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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותערןלניהולהחברה
2013בדצמבר31ום?1התאגודעתקיעלדוח

התאגידפעילות.1
בניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הסכמיבמסגרתהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
.1970ביולי13ביום,הציבוריבסקטורשכר

:הינםהחברהשלהמניותבעלי
המונפקהמניותבהוןהאחזקהשיעורהמניותבעל

'בהנהלה'אהנהלההפרעהרגילות
%100%100ישראלמדינת

ההנדסאיםהסתדרות
%100בישראלוהטכנאים

%20ל"זולמןשנקמן

%20ל"ז,אליעזרפורגס

%20ל"זאפריסקוזולובסקי
%20ל"ז,גוטקגולדרינג

%20ל"ז,ניסןשרמייסטר

%100
:לחברההקשוריםהצדדיםלהלן

.יותראו%20-בהמדינהמחזיקהבהןהחברותוכלישראלמדינת
.החברהידיעלהמנוהלת,וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

.וטכנאיםלהנדסאיםהגמלקופת

.מ"בעגמלקופותלניהולחברה-וטכנאיםהנדסאים
.ומטכנאיםההנדסאיםהסתדרות-החדשההכלליתהעובדיםהסתדרות

.וטכנאיםהנדסאיםידעקרן
.(ר"ע)הטכנולוגיהחינוךלקידוםמכללה-אתגר

.מ"בעוהטכנאיםההנדסאיםהסתדרות-צרכנותמועדון-הוט
%20-במהדירקטוריםמימחזיקבהםהתאגידיםכלוכןבחברההמכהניםהדירקטורים

.(כאלושקיימותככל)שליטהאמצעישלמסויםמסוגאוהמניותמהוןיותראו
אוהשולטיםגופיםוכן(ההשקעותייומתאם:להלן)מ"בעפיננסייםשווקיםפרובידנס
שישנםככלההשקעותבמתאםשליטהאמצעישלמסויםמסוגיותראו%20-במחזיקים

יותראו%20-בהמחזיקבידיאוההשקעותמתאםבידיהנשלטגוףאואדםכלוכן,כאלו
.ההשקעותבמתאםהשליטהאמצעישלמסויםמסוג

ויותר%20-בשמחזיקמיאו("אקסלנס":להלן)מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס
הקרןלכספימקס-מהםאחדידיעלשנשלטמיאובאקסלנסהשליטהמאמצעי

.אקסלנסידיעלהמנוהלים

מאמצעיויותר%20-בשמחזיקמיאו("מגדל":ולהלןמ"בע(1965)הוןשוקימגדל
ידיעלהמנוהליםהקרןלכספיביחס-מהםאחדידיעלשנשלטמיאובמגדלהשליטה

.מגדל

מאמצעיויותר%20-בשמחזיקמיאו("דש":להלן)מ"בעתיקיםניהולדשמיטב
עלהמנוהליםהקרןלכספיביחס-מהםאחדידיעלשנשלטמיאודשבמיטבהשליטה

.דשמיטבידי
.(ידהעלהמנוהלהתיקלגבי)אקסלנסשלהמשקיעיםלקבוצתהמשתייכותגמלקופות
.(ידהעלהמנוהלהתיקלגבי)מגדלשלהמשקיעיםלקבוצתהמשתייכותגמלקופות
.(ידהעלהמנוהלהתיקלגבי)דשמיטבהמשקיעיםלקבוצתהמשתייכותגמלקופות



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

התאגידפעילות.1
בניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

הסכמיבמסגרתהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
.1970ביולי13ביום,הציבוריבסקטורשכר

:הינםהחברהשלהמניותבעלי

המונפקהמניותבהוןהאחזקהשיעורהמניותבעל
'בהנהלה'אהנהלההכרעהרגילות

%100%100ישראלמדינת

ההנדסאיםהסתדרות
%100בישראלוהטכנאים

%20ל"זזלמןשנקמן

%20ל"ז,אליעזרפורגס

%20ל"זאפריםקוזולובסקי
%20ל"ז,גוהקגולדרינג

%20ל"ז,ניסןשרמייסטר
%100

:לחברההקשוריםהצדדיםלהלן

.יותראו%20-בהמדינהמחזיקהבהןהחברותוכלישראלמדינת
.החברהידיעלהמנוהלת,וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

.וטכנאיםלהנדסאיםהגמלקופת
.מ"בעגמלקופותלניהולחברה-וטכנאיםהנדסאים
.והטכנאיםההנדסאיםהסתדרות-החדשההכלליתהעובדיםהסתדרות

.וטכנאיםהנדסאיםידעקרן

.(ר"ע)הטכנולוגיהחינוךלקידוםמכללה-אתגר
.מ"בעוהטכנאיםההנדסאיםהסתדרות-צרכנותמועדון-הוט

%20-במהדירקטוריםמימחזיקבהםהתאגידיםכלוכןבחברההמכהניםהדירקטורים

.(כאלושקיימותוככלשליטהאמצעישלמסויםמסוגאוהמניותמהוןיותראו
אוהשולטיםגופיםוכן("ההשקעותמתאם":ולהלןמ"בעפיננסייםשווקיםפרובידנט
שישנםככלההשקעותבמתאםשליטהאמצעישלמסויםמסוגיותראו%20-במחזיקים

יותראו%20-בהמחזיקבידיאוההשקעותמתאםבידיהנשלטגוףאואדםכלוכן,כאלו
..ההשקעותבמתאםהשליטהאמצעישלמסויםמסוג

ויותר%20-בשמחזיקמיאו(,ייאקסלנסי:להלן)מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס
הקרןלכספיביחס-מהםאחדידיעלשנשלטמיאובאקסלנסהשליטהמאמצעי

.אקסלנסידיעלהמנוהלים
מאמצעיויותר%20-בשמחזיקמיאו("מגדל":להלן)מ"בע(1965)הוןשוקימגדל

ידיעלהמנוהליםהקרןלכספיביחס-מהםאחדידיעלשנשלטמיאובמגדלהשליטה
.מגדל

מאמצעיויותר%20-בשמחזיקמיאו("דש":להלן)מ"בעתיקיםניהולדשמיטב
עלהמנוהליםהקרןלכספיביחס-מהםאחדידיעלw>w)wמיאודשבמיטבהשליטה

.דשמיטבידי
.(ידהעלהמנוהלהתיקלגבי)אקסלנסשלהמשקיעיםלקבוצתהמשתייכותגמלקופות
.(ידהעלהמנוהלהתיקולגבימגדלשלהמשקיעיםלקבוצתהמשתייכותגמלקופות
.(ידהעלהמנוהלהתיקלגבי)דשמיטבהמשקיעיםלקבוצתהמשתייכותגמלקופות



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותגרן,לניהולהחברה
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

העיקריותאחזקותמבנהתרשים.2

------,-----/------,
"'דר"הה0ן,ישראלמדינתןןישראלמדינתן

-החדשהת'הכיל
ההכדסאיםהסתדרותןן
והטכנאיםןן

:'בהיהלהמיית:הכרעתמיית:'אהיהלהמיית

השתתפותהודעותקבלת.אשלמקרהבכלהכרעההשתתפותהודעותקבלת.א
התברהבאסיפותהכלליתבאסיפהשוויוןהחברהבאסיפות

כוחמכלל%50הפעלת.בבהנהלהאובדירקטוריוןכוחמכלל%50הפעלת.ב
.ההצבעה.ההצבעה

מהברימחציתמינוי.גמחברימחציתמינוי.ג
הדירקטוריוןהדירקטוריון

החברהל"מנכמינוי.דהדירקטוריוןר"יומינוי.ד

ןן

(

""
,ילה

"שמי"4י4י"
הגצ

"
למוהמ

מ"יטכנאימבע"פידיאו%



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

(ח"שכבאלפיהפעילותתחומילגביכספימידע.3

201320122011

358,7571,7522,7השנהבמשךוהכנסותיההחברההוצאות

335,806,2747,703,2631,553,2(1)ברוטו,השנהלסוףהקרןנכסיסך

חיוביתנטוצבירה-השנהבמשךוהעברותמשיכות,הפקדותסך

(100,31)(174,60)(767,117)(2)(שלילית)

