמצהיריםבחברהואחריטאני.5
העדכניתהערכתנועלבחתבסס,שלהלדירקטוריון)החברהשלהמבקרהחשבון
-ביותר
שלבהפעלתהאובקביעתהתמהותיותהחולשות)המשמעותייםהליקוייםכלאת

יכולתעללרעחלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברה

עובדיםאומנהליםסקשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמחותיתבין,תרמיהכל
.חחברהשלכספידיווחעלחפנימיתכבקרחמשמעותיתפקידבעץאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילנילבאמוראין

-?1-



וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

בספיםמנהלהצהרת

והמצששקטוהפעולותבדברנוסףודותהממשלתיותהחברותלתקרתבהתאם
כונות)להבטחתשניתנויס)

2005-ו"התשסהדירקטוריותודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
("הקרן"-להלן)

.(הדוחות-לחלן)2013לשנת

מצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבהנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
שלנכוןלא

שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםהסרולאמהותיתעובדה
,שניתנו

לתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור
המכוסח

.בדוחות

נאותבאופןמשקפיםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
מכל,

העמיתיםבזכויותוהשינוייםהפשלותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינות
.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהקרןשל

לקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
ולהתקיימותם

בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לקרןהמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

שלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברה

בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת
,לרשוםהחברהיכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימית
,כספימידעולדווחלסכום,לעבד

אחריםעובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל
שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.החברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

"
גו.נ0.ן

כספיםארגקנהלדורוןח"רותאריך
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

להנדסאיםתהשתלמותקרןלניהםהחברהשלחדירקטוריוןובאישורבפיקוח,ההנהלה
מ"בעוטכנאים

פנימיתבקרחשלתקיישהה(תלעבועתתאחראים,החברתי"-יהרי
.ההשתלמותבקרןכספידיוחעלנאוום
לגביבטחתשלסבירהמידהלספקהמיתדתהליךהואכסתדיווחעלפחמיתבקרח

לכלליבההאם,חיצוניותלמטרוונהכספייםהדוחתווחכיתהכספיהדיווחמהימעת
,שלההמובעתהמובלותבשל.הממשלתיותחחנרותחוקוהוראותמקובליםחשבונאות

מוטשתשהצגהשחלטבטחוןלספקמיועדתאינהכספודיווחעלפנימיתבקרהמערכת
תתגלונאותימתהכעפייםביותות

עלהחשתלמותבקרןהפנימיתהבקרהשוהערכהבדיקהביצעווההנחלההדירקטוריון
המכונהבקרהבמודלשנקבעוהקריסריוניסעלבהתבסס,שלחוהאפקטיביותכספידיווח

כי,למסקנההגיעוהנוברח.ומנהלתחדירקטוריון,)זהערכהעלבהתבסס."קוטושודל' וליווחעלחהשתלמותבקרןהשימיתהבקרה
לתקופהההשתלמותקרןשלהכספי

.אפקטיביתהיא20.3112!3בייםהמסוניימת

האחרונהושנחשינוייםחלולא

:

DWnWt7yמהוהיבאושלהשפיעהעשוייםאומהווניניאופן
.הכספיהדיוורועלהפנימיתהבקרהעל

הדירקטוריתר"יו,חס-מצאאסתר

נ
--ק רו

כספיםממיל,קגדורוןח"
.

,/ון.3י.4ן
ן/האריך



וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותירו

ל"מנכסצהרת
של"וגילוייםדוחות,הצתרות-כספידיווחעלפנימיתבקחת"2010-?-7מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם

והסכוןביטוח,חוסןשוקשף

:כימצהיר,שטיינךיצחק,אני

("הגמלקופת";להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהשמזיהדוחאתסקרתי.ג
.הדוחך":ולהלן2013לרנת

בוחסרולאמהותיתעובדתשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבתתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושממצגיםכדיהנחקמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחסה)חמכלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באוץמשקפיםנדוחתכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחיטתמכל,נאות
.בדוחהממסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצחרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןיהגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרתהגילוילגבינעליס)

בקרותשלפיקוחםתחתלקביעתם)גרמנאו,כאלחונהליםבקרותקבענו.א
,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחעדיס)המי,כאלהנהלים)

;הדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומשא

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבעת.ב
הדיוחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמזדתלספקהמיועדה,כספידיווח
בליס)מקחשבונאותלכלליבהמאסערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

;ההוןשוקעלהממונהולהוראות

הגמלקפתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכט.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקוצתשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגת
-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופחלתום

דיווחעלהחברהשלחפנימיתבבקרתשינויכלבדוח)גילינ.ד
~

DD1שאירע
,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאנפןשהשפיעהרביעיברכשן

-כן)ןהגמללקופתהנוגעכספידיוחעלהחברהשלחפגימיתהבקרחעל
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצחרההמצהיריםבחברחואחריםאני.5

לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורת1ל11עדת
:תגמללקופתהשגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

אובקביעתההמהותיותוהחולשותחמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפויים.סביראשר,כספיח)דיועלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
הנוגעכספימידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםהתברחשלביכילתה
-וכןיהגמללקופת

אוההנהלהמשרבתבה,תית)מתשאיגהעיןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמשתיתפקידלהםשישאהומםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברה

.דיןכלפיעל,4אדםעלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילנאמוראין

;י..1
-~zz-



וטכנאיםאים?להנדהשתלמותערו
כשפיםמנהלהצהרת

של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםלחוזרבהתאם
והסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

הגמלךקופת":ולהלןוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":ולהלן2013לשנת

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחקמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

והשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדיםהגמלבקופתוהתנועההעמיתיםבזכויות

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן;הגמלקופתשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמתאו,כאלהונהליםבקרותקבעו.א

,הגמללקופתהמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתםמובא

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםערוכיםהכספייםשהדוחותולכךהכספי

;ההוןעלשוקהממונהולהוראות

הגמלקופתשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכן;הערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרתשינויכלבדוחגילינו.ד
,מתתיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-כן);הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריסבהברהואחריםאני.5
לגביביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,הדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:הגמללקופתהנוגעכספידיווחעלהפנימיתהבקרח

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

אותהנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.הגמללקופתהנוגעכספידיונהעלהחברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ר;).02."4
כספיםמנהל,ארגוב,דוח"חתאריך

ן/-23- ,
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יטכנאיםלהנדסאיםהשתלמוהקרן

כספידיווחעלהפנימיתהבקרחבדברוהתנהלההדירקטוריתשלדוה

שעוגילוייטיידוחות,הצהרות-,כסרדוווחעלפנימיתנקרח"ל7-2010מוסיויםספיםיחוזרבהתסס
כעד

(

plwן,וחסנח!בוט,חתון
וטכנאיםלחנדסאיסחתשתלמותקרןלניחולחחברחשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלם

rפנימיהבקרחשלPIn1aלקביעוותאחראית,חחברהיק":קהלןמ"בע
~

laaדיווחעל
.כספי

("הנמלקופת";לחלןוטכנאיםלחנדסאיסחשתלמוהקרןשלהפנימיתחכקרחמערכת
הכותלגביהתברחשלולחנתלהלדירקטוריוןבטחוןשלמבירחמודחלספקכדיתוכמה
בישראלמקובליםחשבוואותלכלליבהתאםהמקרסמיםכמפייסדוחותשלנאותתוחצגת

חכקרחמערכותלכל,שלחןתתכהןרמתבטיבתלותללא.החוןשוקעלחממונתוחורפיות
חןאפקטיביוההינןאלומערכוהכיק0ג)אסגטלפיכך.מובנותמגבלותישחפנימית
.כספודוחשלולהצגתשרוכהבחתייחסבלבדבטחוןשלסכירתמירחלספקיכולות

כילחבטיחחמיועדתמקיפתנקרותמערכתמקיימתחדירקטוריוןבפוקוחחחנחלה
חחשבונאייםוהרישומים,מוגניםחמסים,ההנהלהלהרשאותבחתאםמבוצשתעסקאות
המידעשערוצילחבטיחכדיצעדוסנוקטתחדירקטורווןבפיקוחחועחלח,בעטף.מהימנים

.פנימיתבקרחטיליביצועלרבות,ביצוע%0מש04ומנטרוסאפקטיבחסוחתקשורת

"בפיקההברחהנולת
Jlalpשלהפרמיתהבקרהאפקטיביותאחהעריכתהדירקטוריון

במודלשנקבעוקריטריןניסעלבחהבסס,2013בדצמבר31ליוםכספודיווחעלתגמל
wdvmy)7CommiNet-השלחפממיתחבקרח Of Spoasoling Organizations of the

coso) Commiaion(.מאמינהההנחלה11חערכחעלבחתבסס
~

caevesl31לגוסכי

.אפקטיביהחינהכספידיווחעלחגמלקורתשלחפנומיתחבקרח,2013בדצמבר

ft-עשי,

w

חדירקטוריוןר"יו,חס-מצאאסתר

ף-ש גק,
ל"מנכ;%שטיייצחק

רז

דוחןח"רו

"
כטפוסמנחל,ב

תארכך



שגיששישק4יי"י?ד2"נ ם
עלהפנימיתמנקרחאפקטיבייתבדבריטכנאיםהנדסאיםתהשתלמותקרןשללעמיתיטהחששוריאיחח

הבקרהאפקטיבייתבדברטנופיםחיות)הממשלתיותההברותלתקנות3לסעיףגהתאםכטפידיווח
2007ח"התשט,(כיפידיווחעלתפנימית

-ולהלןמ"בעוטכיאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלכספידיווחעלהפנימיתתבקרהאתביקרנו

"llph"(פנימיתבקרחשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבתתבסס,2013בדצמבר31ליום
Com-הידיעלשפורסמת