(%61.3)%92.8%79.8כללימסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

%48.3%42.7%46.3ח"אגמסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

(%31.19)%03.12%22.10מנייתימסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

:שלעילבנתוניםלהתפתחויותהסברים

הצבירהבקיזוןמהשקעותיההקרןמרווחינובעהקרןבנכסי2013בשנתהגידול(1)
.העמיתיםזכויותשלנטוהשלילית

מהגידולבעיקרנובענטוהצבירהבענייןהקודמתהשנהובין2013שנתביןהשינוי(2)
.אחרותלקרנותבהעברות

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה.4

חוקזהובכללגמלקופתבניהולהעוסקגוףכלעלהחליםוההוראותלחוקיםכפופההחברה
פקודת,מכוהושהותקנווהתקנות2005ה"התשסגמתקופות)פיננסיםשירותיםעלהפיקוח
ההוןשוקעלהממונהולחוורילהוראותגםוכך,,מכוחהשהותקנווהתקנותהכנסהמסה
.להלן15בסעיףפירוטראה.דיןכלולהוראות("הממונה"להלן)וחיסכוןביטוח

חברותעלהחלותהדיןהוראותלכלכפופההיאוככזוממשלתיתחברההיאהחברה
עלשניתנוולהוראות,(1975)ה"התשל,הממשלתיותהחברותלחוקגםזהובכללממשלתיות

.פיו

גופיםביןוהתחרותל"ובחובארץההוןשוקימצבוביניהןשונותלהשפעותחשופההחברה
.גמלקופותהמנהליםההשקעותבתימצדשיווקפעולותגםהכוללת,במשקדומים

שונות

מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקרןפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקרןשלההשקעות



מ"בעוכבנאנסלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

הפעילותתחוםעלכללימידע.5

בדוחוכן,לעיל3-ו1בפרקיםראהנוסףמידע.הקרןבניהולתקנונהפיעלעוסקתהחברה
"החברהשלכלליסמאפיינים"בפרקהדירקטוריון

הפעילותבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי

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

הפעילותתחוםשלהעיקרייםוהיציאההכניסהמחסומי

נכסיםהיקף,מנהלתחברהרישיוןקבלת:הםהגמלקופותבענףהעיקרייםהכניסהחסמי
.מתאימההכשרהבעלאנושיוהוןמינימאלימנוהלים

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

ניהולדמי

.בפועלההוצאותפיעלניהולדמיהקרןמעמיתיגובההחברה
השיעור,הקרןתקנוןפיעל.%27.0הוא2013בשנתמהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור

.לשנה%2הואניהולדמישלהמכסימלי

מיועדותההכנסות.ח"שאלפי346,7היו2013בשנתמהקרןניהולמדמיהחברההכנסות

.השונותהניהולהוצאותלכיסוי

החברהבהוצאותהעוסקים,הכספייםבדוחות14-ו11,13בביאוריםראהנוסףמידע
.ובהכנסותיה



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותגרןלניהולהחברה
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

ההשתלמותקרנותלענףהשוואה

הקרןנכסיהיקף.%63.12שלבשיעור2013בשנתעלהההשתלמותקרנותשלהנכסיםהיקף
.תקופחבאותה%79.3שלבשיעורעלה

2013בשנתההשתלמותקרנותשהשיגו,ברוטוהנומינליתהממוצעתהשנתיתהתשואה

ברוטונומינליותשנתיותתשואות2013בשנתהשיגההקרן.%68.8שלבשיעורהייתה
.מנייתיבמסלול%03.12-ו,ח"אגבמסלול%48.3,הכלליבמסלול%92.8שלבשיעור

דמישיעור.%73.0היה2013בשנתההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
שלהכספייםבדוחות,ניהולדמי,9ביאורראה.%27.0הואבקרןמהעמיתיםשנגבוהניהול
.הקרן

ההשקעותניהולמבנה
בחשבוןמביאהוומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון

התייחסותכוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקרןשהשקעותהסיכוןדרגותאת
.אפיקבכללהשקעהוהמכסימלייםהמינימלייםהשיעוריםומהםלהשקיעאפיקיםבאילו
שקבעהמדיניותבמסגרתהשנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעותועדת

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

ההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםומגדלדשמיטב,אקסלנס
פועליםהתיקיםמנהלי.אקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלולושלח"אגמסלולשל

התיקיםמנהלי.הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישום
ערךבניירותומשקיעים,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמים
.האמורותולהנחיותלמדיניותבכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים

.החברהלביןהתיקיםמנהלישלושתביןתאוםשלשירותיםלקרןנותןהשקעותמהאס

הכנסותופילוחשירותים,מוצרים.6

:המסלוליםעלפרטיםלהלן.השקעהמסלולישלושההקרןבמסגרתמנהלתהחברה

השקעהמדיניות

מהיקף%35עליעלהלאהמיריםערךובניירותבמניותההשקעותהיקף-כללימסלול
.במסלולהנכסים

.במסלולהנכסיםמהיקף%50-מיפחתלאח"באגההשקעותהיקף-ח"אגמסלול

מהיקף%50-מיפחתלאהמיריםערךובנירותבמניותההשקעותהיקף-מנייתימסלול
ל"הנבמסלולהנכסים



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
עעקעלדוח

~
2013בדצמבר31גווםהתאגוד

,,ו,;.),י:,
,,

,
קמנכס.ן,.

~

הכנסותהחברההכנסותהחברהםנטו?לדנכסטנטו

ניהולמדמיניהולמדמיליגןליום
(,2013/12/31,2

~

2012בשנת2013בשנת20,12/31

א?)1(ח"ששאלפיהמסלולשש'

*
(ח"שבאלפי)(שייחבאלפי)(ף"ש'

667,2703,561,2967,6239,7'385כללימסלול

937,133813,137366311ח"אגמסלול

963,4814,31310מסלול

מנייתי

הקרןעמיתי.7

וכויותהעברתסכוםסכום.מספרמספרן

מהקרןנטומשיכותהפקדותחשבונותעמיתים

בשנהבשנהבשנה3'1ליום31ליום:

(שייחבאלפי)(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)בדצמברבדצמבר'עמיתיםסוגשנה

(892,158)(818,207)945,22264,25943,248שכירים2013

(018,98)(563,220)208,24526,26407,258שכירים2012

(053,71)(444,224)898,24212,27397,264שכירים2011

והפצהשיווק.8

אישלמידעואתרוהקרןהחברהעלכללילמידעאתר:אינטרנטאתרישנימפעילההחברה
.לעמיתים
עבורהשיווקפעולותאתהמבצעיםמורשיםפנסיונייםממשווקיםשירותיםמקבלתהחברה
במסגרתאוההברהממזכירותשהופנובעמיתיםמטפליםהפנסיוניםהמשווקים.הקרן

מקרנותצבירותבהעברת,הצטרפותבבקשותמטפליםהמשווקים.הארץברחביפעילותם
באמצעות,בנוסף.בעברהקרןאתשעובועמיתיםוהחזרתלקוחותבשימורגםכמואחרות

לציבורהמיועדיםשוניםעיוןובימיבכנסיםמשתתפתהחברה,הפנסיוניםהמשווקים
.החברהשלהיעדקהל-וטכנאיםההנדסאים



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013בדצמבר31יעםהתאגידעסקיעלדוח

תחרות.9

עמיתיםמעברשלהמובנההתהליך,כספוינוהלבהבקרןהעמיתשלהבחירהחופשעקב
גופיםשלשיווקומאמצי,בבנקיםהפנסיוניהייעוץשירותיהתרחבות,אחרתלקרןמקרן

.אחרותלקרנותמהקרןכספיםהעברתשללהתגברותאפשרותקיימת,אחריםמוסדיים
קופתשלמנהלתכחברהשהחברההעובדהולאורהפנסיוניתהמסלקההקמתלאור,בעתיד
,פנסיוניםכיועציםתפקידםמתוקףהבנקיםעםחפצהבהסכמיהתקשרהלא,ענפיתגמל

.תגדלהאמורההאפשרותשללהתממשותההסבירות
מופנותאשרעמיתיםבפניותלטפלמרץבמשנההחברהפועלת,התחרותעםלהתמודדכדי

החברהפועלתוכן(הידועההימיםמגבלתבמסגרת)אחרתלקופהכספיהםלהעברתאליה
.לעילהמפורטותהשיווקבדרכי(ותפעל)

אנושיהון.10

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

.החברהידיעלמועסקואינוהחדשההכלליתמההסתדרות
מהחברהישירותשכרהאתהמקבלתהחברהדירקטוריוןמזכירתמעסיקההחברה,בנוסף
הנלוות,השכרתשלומי.החדשההכלליתמההסתדרותשואלתשהחברה,פקידותשתיוכן

במקבילמחייבתאשר,ההסתדרותידיעלבפועלמתבצעיםהפקידותשתיבגיןהזכויותושאר
.עבורםהחברהאת

חיצוניותוהשתלמויותקורסיםקיוםזהובכלל,לעתמעתהכשרותלקייםנוהגתהחברה
פעילותעםהקשוריםולגורמיםבקרןמשרהלנושאיבעיקרמיועדותאלוהכשרות.ופנימיות

קופותענףשלהשנתיובכנסעיוןבימיהדירקטוריםחלקהשתתפו2013שנתבמהלך.הקרן
.רלבנטיותמקצועיותבסוגיותעסקואשרהגמל

שירותיםונותניספקים.11

.הקרןשלההשקעותתיקימנהלילגבי,י'חהשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה

ליוםעדתפעולשירותילחברההעניק("הבנק":להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק
לאור.14/1/1מיוםהחלהתפעולשירותימתןהפסקתעלהודיעיהבבנק.13.12.31

לקבלתשוניםמגופיםהצעותבחינתשלתהליךהחברהקיימה,כאמורזוהודעה
הבנקעםהתקשרההחברההצעותלקבלתהליךקיוםלאחר.תפעולשירותי

שירותיקבלתלצורך("החדשהמתפעל":להלן)מ"בעלישראלהראשוןהבינלאומי
.14.1.1מיוםהתלתפעול
בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןמחברת2013שנתסוףעדקיבלההחברה

,מ" .נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

משלימיםשירותיםקבלתלצורך,מ"בשמושלםמגןחברתעםהתקשרההחברה,בנוסף
.נוספיםשירותיםולקבלתההדשמהמתפעלהמתקבליםהתפעוללשירותי

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקרןנכסי

מסחרפיננסיםהראל,מ"בעסהרפועליםבאמצעות('ברוקראז)ערךבניירותסחרההקרן
.טפחותמזרחיובנקדיסקונטבנק,(2013ינוארעד)מ"בעערךוניירות
מבקר,משפטייועץ,השקעותיועץ:ביניהם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה
-404ליישוםמלווה,פנים

St

OXמשווק,סיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי
.ציותוקצין
בביאור,הקרןשלהכספייםבדוחות,הקרןידיעלהמשולמותהעמלותעלנוסףמידעראה

."השקעותניהולעמלות"-10

השקעות.12

אופציות,פיקדונות,לרבותסחיריםושאינססחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכספי
.עתידייםוחוזים

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

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות
.ומיומיםשותפויות,מוחזקותבחברותהחברהשלמהותיותהשקעהפעילויותאין

מימון.13

פיעל,להתחייבותלערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההקופה,ככלל
הדיןהוראותידיעלהוחרגהכזוחשיפה.עתידייםובחוויםבאופציותפעלההקופה.דין

.האמורמהכלל



מ"בעומבנאיםלהודריםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

מיסוי.14

החברהעלהחליםהמסחוקי

עלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת.רווחכוונתללאמוסדהינההחברה

.שכרמסהינוהחברהעלהחלהמס.הכנסהמספקודתפי

סופיותמסשומות
.2007המסשנתוכוללעדסופיותמסשומותהוצאולחברה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות.15

:לרבות,דיןלכלכפופההתברח

.2005-התשסייה,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*

,(פנסיונייססליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלמפיקוחחוק*
.2005-התשסינה

.האמוריםהחוקיםשנימכוחתקנות8

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

.1964-התשכחי,גמדקופותולניהוללאישורכלליס)הכנסהמסתקנות*

.האוצרבמשרדוחסכוןביטוחההוןשוקאגףעלהממונההוראות*
.פיועלשניתנוולהוראות,(1975)ה"התשלהממשלתיותהחברותחוק*

בביאורלהלןראהמוסדייםלגופיםונוגעות2013בשנתשפורסמו,דיןהוראותלגבימידע
.הכספייםבדוחות"ותקינהחקיקהתהליכי"-20

מהותייםהסכמים.16

מנהליועםמושלםמגןעם,המתפעלהבנקעםהחברהשלהמהותייםלהסכמיםבנוסף
.לעיל11בפרקכמפורטההשקעות

:ביטוחפוליסותשתירכשההחברה

גבול.2013לאפריל1-בחודשההפוליסה-ודירקטוריםמשרהנושאיאחריותביטוח.א
.שנתיתביטוחולתקופתלמקרהח"ש000,000,30עלעומדבפוליסההאחריות

האחריותגבול.2013לאפריל1-בחודשההפוליסה-מקצועיתאחריותביטוח.ב
.שנתיתביטוחולתקופתלמקרה000,000,30עלעומדבפוליסה
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משפטייםהליכים.17
,"והתקשרויותתלויותהתחייבויות"-17בביאור,בתביעותהמשפטיהטיפולעלמידעראה

-14בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיהטיפולועל,החברהשלהכספייםבדוחות

.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

עסקיתואסטרטגיהיעדים.18

.שנבחרההסיכוןברמתמרבילרווחלהגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד
.לעמיתיםמחולקיםהקרןרווחיכל

הסכמיבמסגרתלקרןשהצטרף,(וטכנאיםהנדסאים)מוגדרעובדיםציבורמשרתתהקרן
.שכר

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

,כןכמו.מהרגילנמוכיםכיוםשהם,הריביתבשיעוריעליה,לדוגמא.סיבותממגוון,ובעולס
ידיעלמוחנקותשלהןחובאגרותאשר,חברותשלהפירעוןביכולתלקשייםחשופההקרן
בכלהעמיתיםפעילותעלוהןהקרןתשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקרן

.ולהעברותלמשיכותהקשור
מדיניות-4פרק,הקרןשלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירתראההסיכוניםלגביהרחבה
בדוחראה,ניהולםודרכישוקלסיכוניחשיפהלגביהרחבה.הקרןשלתסיכוניםניהול

ראה,בחברהסיכוניםסקרעריכתלגביהרחבה."שוקסיכוניניהול"בפרקהדירקטוריון
."הפניםמבקרת"בפרקהדירקטוריוןבדוח

מידתאתלהעריךוקשה,ההשתלמותקרנותבענףהקיימיםסיכוניםהםלעילהסיכונים
.הקרןעלהעתידיתהשפעתם
רגולאטוריםגורמיםמטעםואישוריםלפיקוחכפופההחברהפעילות-ברגולציהשינויים
ידיעלהמוכתביםמדיניותמשיקוליומוגבלתמושפעתלהיותעשויההיאולפיכך,שונים
אשררגולאטורישינויהואוומבחינההעיקריתהסכנה.בתחוםחקיקהומשינוייאלוגורמים