~
nittee of Sponsoring Organizations of the TNadway Commission

.(יי[(80נ"-קהלן
התברח-לחלן)מ"בעוטמאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

בקרהשלהאפקטיביותאתולהערכתםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהלקיוםאחראים(המנהלת

בדברנוספיםדוחות)הממשלתיותההברותתקנותבמתאםהנכללת,חקרןשלכספידיווחעלפנימית

בדברוחתנהלההדירקטוריוןשלבדוח2007-התשסייח,(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלדעתלחוותחיאאחריותנו.המצורףכספידיווחעלהפנימיתהבקרח

.ביקורתנועלבהתבססהקרןשל

(308PCAOB[4-הbpn<בהתאםביקורתנואתערכנו Public Company Accounting Ovelsidlt(

.בישראלחשבוןרואילשכתידיעלאומצואשר,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקוריובדברב"בארה
אםביטחוןשלשבירחמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל

כללהביקורתנו.הקרןשלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,המהותיותהבחינותמכל,קוימה

בחינהכן),מהותיתחולשהשקיימתהסיכוןהערכת,כספידיווחעלפנימיתבקרהלגביהבנההשגת

כללהביקורתנו.שהוערךתסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרחשלוהתפעולהתכווןאפקטיביותשלוהערכה

אות)בסיסמספקתשביקורתנומבוריסאנו.שסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצועגם

.דעתנולחוות

לגביביטחוןשלסבירהמידהp9V<המיועדתהליךהינהההשתלמותקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

מקובליםחשבונאותלכלליבהתאםחיצוניותלמטרותכספייםדירותוההכנהכספידיווחשלהמהימנות

pאוףעלהממונחלהוראותבהתאם,)lsraeli(3/ק14)בישראל )wהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,התון,
וכלליםהכנסהמסלתקנותובהתאם1975-התשלנההממשלתיותהחברותחוקלהוראותבהתאם

גסקופותוניהוללאישור

אתכוללונההשתלמותקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרה.1964התשכבד"

מדעיאותם
ובאופןבמדויקמשקפות,סבירבפירוט,אשררשומותלניהולמתייחסים(1):אשרונהלים"

שלסבירהמידהמספקים(2)(מרשותההוצאתםלרבות)הקרןבנכסיוההעברותהעסקאותאתנאות

מקובליםחשבונאותלכלליבהתאסהכספייםהדוחותהכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחון

,האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגףעלהממונהלהוראותבהתאם,)lsraeli(3/ק44)בישראל

לאישורכללים)הכנסהמסלתקנותובהתאםוהנחיותיההממשלתיותהחברותרשותלחוראותבהתאם

גסקופותוניהול

לחרשאותבתתאםרקנעשיםהקרןשלכספיםוהוצאתכספיםושקבלת1961ד,תתשכי"

ונילניאומניעתלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-ו,המנחלתהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

להיותשיכולת,הקרןנכסישלמורשיםבלתי(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישהשלבמועד

.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעהלהם
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,כןכמו.מוטעיתהצגהלגלות)אלמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובאתמגבלותיהבשל
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.לרעח
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

מאזנים
כללימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום
20132012ביאור

שוטףרכוש
746,103722,107מזומניםושווימוומניס

3249.2488.2חובהויתרותחייבים

995,105210,110

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

4798,471,1051,477,1סחיריםחובנכסי

5548,122054,142סחיריםשאינסחובנכסי
6586,440986,414מניות

7493.526814.417אחרותהשקעות
425,561,2905,451,2הפיננסיותההשקעותכלסך

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

420,667,2115,562,2הנכסיםכלסך

835412זכותויתרותזכאים

385.667.2703.561.2העמיתיםזכויות

420,667,2115,562,2העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

מאזנים

ח"אגמסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

2!
2013ביאור

שוטףרכוש

261,3857,10מזומניםושווימזומנים

3213156חובהויתרותחייבים

474,3013,11

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

פיננסיותהשקעות

4463.130804.126סחיריםחובנכסי

463,130804,126הפיננסיותההשקעותכלסך

937,133817,137הנכסיםכלסך

-
;==

8-4זכותויתרותזכאים

937,133813.137העמיתיםזכויות

937,133817,137העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

===;;==

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

מאזנים

מנייתימסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

20132012ביאור

שוטףרכוש

52326מזומניםושווימזומנים

32705חובהויתרותחייבים --

322331

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

פיננסיותהשקעות

4165131סחיריםחובנכסי

6719,2994,1מניות

7772.1359.1אחרותהשקעות

656,4484,3הפיננסיותההשקעותכלסך

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

978,4815,3הנכסיםכלסך

=======-==

8151זכותויתרותזכאים

963.4814,3העמיתיםזכויות

978,4815,3העמיתיםוזכויותההתחייבויותכלסך

-=-=

.הכמפייסמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-29-



והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

201320122011ביאור
(הפסדים)הכנעת

380,1055,2676,3מזומניםושוויממןומנים

----------------------------------
:מהשקעות

196,75152,126633,43סחיריםחובמנכסי

689,11213,21982,3סחיריםשאינסחובמנכסי
(451,118)925,70302,26ממניות

(789,24)759,72052,48אחרותמהשקעות

569,230719,221(625,95)