שינוייםיבוצעוכיחששקיים.השתלמותלקרןלהפקדותשניתןממטבפטוריפגע
.השתלמותלקרןלהפקדותשניתןממסבפטוריפגעואשררגולאטוריס

לדרושהזכותלעובדניתנהבכררפורמתבמסגרת-העובדידיעלהגמלקופתזהותבחירת
להיותעשויהאלוחקיקהלהוראות.ידועלשייבחרמנהלבגוףכספיםלהפקידממעסיקו

.נכסיהסךועלבקרןהעמיתיםמספרעלהשפעההארוךבטווח
עמיתיםבשימורחשובגורםמהוויםהטובושמההקרןמוניטין-החברהבאמינותפגיעה
פגיעה.חדשיםעמיתיםשלבהפקדותוכן,(בכררפורמתלאורבמיוחד)הקרןשלקיימים
.בההעמיתיםומספרנכסיההיקף,הקרןפעילותעללהשפיעעלולה,הקרןבמוניטין

משרהנושאישלתגמולמדיניות.20

הפעילותתוצאותשלנגזרתשהםבתגמוליםשלההמשרהנושאיאתמתגמלתאינההחברה
.החברהשל



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנת.הדירקטוריגןדוח

החברהשלכללייםמאפיינים
קרןלניהולהחברהידיעלמנוהלת,("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

שכיריםלעמיתיםמיועדתהקרן.("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמות
שמדורגמיאו,לבורנט,שרטט,טכנאי,הנדסאי)והטכנאיםההנדסאיםלסקטורהמשתייכים

.(וטכנאיםהנדסאיםבדירוג

.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1970ביולי13ביוםהוקמההחברה

.שכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן

נכללהדירקטוריוןובדוחהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראותבהתאםמידע

ושל1318הואהמנייתיהמסלולשל,290הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר
.2014בדצמבר31עדתקפיםהאישורים.1384-ח"אגמסלול

התנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפקדותסכומי
.המעבידאצלהעבודהוהסכמי
מופרשיםהכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםמהשכרההפקדותשיעורי
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרן

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

קיימה,זוהודעהלאור.14/1/1מיוםהחלהתפעולשירותימתןהפסקתעלהודיע
עםהתקשרההחברה.תפעולשירותילקבלתשוניםמגופיםהצעותבחינתשלתהליךהחברה
שירותיקבלתלצורך("ההדשהמתפעל":להלן)מ"בעלישראלהראשוןהבינלאומיהבנק מגןמחברת2013שנתסוףעדקיבלההחברה.14.1.1מיוסהחלתפעול

שירותיםם"של
יהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים,מ"בעמוסדייםלגופים

.נוספיםושירותים
לשירותימשלימיםשירותיםקבלתלצורך,מ"בעמושלםמגןחברתעםהתקשרההחברה
.נוספיםשירותיסולקבלתהחדשמהמתפעלהמתקבליםהתפעול

ודשמ"בע(1965)הוןשוקימגדל,("אקסלנס":ולהלןמ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס בעמוסדייםהשקעות
ההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםמ" מסלולשל

.אקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלולושלח"אג

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקרןנכסי

סך.אחריםהשקעהמסלולישניועודכלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה

סך,ח"שאלפי385,667,2עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטוהכלליהמסלולנכסי
נכסיוסךח"שאלפי937,133עלעמדהמאזןליום(עמיתיםוכויות)נטוח"אגמסלולנכסי

.ח"שאלפי963,4עלעמדהמאזןליום(עמיתיםוכויות)נטומנייתימסלול

המניותבעליעלמידע
."התאגידפעילות"-1סעיף,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

היסודמסמכי

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהחברהשלהיסודמסמכי

חירוםלשעתהחברההערכותבדברמידע
.מתודיבמתווהחירוםבשעתפעילות2013אוקטוברבחודשתרגלוהחירוםוצוותהחברה
בחודשבדירקטוריוןנידונוהתרגילממצאי.התרגילשלכבקרשימשבתחוםמקצועיגורם

.2013נובמבר
.כאמורפעילותתרגלוהוןשוקימגדל,דשמיטב,וניהולייעוץנשואהאקסלנסגם
הודיעוהוןשוקיומגדלדשמיטב,וניהולייעוץנשואהאקסלנס,סהרפועלים,יהבבנק

נוהלקיוםכוללתההיערכות.עסקיתולהמשכיותחירוםלשעתהיערכותםעלבכתבלחברה
.ועודחירוםלשעתהנהלהמינוי,חירוםלשעת

הקרןשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי

אלפי747,703,2לעומתח"שאלפי335,806,2-ב2013בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן
.%79.3שלעלייה,2012בדצמבר31ביוםח"ש

הצבירהבקיזוז,ההשקעהבאפיקימהרווחיםנבע2013בשנתהמאזןבהיקףהגידול
.העמיתיםוכויותשלנטוהשלילית

הפעילותתחוטעלכללימידע

."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

החברהשלהכשפיהמצב

.ח"שאלפי750-בהסתכם2013בדצמבר31ליוםהחברהמאזן
מהכנסותברובןמומנוההוצאות.ח"שאלפי358,7-בהסתכמו2013בשנתהחברההוצאות

הכספייםבדוחותוכלליותהנהלההוצאותבביאורראהההוצאותפירוט.מהקרןניהולדמי
.המבוקרים

.בחברהרווחיםנוצרולא,ולפיכך,בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובההחברה
.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקרן,לעיתים

.א"בתארלוזורובברחובהבנייןפועליהסתדרותבבנייןמשרדיםשוכרתהחברההנהלת
אינההחברה.במושכרושיפוריםמשרדיוריהוטציודמלבדקבוערכושמחזיקהלאהחברה
.ן"בנדלמחזיקה



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

הקרןשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

המדדלעומת2013דצמברבגיןהמדד)%82.1שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2013בשנת
יציבותיעדבתוךהינו2013בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2012דצמברבגין

.(%3-ל%1וביןישראלבנקשלהמחירים

השקליתהריבית

לרמהבינואר%75.1שלמרמהישראלבנקשלהמוצהרתהריביתירדה2013שנתבמהלך
בייצואירידה,השקלהתחזקות,האינפלציהבתחזיותירידהרקעעלזאת.בדצמבר%1של

.2014שנתבתחילתמיסיםלהעלאת(התממששלא)והצפי

חוומטבע

התחזקלדוגמאכך.הסחרמטבעותמרביתמולמשמעותיבאופןהשקלתוסף2013בשנת
-בהשקלתוסףט"הלישומול%82.2-בהשקלהתחזקהיורומול.%02.7-בהדולרמולהשקל

היואןמול:המתעורריםהשווקיםעםהמדינותשלהמטבעותכנגדגםהתחזקהשקל.%88.4

-בהברזילאיהריאלומול%15.7-בקונגיההונגהדולרמול,%40.4-בחשקלהתחזקהסיני
%47.19.

המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד2.33-כשלבסך2013בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
מהיעדנמוךהיהבפועלהגירעון.2012בשנת%2.4שלגירעוןלעומת,ג"מהתמ%15.3

.תוצר%65.4שלבשיעורהמקורי

הלאומיהתשלומיםמאזן

%5.2)דולרמיליארד2.7-ל2013בשנתעלההתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

מיליארד3.3ושל(ג"מהתמ%3.0)2012בשנתדולרמיליארד8.0שלעודףלעומת(ג"מהתמ
.(ג"מהתמ%1.3)2011בשנתדולר

בעודףמעלייהבעיקרנובעת(2012שנתלעומת)2013בשנתהשוטףבחשבוןבעודףהעלייה
2013-בדולרמיליארד4.3-ל2012-בדולרמיליארד5.0-מוהשירותיםהסחורותבחשבון

5.5-ל2012בשנתדולרמיליארד8-מהראשוניותההכנסותבחשבוןבגירעוןומירידה
.2013-בדולרמיליארד



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

ההוןבשוקהתפתחויות2

שינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2013שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2013בשנתעיקרייםבמדדים

-%30

o/Z5eס%10.24

---%20

%15ע.2ג% .ן..
1..,4----%10

ב--.י-"2ב
טטטט

טטטט"""

55ן45
54נן1%?