8818144אחרותהכנסות

(805,91)037,232792,223(הפידים)ההכנסותכלסך

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

הוצאות

9346,7560,7511,7ניהולדמי
10999,2794,1411,1ההשקעותניהולעמלות

0171---חייםביטוח

13970415.1809מסים

315,11769,10748,0ההוצאותכלסד

553,2)722,220023,213לתקופההוצאותעל(הפסדיט)הכנסותעודף

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והוצאותהכנסותדוחות

כללימסלול
(חדשיםשקליטבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201320122011ביאור

(הפעים)הכנסות

279,1896,1546,3מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

608,70289,118756,41סחיריםחובמנכסי

689,11213,21982,3סחיריםשאינסחובמנכסי
(812,117)608,70072,26ממניות

(638,24)544,72919,47אחרותמהשקעות

449,225493,213(712,96)

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

8815144אחרותהכנסות

(022,93)816,226404,215(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

הוצאות

9967,6239,7364,7ניהולדמי
10964,2735,1379,1ההשקעותניהולעמלות

005,1--חייםביטוח

13962408,1807מסים

893,10382,10555,10ההוצאותכלסך

------------------------------------
923,215022,205לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

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

.הכמפייסמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



והוצאותהכנסותדוחות

ח"אגמסלול
(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201320122011ביאור

הכנסות

97163119מזומניםושוויממזומנים

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

:מהשקעות

586,4859,7873,1סחיריםחובמנכסי

586,4859,7873,1

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

-3-אחרותהכנסות

683,4025,8992,1ההכנסותכלסך

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

הוצאות

9366311137דמיניהול

10184827תהשקעותניהולעמלות

11--חייםביטוח

384359175ההוצאותכלסך

71417)449966לונקופהתוצןעתעלהכנסותעודף

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

.הכספקםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהשיםהמצורפיטהביאפים



והוצאותהכנסותדוחות
מנייתימסלול

(חדשיםשעליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201320122011ביאור

(הפסדים)הכנסות

11(4)4מזומניםושוויממזומנים

---------------------------------
:מהשקעות

244סחיריםחובמנכסי
(639)317230ממניות

(151)215133מהשקעותאחרות

534367(786)

(775)538363(הפסדים)ההכנסותכלסך

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

הוצאות

9131010דמיניהול

1017115ההשקעותניהולעמלות

ן--חייםביטוח

13872מסים

382818ההוצאותכלסך

93ק)500335לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

--=-==-

.הכספייםמתדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

גמוליםמדמיתקבולים

לעמיתיםתשלומים

לקרןצבירההעברות
השתלמותמקרנותהעברות

מהקרןצבירההעברות

השתלמותלקרנותהעברות

נטו,צבירההעברות

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

והוצאותהכנסותמדוחמועבר

השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

201320122011

330,703,2481,550,2134,684,2

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

943,248407,258397,264

--------------------..........
24ק,444)(563,220)(818,207)

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

502,13822,15001,14

(394,172)(840,113)(054,85)

11053ק)(018,98)(1581892)
.---.--.........--...........

722,220023,213(553,102)

285,21806330,703,2481,21550

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

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
כללימסלול

(חדשיםשעליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה
201320122011

703,561,2491,470,2397,636,2השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

189,239072,250965,259גמוליםמדמיתקבולים
...............----------..........

(580,218)13ק,728)(170,198)לעמיתיםתשלומים

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

לקרןצבירההעברות

]131,7299,7295,2השתלמותמקרנותהעברות

290,14004,7730,4מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(379,83)(9,107]3)(056,162)השתלמותלקרנותהעברות

(360.37)(544,56)(625.10)מסלוליםביןהעברות

(714,103)(154,150)(260,151)נטו,צבירההעברות

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(]577,03)923,215022,205והוצאותהכנסותמדוחמועבר

385,667,2703,561,2491,470,2השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

ח"אגמסלול
(חדשיםשקליטבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

201320122011

813,137385,76855,43השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

058,9861,7000,4גמוליםמדמיתקבולים

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

(649,5)(589,6)(164,9)לעמיתיםתשלומים

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

לקרןצבירההעברות

135,6363,8314,1השתלמותמקרנותהעברות

560,9200,56751,38מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(498,1)(544,5)(742,9)השתלמותלקרנותהעברות

(205.6)(529.6)022.04)מסלוליםביןהעברות

490,52362,32(069,8)נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעלהכנסותעודף

299,4666,7817,1.והוצאותהכנסותמדוחמועבר

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

937,133813,137385,76השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

=-;===;;=

הכספייםמתרוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאוריט



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות
מנייתימסלול

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמברג3סיוטשהסתיימהלשנה

22011ג201320

,,814,3605,3882השנהשלבינוארגליוםהעמיתיםזכויות
...............-.............--.