-
4

-'י.-
MSCI(י) WORLD,.100א"ת-

-צמודלאח"אג-*-.מדדצמודח"אג

MSCIמדד(י) WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף.



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרולניהולהחברה
2013לשנת.הדירקטוריוןדוח

המניותשוקהמניותשוק

העיקרייםהמניותמדדי.בעולםהעיקרייםבשווקיםשעריםבעליותהתאפיינה2013שנת
שלחדבשיעורהבנקיםמדדעלהזובשנה.%16-לכ%12ביןשלבשיעוריםעלובישראל

MS(העולמיהמניותמדד.%33.16

CI

AC WORLD(לעומת.%25.20שלבשיעורעלה
.%76.5-כשלבשיעורירדחמתעורריסהשווקיםמדד,זאת
:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןהמפותחיםבשווקיםלעליותהסיבותבין

.השנהבמהלךהצמיחהלהאצתוהצפיב"בארההכלכלייםבנתוניםשיפור*
.האמריקאיהמרכזיהבנקשלמרחיביםמוניטארייםבכליםהשימושהמשך*
.האירופיתהכלכלהליציבותבנוגעהחששותהתמתנות*

.בעולםהמשקיםבמרביתהנמוכההריביתמדיניות*
.ביפןהמשקבמבנהמשמעותיותרפורמותוביצועכמותיתהרחבהתכניתהשקת*

החובאגרותשוק

%99.2שלבשיעור2013בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד

,הגילוןמדדי.%47.9שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרותומדד
.(להתאמה%69.1-ו%35.4,%31.2שלבשיעוריםעלומ"והמקהשחר

במדדיםשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

%12.12%21.9ף"המעומדד

500S&P%60.29%41.13

MSCI AC WORLD%25.20%43.13

-%30.2-%02.7דולר

-%35.0-%82.2יורו

%99.2%35.9ממשלתימדדצמודח"אג

%47.9%26.10קונצרנימדדצמודח"אג

%04.4%02.7צמודותלאח"אג

במשקהוןגיוס

מיליארד4.3-כלעומתח"שמיליארד6.6-כעלעמד2013בשנתהמניותבשוקההוןגיוסיסך
הנפקותארבעבוצעוהשנהבמהלך.2011בשנתח"שמיליארד9.5-וכ2012בשנתח"ש

.ח"שמיליון320-כשלכוללבסךראשוניות
ח"שמיליארד22לעומתח"שמיליארד20-בכהשנההסתכם,נטו,האוצרהנפקותהיקף
.2012בשנת
3.25לעומת,שקלמיליארד4.28-לכחברותי"עלציבורח"אגהנפקותהיקףעלה2013בשנת

.2011-2010בשניםשהיהמזהנמוךההיקףעדייןאך,הקודמתבשנהשקלמיליארד
באמצעותשגויסמהסכום%84-לכ2013בשנתירדגבוהבדירוגח"אגשלההנפקותשיעור

.בהתאמה2012ו2011בשנים%95-ו%92-כלעומת,לציבורח"אגשלהנפקות



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנת.הדורקטוליוודוח

ההשתלמותקרנותענף.3

לענףהשוואה,הפעילותתחוםעלכללימידע-5פרק,התאגידעסקיעלבדוהלעילראה
.ההשתלמותקרנות

המאזןתאריןלאחראירועים.4

,%64.5שלבשיעור100א"תמדדעלה2014/03/18ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%25.2שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%26.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%68.0-בירד(הידוע)לצרכן
.%75.0-לוהגיעההאחוזנקודות25.0-בירדהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

-17-



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנת_הדירקטוריוןדנת

הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות

מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעותיהאתמפזרתהקרן.הנזילותסיכוןכולל,הקרןבפני
הערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף.בנגזריםהשקעותלרבות

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויותהכלכליותההתפתחויותשל

לפיהשינוייםפירוטלהלן.2013שנתבמהלךנכסיההרכבאתשינתההקרן,האמוררקעעל
:שנתיבסיכוםאפיקים

הכללימסלול

מניותנרכשוכ"סה)ח"שמיליון62.5שלבסךמניות(נטו)נמכרוא"בתהמניותברכיב שמיליון61.196שלבהיקף
.(ח"שמיליון23.202שלבהיקףמניותונמכרוח" חומניותברכיב

מניותנרכשוכ"סה).ח"שמיליון61.16שלבהיקףמניות(נטו)נמכרול" שמיליון67.117שלבהיקף
.(ח"שמיליון28.134בהיקףמניותונמכרוח" המטנגזרותברכיב

נגזרותנרכשוכ"סה).ח"שמיליון62.1שלבהיקףנגזרות(נטו)נמכרוח" שמיליון03.9שלבהיקף
.)nrrwמיליון65.10שלבשיעורנגזריםונמכרוח" ברכיב

נגזרותנרכשוכ"סה).ח"שמיליון92.0שלבהיקףנגזרים(נטו)נרכשוהמניותנגורי
.(ח"שמיליון57.0-כשלבשיעורנגזריםונמכרוח"שמיליון49.1שלבהיקף אגברכיב

ח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון51.14בהיקףח"אג(נטו)נרכשוצמודממשלתיח" בהיקף
.(ח"שמיליון51.68בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון02.83-כשל

כ"סה)ח"שמיליון77.10בהיקףח"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיברכיב אגנרכשו
.(ח"שמיליון90.237בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון67.248בהיקףח" ברכיב

ח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון23.128-כשלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוהקונצרני
.(ח"שמיליון25.134בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון48.262בהיקף
.nrrwמיליון60.0בהיקףסלתעודותבאמצעותסחורותנרכשוהסחורותברכיב

ח"האגמסלול
:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהשנהבמהלך

ח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון23.11בהיקףח"אג(נטו)נרכשוהצמודהממשלתיבאפיק שמיליון89.13בהיקף
.(ח"שמיליון66.2בהיקףח"אגונמכרוח"

.ח"שמיליון78.12-כשלבהיקףח"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיבאפיק סה)
.(ח"שמיליון67.10בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון45.23בהיקףח"אגנרכשוכ" ברכיב

בהיקףח"אגנרכשוכ"סה).ח"שמיליון12.1שלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוהקונצרני
.(ח"שמיליון49.0בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון61.1-כשל

המנייתימסלול
:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהשנהבמהלך

בהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח"שמיליון48.0שלבסךמניות(נטו)נרכשוא"בתהמניותברכיב שמיליון55.2של
.(ח"שמיליון07.2שלבהיקףמניותונמכרוח" ברכיב

בהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח"שמיליון25.0שלבהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניות
.(ח"שמיליון05.1שלבהיקףמניותונמכרוח"שמיליון3.1של

216.0בהיקףח"אגנרכשוכ"סה).ח"שמיליון087.0בהיקףח"אג(נטו)נרכשומ"המקברכיב שמיליון
.(ח"שמיליון129.0בהיקףח"אגונמכרוח"

-18-



מ"בעוטכנאיםההשתלמותלהנדסאיםקרןלניהולהחברה
2013לשנת.ון?הדירקטנה.דוח

פעילותהותוצאותהקרןשלהכיפימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(שייחבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

2013שנת
שיעור2012שנת-

השינוי
(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)