696474432גמוליםמדמיתקבולים

-...........----........--
15ק)(246)(484)לעמיתיםתשלומיט

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

לקרןצבירההעברות

236160392השתלמותמקרנותהעברות

249,2964197,2מסלוליםביןהעברות

מהקרןצבירההעברות

(177)(383)(596)השתלמותלקרנותהעברות

113.2)(095.1)(452.1)מסלוליםביןהעברות

299(354)437נטו,צבירההעברות

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

לתקופההוצאותעל(הפסדים)הכנסותעודף

(793)500335והוצאותהכנסותמדוחמועבר

963,4814,3605,3השנהשלבדצמברג3לייטהעמיתיםזכויות

--=-==-

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוהההמצורפיםהביאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

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

.1970ביולי13ביוםהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן

.2011באפריל1-בקבוצתיחייםבביטוחהקרןעמיתיאתלבטחחדלההחברה

חשבונאיתמדיניות-2ביאור

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.א

,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1
,2005-ה"התשס,(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוקבהתאם
,(נכסיםשוויחישוב)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלתקנות
ביטוחההוןשוקאגףולהוראות("שוויחישובתקנות"להלן)2009-ט"התשס
.("ההוןשוקאגף"-להלן)האוצרבמשרדוחסכון

.נומינלייםחדשיםבשקליםהואאלובדוחותהכספיהדיווח.2

וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב

שנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקרןנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותשוויחישובבתקנות

מזומניםושווימזומנים.1

יותרארוכההייתהלאהפקדתםבעתהפירעוןשתקופת,מועדקצריפיקדונות-
.זהבסעיףמוצגיםחודשיםמשלושה

.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
אותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-

.המאזןלתאריךלשקלביחסמטבע
ושוויממוומניסבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

.מזומנים

סחירותפיננסיותהשקעות.2

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסחירותפיננסיותהשקעות

שערלפי,המאוןליוםהשוקשווילפימוצגותבארץכאמורהשקעות,ככלל-
.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםלהשקעהשנקבעהסגירה

-38-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2013לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

(המשך)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב

(המשך,סחירותפיננסיותהשקעות.2

מוצגותאופציותמכתיבתהנובעותזכותיתרות.שוקשווילפימוצגותאופציות-
."וכותויתרותזכאים"בסעיףההתחייבויותבמסגרת

חבותהייתהבהןבשניםזריםערךבניירותהשקעהבגיןבישראללמסהפרשה-
."זכותויתרותזכאים"בסעיפימוצגת,כזומס

סחירותשאינןפיננסיותהשקעות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלולותסחירותשאינןפיננסיותהשקעות

הזוכההחברהידיעלשנקבעלשערוךבהתאם-סחיריםשאינםחובנכסי-
.זהלנכסשערוךשניתןככל,מחיריםלציטוטבמכרז

העתידיהמחיראתבחשבוןהמביאהנוסחהפיעל-)FORWARD(עתידייםחוזים-
סיוםעדוהתקופה,להיווןריביתשערי,הבסיסנכסשלהמאזןליוםוהמחיר
כנגדוהוצאותהכנסותלדוהבמלואונזקףמהחוזההנובעהפסדאורווח.החוזה
,הכספיהמצבעלבדוח"זכותויתרותזכאים"סעיףאו"אחרותהשקעות"סעיף
.הענייןלפי

שוויעלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות-
שהתקבלהאחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהםהשותפיםשלהאחזקה

.המאזןאישורליוםעדההשקעהמקרן

-39-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2013לשנתהנגיפייםלדוחותביאורים
(המשך)חשבונאיתמדיניות-2ביאור

(המשך)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ב

חוץבמטבעעסקאות.4

בשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-
.העסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפיןלשערבהתאם

.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

לקבלודיבידנדריבית.5

לתאריךעדהתקבלהשטרם(הצמדההפרשילרבות)ריבית-לקבלריבית-
.EX-היוםאתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזן

לתאריךעדהתקבלוטרם,EX-היוםאתעבראשרדיבידנד-לקבלדיבידנד-
.המאזן

העמיתיםזכויות.6
עםבחשבונותנכלליםמהקרןוהעברותותשלומיםלקרןוהעברותתקבולים
בזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתם

.שולמואוהתקבלוושמרסשהצטברוסכומיםכולליםאינסהעמיתים

והוצאותהכנסות.ג

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוהנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ד

להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת
בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים

בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים
להיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים

.אלומאומדניםשונות

מחריםבמדדיםהשינוישיעורי.ה

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
201320122011

(באחוזים)
%91.1%44.1%55.2ידושמדד)לצרכןהמחיריםמדד

%66.7(%30.2)(%02.7)הבריתארצותדולרשלהחליפיןשער

-40-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

3%20לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפינ

חובהויתרותחייבים-3ביאור

בדצמבר%3ליוםמצרפי
3%202%20

277,2540,2לקבלודיבידנדריבית

-5המנהלתהחברה

-265ח"מטמכירתבגיןחייבים

168101הפקדותבגיןחייבים

178אחרים
--

732.2Zfidsחובהויתרותחייביםהכלסך

בדצמבר31ליוםכללימסלול

20132012

227.2480,2לקבלודיבידנדריבית

-5המנהלתהחברה

178אחרים
--

1242388%חובהויתרותחייביםהכלסך

בדצמבר%3ליוםח"אגמסלול

20132%20

4957לקבלריבית

16499הפקדותבגיןחייבים
--

6בaa1חובהויתרותחייביםהכלסך

בדצמבר31ליוםמנייתימסלול

3%202%20

13לקבלדיבידנד

42הפקדותבגיןחייבים

-265ח"מטמכירתבגיןחייבים

בuaחמהויתרותחייביםהכלסך
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמוהקרן

2013לשנתהכטםייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

סחיריםחוביכסי-4ביאיר

בדצמבר31לייםמצרפי

20132012

553.972589,983ממשלתיותחובאגרות

:קונצרגיותחובאגרות

759,629225,620להמרהניתנותשאינן

172[14להמרהשניתנות

873,629397,620
..........--.-.-....----

סחיריםחובנכסיהכלסך

~
hEQia%2%שמ

בדצמבר31ליוםכללימטלול

20132012

240,854382,869ממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

444,617497,607להמרהניתנותשאינן

172ן4ילהמרהשניתנות

6669,607ו558.7

----------------------
סחיריםחוביכסיתכלסך

~

LaliQU LdUJ

בדצמבר31ום'לח"אגמסלול

20132012

076,114ו8ו,48ןממשלתיותחובאגרות

:קונצרניותחובאגרות

315,12728,12להמרהניתנותשאיגר

ufiaaסחיריםחוביכסיהכלסל UQdQ

בדצמבר31ליוםמנייתימסלול

20132014

165131ממשלתיותהובאגרות

121מ4ןסחיריםחובנכסיהכליך
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

סחיריםשאינםחובנכסי-5ביאור

בדצמבר31ליוםכללימסלול

20132012

:קונצרניותחובאגרות

093,84595,88להמרהניתנותשאינן

5798להמרהשניתנות --

150,84693,88

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

379,38338,53בבנקיםפיקדונות

1923לאחריםהלוואות --

398,38361,53

548.12214סחיריםשאינםחובנכסיהכלסך

~

142

-43-



2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

מניות-6ביאור

בדצמבר31ליוםמצרפי
20132012

305.443980,416סחירותמניות

301%280.111ןמניותהכלסך

בדצמבר31ליוםכללימסלול

20132012

586.440986.414סתירותמניות

28.114(16.440נמניותהכלסך

בדצמבר31ליוםמנייתימילול

20132012

719.2994.1סחירותמניות

719.2994.1מניותהכלסך
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

אחרותהשקעות-7ביאור

מצרפי

גדעמגר31ירטיהרכב.א

20132012

סחירותאחרותהשקעות

603,501066.387סלתעודות

802,2825,2מובניםמוצרים

213.1347,3אופציות

618,505238,393
........................

סחירותשאינןאחרותתשקעות

575,22337.24סיכוןהוןוקרנותהשקעהקרנות

72598.1פזריםמכשירים

--
935,25ג647,2

........................
265,528173,419אחרותהשקעותתכלס7

:עזריטמכשיריס.ב

העסקאותשלדלתאבמונחיהמוצג,הבסוסלנכסנטו,החשיפהמכוסלהלן
:הכספיהדוחלתאריךשנעשוהפיננסיות

בדצמבר31ליום

20132012

(610,128)(707,90)זרמטבע

'כללמילול

בדצמבר31לייםהרכבי 2013
2012

סחירותאחרותהשקעות
831.499707,385סלתעודות

802,2825,2מובניםמוצרים

213.1347.3אופציות

846,503879,391
.......-----............

סחירותשאינןאחרותהשקעות
575.22337,24סיכוןהוןוקרנותהשקעהקרנות

72598,1עזריםמכשירים

647,22935,25

ךך

493,526814,417אחיותהשקעותהליסד

ןננזריסמכשיריס

העסקאותשלדלתאבמונחיהמוצר,הבסיסלנכס,ט),החשופהמכוס,להל
:הכספיהדותלתאריךשנעשוהפיננסיות

בדצמבר31ליום

20132012
(610,128)(707.90)ורמטבע



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(הישיםשקליםבאלפי)

(המשו)אחרותהשקעות-7ביאור

מנייתימסלול

בדצמבר31ליום:הרכב
20132012

772,1359,1סלתעודות

772,1359,1אחרותהשקעותהכלסו



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפינ

זכותויתרותזכאים-8ביאור

בדצמבר31ליוםמצרפי
20132012

82-מנהלתחברה

33149זריםניבעבגיןלמסעתודה

17186נגזריםבגיןהתחייבויות

1[2פ5זכותויתרותזכאיםהכלסך

בדצמבר31ליוטכללימסלול

20132012

78-מנהלתתברה

33148זריםע"ניבגיןלמסעתודה

2186התחייבויותבגיןנגזרים

5412בזכותויתרותזכאיםהכלסך

בדצמבר31ליוםח"אגמסלול

20132012

4-מנהלתחברה

4-זכותויתרותזכאיםהכלסך

בדצמברג3ליוםמנייתימשלול

20132012

1-זריםע"ניבגיןלמסעתודה

-15מזריםבגיןהתחייבויות

251זכותהתרותזכאיטהכלסך

ניחולדמי-9ביאור

.המספליםבכלהעמיתיםלכלזההוהואההשקעהבמסלולתלויאינוהניהולדמישיעור.א

ביוםשהסתיימהלשנה:מעמיתיםניהולדמישיעור.ב

בדצמבר31

201320122011

לגבותרשאיתהמנהלתשהחברהניהולדמישיעור
o/2e%2%2הדיןהוראותפיעל

%27.0%28.0%30.0בפועלהמנהלתהחברהשגבתהניהולדמישיעור



השקעותניהלעמלות-10ביאור

מצרפי

(')ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

(יי)ערךניירותשלשמירהדמיעמלות

:היצנניניהולעמלות

(--)סלובתעודותלישראלמחוץבנכסיםהשקעהבגין

עמלותכ"סה

בללימסליי שלומכירהקניהעמלות
(-;ערךניירות

(-י)ערךניירותשלשמירהדמיעמלות

,חיצוניניהילעמלות
(יי)סלובתעודותלישראלמחוץבנכסיםהשקעהבגין

עמלותכ"סה

ח"אגמסלול

(.)ערדניירותשלומכירהקניהעמלות
(*י)ערךניירותשלשמירחדמיעמלות

עמלותכ"סה

מנייתימסלול

(לערךנחרותשלומכירהקניהעמלות

(1.4ערךנתרותשלשמירהדמיעמלות

:חיצוניניהולעמלות

(יי)סלובתעודותלישראלמחוץבנכסיםהשקעהבגין

עמלותכ"סה

וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2013לשנתהכספייםלדוחותגיאורים

(חדשיםשקליםבאלפינ

שהסתיימהלשוה

201320122011

ח"שאלפי

גדצמבר1נביום

1212211,1211
שיעזר

89492711411

83--

022,2867
---

ששש

873870379,1

75--

016,2865

---

ששש

124827

6--

---
ע%ב

995

2--

62

2בע

%050.0%051.0%059.0

%003.0--

%074.0%033.0-

%105.0%052.0%060.0

%003-0--

%077.0%034.0-

%022.0%033,0%035.0

%004,0--

%121.0%135,0%092.0

-4,0א%

%140,0%054.0-

.העסקאותמחזורמתוךמחושבהשיעור(.1
.המסלולשלממוצעתנכסיםיתרתסךמתוךמחושבהשיעור(.י)

לתוקףשנכנס"עסקאותביצועבשלישירותהוצאות"4-9-2012מוסדייםגופיםלחוזרבהתאםהעמלותהצגת
.2012.7.1-מההל

השקעהמסלוליתשואות-11ביאור

בריטיומיסית)שנתיתתשואה

לשניםנרוטונומינלית ,ZOI1011101110102009ו)המלאיתשה1צ

באחוזים
%32.9%53.27%75,9-%92.8%79.8%61.3כללימסלול

%46.3%13.6%56,4%11.5ך.%48.3%42(1)ח"אגמסלול

%79.10%16.32%50.2-2%22.10%31.19ן,%03(2)מנייתימסלול

.מ09/6כיוסלפעולהחלהמסלול(1)
.09,4,9ביוסלפעולהחלהמסלול(2)
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(חדשיםשקליםבאלפי1

עשוריםוצדדיםענייןבעליעםועסקאותיתרות-12ביאור

הקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרות,ממשלתיותחברות,ישראלמדינתעםויתרותעסקאותעלמידע
.בחברהשלהםאחזקהקיימתאםאף,זהבביאורהוצגלאאליה

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםיתרות.א

בדצמבר31ליום

20132012

82(5)מנהלתחברהזכאים(חייבים)

656-מניות

אלפי141עלעמדתהמנהלתהחברהשל(רבעוןסופיבסיסעל)השנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלטבערד)היתרה
.ח"ש

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםעסקאות.ב

ביוטשהסתיימהלשנה

בדצמבר31
201320122011

346.7562.2211.2המנהלתלחברהניהולדמי

מסים-13ביאור

הקרן.הפקודההוראותליתרובכפוףהכנסהמסבפקודת(2)9סעיףלפי,בישראלממספטורותהקרןהכנסות,ככלל