(%66.3)943,248407,258הפקדות

(%78.5)(563,220)(818,207)משיכות

%44.51(840,113)(394,172)העברותמהקרן

,הכלליבמסלול%92.8היאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה.2
במסלול%79.8שלתשואהלעומתמנייתיבמסלול%03.12-וח"אגבמסלול%48.3

הקרןשצברההרווחים.אשתקדמנייתיבמסלול%22.10-וח"אגבמסלול%42.7,הכללי
וכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.ההשקעהאפיקיממגווןנבעו,2013בשנת

."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנההשוואתם

כללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,העמיתיםיתרותכלסךשלהמאזןליוםהשיעור.3
במסלול%11.65-ו,ח"אגבמסלול%04.88-ו,הכלליבמסלול%72.79הואהנכסים

,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן),מנייתי
ביןזכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינםאםגם

.%100-להאפקטיביתהנזילותשיעוראתהופכת,קופות
שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן

.בבורסהממכירותצריךואם,הקרןמהשקעות
ההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך

נתוניאחרמעקבמבוצעוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשל
להתמודדהיכולתעלשומרתהקרןזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדות

רובהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,העמיתיםבהתנהגותשינוייםעם
,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותהכספים
במזומנים,סחיריםבנכסיםמחויקחהקרן.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים
%47.94:הבאיםבשיעורים(השקעותבגיןלקבלסכומיםכולללא)מזומניםובשווי
.מנייתיבמסלול%58.94-ו,ח"אגבמסלול%84.99-ו,הכלליבמסלול
סיכוןתוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת

לגבילהערכותיההחובנכסישלהחייםמשךאתמתאימהההשקעותועדת,נמוך
.הקרןעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת

עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגידעסקיעלבדותלעילראה
."החברהפעילות

-19-



מ"בעוטכנאיםהנדסאים*ההשתקמותקרןלניהולהחברה
2013שנת*הדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניניהול

כללי
קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעההחלטות

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

.השוקסיכוניאתלהפחית

א
~
,!(ע"ע

4ב41

.בשווקיםלתנודותבהתאםבעיקרמשתנההקרןנכסי
הסיכוניםאחרומעקבלזיהויתשתיתהקימההחברה

ושימושסיכוניםמנהלמינויבאמצעותהשוניםהפיננסיים
.("פריים")סיכוניםלניהולבתכנה

החברהחשופהאליהםהשוניםהפיננסייםהסיכוניםבין
,גיאוגרפיתחשיפה:הבאיםהסיכוניםאתלמנותניתן

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

.ההחלטותקבלתבעתבדעתוומתחשבים

שוקתיכוניניהולעלאחראי
חוק"להלן)2005-ה"תשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(א)10סעיף
.החוזרלפיסיכוניםמנהלפועלבחברה.סיכוניםמנהלתמנהגמלקופתכיקובע("גמלקופות

שוקסיכוניתיאור
.הקרןבדוחההנהלהבסקירת"הקרןשלהסיכוניסניהולמדיניות"פרקראה
.הגנהלמטרותרקהנגזריםבתחוםפועלתהקרן

שוקסיכוניניהולמדיניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתNISD<נועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
.החברהשלהאינטרנטבאתרומתפרסמתהדירקטוריוןידיעלנקבעתההשקעותמדיניות
.ולחשיפותהנכסיםלהקצאתמגבלותהדירקטוריוןקובעבנוסף
המינימוםשיעוריאתוקובעתשוטףבאופןהתיקלמנהליהוראותנותנתההשקעותוועדת

בסיסעל,הוועדהשלדעתהשיקולעלמתבססותההוראות.אפיקבכללהשקעהוהמקסימום
בשווקיהתנאיםבסיסועלהנכסיםתיקפיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמת

בטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסותתוךובעולםבישראלוההוןהכספים
.לעילכאמורהדירקטוריוןלהחלטותבכפוף-הכל.שוניםזמן
.שוניםבאפיקיםההשקעותפיזורהואהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד

רמתועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות
.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיק

.הקרןבדוחההנהלהבסקירת"הקרןשלהסיכוניםניהולמדיניות"-4פרק,עודראה
.החברהדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיטההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
."שוקסיכוניניהולעלאחראי"-ו"כללי"בפרקיםלעילראה

מטבעוסיכוןמדדייכון
שלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירת"מטבעוסיכוןמדדסיכון"-1.2.4סעיף4פרקראה
.הקרן

סיכוניםעלנוסףמידע
החברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעראה.1

שלהמבוקריםהכספייםבדוחות14בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהם
.הקרן

שלפירוט:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע.2
שלבחינה,בודדלמנפיקחשיפה,גאוגרפיפיזור,ריכוזיותסיכוני-המסלוליםשלושת
סיכוןמדדי,נזילות,התיקשלהפטוררמתניתוח,שוניםבתתכיסהחובתיקדירוג

.סיכוןתרחישי,הקרןשלויעילות
ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליהריגותלמניעתבקרהככלי.3

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

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

ומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יובשיתוף,("המוסדיהגוף":להלן)החברההנהלת
האפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדיהגוףשלהכספים

ר"יו,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשל
הבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלהמוסדיהגוףל"מנכ,הדירקטוריון

לסכם,לעבד,לרשוםמנתעלאפקטיביותהנןהמוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים
הדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעלולדווח

בהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראות
.אלו

שינויכלאירעלא2013בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
סביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרה
.כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפוי

מגןמחברת,נוספותמנהלותחברותוכןהמנהלתהחברהקיבלה,המדווחתבתקופה
.נוספיםושירותיםיהבמבנקשהתקבלוהתפעוללשירותימשלימיםשירותים,ם"של
לאחר.הראשוןל"הבינהבנקידיעלמתקבליםל"הנהשירותים2014.1.1מיוםהתל

בכוונתשאין,ם"שלמגןמחברתהשירותיםמקבלילכללהתברר,המדווחתהתקופה
.402גש151מסוגדעתחוותלהמציאם"שלמגן

כספישלתנועותמדגםנקבעבמסגרתה,מפצהבקרהביצעההחברה,כךלאור
.מבססיםמסמכיםמולנבדקופרטיהןאשר(והעברותמשיכות)עמיתים
כיראיותקיימותלאכי,כאמורהמפצההבקרהתוצאותלאור,סבורההחברה

.כנדרשבוצעולאבמדגםשנבדקוהעמיתיםפעולות.



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה 2013לשנתהדירקטוריוןדוח
הדירקטוריוןחבריעלפרטים

בהטאחריםתאגידיםהשניםבחמשהתעיקותהשכלתנתינותמעןשנתמספר'ומשפחהשם
כדירקטורמשמשהאחרונותלידהזהותתעודת.

משקהמיכליאיסיףתאוידחשבונאותושניראשוןתוארירושליםעברית,אינישראליתיהוד66הורדים0592745061965רוםמצאאסתר
קנם:עומינהלוכלכלה13/7/25-מהחל

סיזאוברחברתל"מנכ,ציםונשיאלמוביילבכירע11ר,עויידתעודת,לונדון,)באוומימוןבבלבלהשניתוארישראלית.ד.תמתם9סחרונאנדרי01976))193707ר"יו,ד"באבשי בפרש
.הקרובוהמורחישראלצים'אונבמשפטיםראשוןותוארבכלכלהראשוןתואר31016חיפה13/11723-

נשיאסי .הישראליתהספנותלשכתירושליםעברית
לניהולחברה-איט)וטכהנדסאיכההנדסאיםבהסתדריתחטיגהר"יולהנדסאיםבמינהלתעידהליתדי-חיפהטכניוןישראלית2901!יםקרית)ברזילי011551947)05יצחק
ל"מנכ

בשיםגמלקופותמערכתתיקמחזיקוכןוהטכנאים,מוסמכיםטכנאים~ ג"קופלניהולחברה-שדותתוירההנדסאים'הסתר"ויוהביטחון

-צרכנותמועדון-הוטר'יוי,מ"בעוהטכנאים
והטכנאיםההנדסאיםהסתדרות
מ"בעבישראל יווחומריםמטולור1יה,טננאישראליתתל10/7אבינורשאגל001939)07468-שלמה

לניהולחברה-יטנואיםהנדסאיכחברה-וטכנאיםהנדסאיםר" מנכ,בעייםגמלקופותלנוהולאביב
בשיםגמלקופותיל' יוייר,והטכנאיההנדסאיאגודת

וטכנולוגיההנדסהללמודיהקריה

המירחטיבתר"יוחלקיתאקדמאית,וניהולתעשיהטכנאיישראליתאביבתל38דניאלמיריץ85751481948פרלובשלמה

~

poxyn)לניהולחברה-וטכנאיםהנןסאים
ההנדסאיםבהסתדרות

מיצרכנות
מועדון-הוט'מ'3ש

מ'בעיבישראלוהטכנאים ישראליתת,26דחובשפינונהי5243014194ברנהולךעסיס
שלהארציארתןלמזכירבכירעוזרמכרותהנדסאי

א"תעששנדי
לראייתמשרדשלומנהליםבעליםסטטיסטיקה-חיפה')באיראשוןתיאר'מוסמדח"רוישראלית)1037חיפה)747.ד.ת969נ55י024744-ואקיטיבילח"רי דה

חשבוןצ" 53אימרחב052592664%19שלושבשמת
ש"ועמ,,היהודיתהסוכריתש"יועמתואר,דיגיטליתותרבותמידע,בפילוסופיהשניתוארישראליתהשרקדשת' תואר.תייאאוףמשפטיםבער47226מינויפקיעת

,תמארינדאלולהברהומזכירת,במשפטיםשני בזקש,,ידעמ13/6/2

מהדשמינוי 52ת/13

החשמלחברתשלמפעליתג"קופהחשמלבחברתאגושמשאבימנהלמנהלראשוןתואר,אירגוניתבהתנהגותשויתיארישראליתאריקרית46בניןמגחם07371151950הופרחיים

חברתשלמפעליתג"בקופודירקטורוהנדסאי,עסקים
החשמל

באר40השבאירוס0650411952)11איזןאנדרי

-

YJWחבר,ש"בעיריתראשמ"וממת'אונבמדעיםראשוןתוארבוגרוניהולתעשיהמהנדסישראלית 13/5-בפרש

שלובעליםמנהלבישןהעירמועצתבעש
"הארץואת"'חב -וייסברגלינה

תוארשראלית,69121אביבתל12י,בראז0042537121947

.

m _ a,לניהולחברה-וטכנאיםההסאיםופסיוניכלכליייעוץוכלכלההחברה,במדעתואר0.ן.8תואר נת
קזפ,,ןיצ"

ת~
חברה-ר"והמחבעיימגמל

מ"בענמלקופותלניהול 7הזית1976נ0)262106כגלףיונית
השקשתושייוקהשקשתניהולעסקםומינהלכלכלהישראליתהנדה,ווי -בפרשה-צדקיהו

אנליסטבחברת (1.1
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותערןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

(המשך)הדירקטוריוןחבריעלפרטים
רשבד.עיקריתהתעסקותתתחלהתאגידחיצתי.נציגבועיותחגלותומשפחהשם

אוקשורה0בוה,בתנ41גתכדירקטורכהילההדירקטוריון
ענייי

בתאגידאחר
ענייןשכבעל

לאלאמשקהמיכליאיסוףתאמד13,7לאר"יי-רוםמצאאסתר

לאלא,ישראלציםל"סמנכ10/2לאשפרשר"יו-ד"באבשי
ישראלאזורל"מנכ

בציםהקרובוהמזרח
יוהסתדרותר"יו09/7לאל"מנכ-שטיינריצחק

לאההנדסאיםהסתדרותר" הסתדרותעובד-בישראלוטכנאיםההנדסאים

החדשההכלליתהעובדים

לאחברה-יטכנאיםהנדסאיםוטכנאיםהנדסאיםר"יו93,3לאהשקשת,שיווקשנישלמה
מ,בעיגמלקופותלניהולקופותלניהולחברה-

1מלבעיימ
לאהעיסקיהמגורחטיבתר"יוהמגורחטיבתר"יו93/3לאועדתר"יו,השקעותפרלובשלמה

ההנדסאיםבהסתדרותבהסתדרותהעיסקישיווק
הה1דסאיט

לאלאלמזכירבכירעוזר03/7לא,משקיף-השקעותברנהולץעמוס
עובדישלהארציהארגוןביקורת

א"תעש
לאלאשלומנהליםבעלים09/2לאביקורתועדתר"יוחיצונידירקטור-ואקיםנביל

וייעוץה"להנתמשרד

חשבוןוראייתפיננסיך 0/5גלאביקורתהופרחיים

לאלאחברתאנושמשאבימנהל
החשמל

לאלאפנסיוני,אקטואריייעוץ10/2כןהשקעותועדתר"יווייסברגלינה

-,יכלל
לאלאהסוכנותשלש"יועמ10/6לאשלושכשמת

היהודית
לאלאחובברמתמועצתראש11/1לאאויןאנדרי
לאלאושיווקהשקעותניהול12/8לאצדקיהובילףיונית

אגליסטבחברתהשקעות

.ואקיםנביל-ופיננסיתחשבונאיתמומחיותבעלשהינווביקורתועדתחבר
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

(המשך)הדירקטוריוןהבריעלפרטים

ומשפחהשם

,הדירקטורעןיחד-באבודי?
שעבר:

ציד-מצארוםוסתר
ודירקטוריון

הקרןל"מנכ-שטיינרצחק'

שנילניה?
צ"יח--ואקיםוביל

nu>wפרלוב
ברנהולץגמום
צ"יח-וייסברגלינה

שלוששכת:
הופר(קייכ ,

אוזןנדרי
צדקיהוכילףונית'

13/1פרש

2

5

4

5

5

4

4

5

5

13/5פרש

-13/1פרשה

6

טלפוניות22+4

טלפוניות22+4
טלפוניות16+1
טלפוניות22+4

טלפוניות27+4

ביקורתועדתישיבות

טלפוניתנ+גילוי4+ביקורת6

טלפונית1+גילוי4+ביקורת6

טלפונית1+גילוי4+ביקורת6

טלפונית1+גילוי4+מקורת6
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

בחברהבכירים.משרהנושאי שנתתלונתמספרששפחתשם
שניםבחמשעסקיניסיוןהשכלהשלבומשפחהןבחברהתפקיד.בחברהתפקידלידה

אחרונותמשרה.נושאןקשורהזהת
אואחרבכירהענייןבבעלאו

שלבעלעניין.,
מיכליאיסוףתאגידעבריתאונילאלאר"יו0592745061965מצאתסתר

מ"בעמשקהתוארירושליםדירקטוריוןוט-
ושניראשון13/5-מזחל

חשבונאות
ומינהלוכלכלה
עסקים

לשכתנשיאסגןשניתוארלאלאר"יו0331937071976ד"באבשי

~
ציםל"מנכ,הספנותומימוןבכלכלהדירקטוריון13/1רש

,הקרובוהמזרחישראל,לונדון'אונ
תקציביםאגףראש,ד"עותעודת
ציםבחברתוכלכלהראשוןתואר

ותוארבכלכלה
ראשון

'אונבמשפטים
עברית

בירושלים

בהסתדרותחטיבהר"יוחיפהטכניוןלאהסתדרותר"יול"מנכ011853051947שטיינרצחק'
מחזיקוכן'והטכ'ההנדתעדהולימודיההנדסאים