בחובניירותאחריםלמחזיקיםכמו,במקורמסמנוכהאלוהשקעותבגין.ל"בחוזריםערדבניירותמשקיעה
.ל"
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מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויותץ14ביאור

עלהתחייבותמטילים,פיועלשהותקנוותקנות1958-ח"התשיהשכרהגנתחוק.א
,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין,ובתקנותיובתוקשפורטובנסיבות,החברה
פיגורישלבמקריס.לקרןכספיםהעברתבאמצעותבמועדםסולקולאאשרחובות

בהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוטהיאהחברהמדיניותמעסיקים
.זהחוקבגיןהתחייבותצופהאינההחברהולפיכך,משפטיים

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

שלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתרביןהכוללים,עובדיו
על,לחברהשוטףבאופןלדווחהמעסיקעל,כןכמו.לקרןבתשלוםוהמעבידהעובד

לקרןהעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלומפרטיםבחלקשינוי
.אחרת

המידעכלאתלקרןמוסריםאינםמהמעסיקיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות.ב
בחוק20סעיףובמיוחד,כיוםהתקףהחוקיההסדר,לכךבנוסף.מהםהנדרש
גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח

"
לקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשס

לעילמהאמור.המעסקותשלומיתשלומיויועברושאליההגמלקופתאתעתבכל
בידיואיןהשכרהגנתבהוקהנדרשותהוראותבמילוימובנהקושיקיים,כיעולה

,המעסיקיםידיעלבמועדםאליההועברושלאהסכומיםעלמדויקמידעההברה
.בלבדאומדןאלא

ברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
.(2012שנתבסוףח"שאלפי976,1-כ)ח"שאלפי465,2-כהואהתשלומיםהעברת
אלפי066,1-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי264,1-כשלסךכוללהאמורהאומדן

.(2012שנתבסוףח"ש

חודשיםשלושהשלתקופהבמשךלקרןהתשלומיםבהעברתמפגריםמעבידיםאם
.בדברהנוגעיםלעמיתיםהודעותנשלחותוכןהתראהמכתבילהםנשלחים,ויותר
מעסיקיםכנגדהתראהמכתבימוציאהמעסיקיםבפיגוריהמטפלהמשפטיהיועץ
.לעבודההדיןלבתיתביעותמגישצריךואם,חייבים

.המאזןבתאריךפקעומרסשמקצתם,ובאופציותעתידייםבחוזיםהתקשרההקרן.ג

וכאים"-8מספרובביאור"אחרותהשקעות"-7מספרבביאורראהנוסףמידע זכותויתרות
".
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המאזןתאריךלאחראירועים-15ביאור

אתלנהלהיההבנקתפקיד.לעילכהגדרתוהבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי
,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתיםחשבונותואתוהקרןהחברהחשבונות

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון
קיימה,זווודעה)לאור.14/1/1מיוםהחלהתפעולשירותימתןהפסקתעלהודיעהבנק

התקשרההחברה.תפעולשירותילקבלתשוניםמגופיםהצעותבחינתשלהליךהחברה
.14.1.1מיוםהחלתפעולשירותיקבלתלצורךלעילכהגדרתוהחדשהמתפעל
,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםס"שלמגןמחברת2013שנתסוףעדקיבלההחברה

.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים
לשירותימשלימיםשירותיםקבלתלצורך,מ"בעמושלםמגןחברתעםהתקשרההחברה
.נוספיםשירותיםולקבלתהחדשמהמתפעלהמתקבליםהתפעול
,%64.5שלבשיעור100א"תמדדעלה2014/03/18ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך

ומדד%25.2שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד
מול%26.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%68.0-בירדהידוש)לצרכןהמחירים

.%75.0-לוהגיעההאחוזנקודות25.0-בירדהישראלבנקוריביתהדולרשער

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

מגןמחברת,נוסרותמנהלותחברותוכןהמנהלתהחברהקיבלה,המדווחתבתקופה
החל.נוספיםושירותיםיהבמבנקשהתקבלוהתפעוללשירותימשלימיםשירותיס,ם"של

התקופהלאחר.הראשוןל"הבינהבנקידיעלמתקבליםל"הנהשירותים2014.1.1מיום
~tמגןבכוונתשאין,ם"שלמגןמחברתהשירותיסמקבלילכללהתברר,המדווחת r > w
-3402מסוגדעתחוותלהמציא

ISAE

.

עמיתיםכספישלתנועותמדגםנקבעבמסגרתה,מפצהבקרהביצעההחברה,כךלאור
.מבססיםמסמכיםמולנבדקופרטיהןאשר(והעברותמשיכות)

פעולותכיראיותקיימותלאכי,כאמורהמפצההבקרהתוצאותלאור,סבורההחברה
.כנדרשבוצעולאבמדגםשנבדקוהעמיתים
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