,הבטחוןמערכתתיק'להנדבמינהל
הסתדרתר"יומוסמכים'וטכ
והטכנאיםההנדסאיםחיפה'אונ

פנימיתביקורת,מוסמךח"רולאלאפניםמבקרת0287085271971גרוסליקיאת

מינהלBAלדר"

חינוך
ופילוסופיה

לראייתמשרדבעל,חשבוןרואהלאכספיםמנהלכספיםמנהל0597646701965ארגוברורון
נלוויםושירותיםחשבוןבכלכלהBAהנדסאיםשל

,וחשבונאות-וטכנאים
מוסמךלניהולחברה
במשפטיםמ"בעג"קופ
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

דירקטוריםגמול
ושלהדירקטוריוןשללישיבהח"ש985שלתעריףפיעלשולם2013בשנתהמדינהמטעםהדירקטוריםשנר

.לישיבהח"ש2013-255,1בשנתהדירקטוריוןר"יושכר.ועדותיו
עד)נסיסתהחורח"ש060,1בסךלישיבהגמול,ח"ש500,22בסךשנתיגמולקיבלהחיצוניהדירקטור

~40.1nבסך(מ"ק113 rwלקילומטר.
-מהחל)ח"ש816,1בסךלישיבהגמול,ח"ש702,25בסךשנתיגמולקיבלהחיצוניהנציג2013/2-מהחל
.(ח"ש853,1ולישיבהיח,ש25.001,26שנתיגמול2013/8
.ח"שאלפי135-ב2013בשנתהסתכםוהוא,הניהולבדמיכלוללדירקטוריםהשכר

שכר
פיהוט'התשלומיםפירוטבחברהתפקידומקבלשם

ההתחייבויות',.3ע20בשנתששולמוהתשלום

לתשלומים(ח"שבאלפי)
עצמהעלשקיבלה

החברה

30648מזכיר.מ.מאעובד

החברה
,2013דצמבר-ינוארהחודשיםממשכורותהנגזרת,למעבידהשכרעלותאתמשקפיםלעילהסכומים

.כאלההיואם,מעביד-עובדיחסיבגיןהכספייםבדוחותשנרשמונוספותהוצאותכולליםואינם

.(לחברהקשורמתאגידתשלוםלרבות)מהחברהבמישריןשלאשכרמקבליפירוט
ידהמשלס)התאפירוטהההחייבויותהתשלומיס*פיכו"'יפקעיבחברה''שממקבל

'שקיבלהלהשלומיקww1>luהתשלום

החברהעצמךעל

ההסתדרת14633פקידה(..)בעובד

החדשההכללית

ההסתדרות349נפקידה(..)געובד

החדשההכללית

ההסתדרות(')(")דירקטורפרלובשלמה
החדשההכללית

ההסתדרות(.)ן.)ל"ומנכדירקטורשטיינריצחק
החדשההכללית

.בקרןפעילותועלגמולמקבלואינוהחדשה
בגינםהזכויותושארהנלוות,השכרתשלומי.החדשההכלליתמההסתדרותמושאליםהחברהעובדי(..)

.בגינםהקרןאתבמקבילמחייבתאשרההסתדרותידיעלבפועלמתבצעים

המבקרהחשבוןרואה
מועלםאתמועלםמשרד

גןרמת1החילזון-מען

מועלםיצחק-האחראיהשותףשם
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

החברהניהולאופן
פועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמיםשש2013שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריון

,החברהשלהגילויכוועדתמכהנתהביקורתוועדת.ביקורתוועדתהשקעותועדת
שונהאונוסףגילויבמתןובצורךהפנימיתהבקרהבמערךשעלובליקוייםלדוןהאחראית
.הכספייםבדוחות

הדירקטוריוןועדות.הדירקטוריוןחבריהםהחיצוניתהנציגהלמעטהוועדותחבריכל
.פעילותןעללדירקטוריוןשוטףדיווחלהגישנוהגות
הפניםמבקרשלעבודתותכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרתמכהנתבחברה
.ובהמלצותיובמסקנותיו,בממצאיוודנה
ניהולמדיניות"בסעיףהדירקטוריוןבדוחלעילראההנכסיםהקצאתמדיניותעלמידע
."שוקסיכוני
ועדתבדיוניפעילבאופןהשתתףההשקעותיועץ.חיצוניהשקעותביועץנעזרתהחברה

עלשמר,להשקעותבנוגעהחלטותלקבלסייע,ההשקעותמדיניותלגיבושתרם,ההשקעות
בנוגעהןהתיקיםמנהליאתוהנחההתיקיםמנהליועםהחברההנהלתעםמתמידקשר

נעשוהיועץהנקיותכל.כוללתהשקעותלמדיניותבנוגעוהןספציפיותעסקאותלביצוע
.ההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון,כאמור,שקבעוכפיההשקעותלמדיניותבכפוף

ועדתמחבריחלקועםההשקעותיועץעםשוטףקשרעלשומריםהתיקיםמנהלי
.להשקעותבנוגעשוטפותלהחלטותבקשרעמםלהתייעץוכדילעדכנםכדיההשקעות

ערךניירותומכרוקנוהתיקמנהלי,ובמסגרתהההשקעותמדיניותאתליישםמנתעל
.כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים

."החברהשלכללייםמאפיינים"בסעיףלעילראה-הקרןשלהתיקמנהליעלמידע עלהמנוהליםהתיקיםכלביןהיוםבסוףהעסקאותפיצול
עלמתבצעהתיקיםמנהליידי

.ההשקעותבתינהליפי

מוזמנים,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמים,השוניםהשירותיםנותנינציגי
.(הצורךלפי)ובוועדותיוהחברהדירקטוריוןבישיבותלהשתתף

הכספייםהדוחותאישורהליך

:הינםבחברההעלבקרתעלהמופקדיםהגורמים*
הביקורתועדת8

החברהדירקטוריון*
החברההנהלת9

מנתעל(גילויוועדתשלובמתכונתבשנהפעמים'מסמתכנסתהביקורתועדת*
החברהלדירקטוריוןהמלצותומגבשת,הסופיאישורםטרםהכספייםבדוחותלדון
הביקורתבדוחותשוטףבאופןדנההועדה,בנוסף.כאמורהדוחותאישורלגבי

.החברהשלהפנימיהמבקרי"עלההמוגשים
ודןהחברהדירקטוריוןמתכנס,כאמורהביקורתועדתהמלצותגיבושלאחר8

אתלאשרהאםומחליט,לושהוגשוהביקורתועדתובהמלצותהכספייםבדוחות
.כלשונםהכספייסהדוחות

הינה("הגילויועדת":להלן)הכספייםהדוחותלבחינתהועדה,לעילכאמור*
הדוחותטיוטתמופצתהגילויוועדתכינוסלפני.החברהשלהביקורתועדת

ומנהלהמשפטיהיועץ,החברההנהלת,הממשלתיותהחברותלרשותהכספיים
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מ"בעומבנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהדירקטוריוןדוח

.ל"הנהגורמיםשלבהערותדיון,הצורךבמידתמתקייםהגילויובוועדת,הכספים
הכספייםהדוחותבטיוטתודיוןבחינהלשם2014.03.20ביוםהתכנסההגילויועדת
.2013לשנתוהקרןהחברהשל

חוקימנייןמהוויםואשר,הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים*
:להתכנסות

הביקורתועדתר"ויוצ"דח-וואקיםנאבילח"רו0
ביקורתועדתוחברדירקטור-ברנהולץעמוסמר0
ביקורתועדתוחברדירקטור-הופרחייםמר0

נותנישלנציגיםגסוהשתתפונכחווהדירקטוריוןהגילויוועדתשלבדיונים*
מועלםמשרדהמבקרח"רונציג,הכספייםלדוחותהקשוריםלחברהשירותים
.הממשלתיותהחברותרשותנציגגםהשתתףהדירקטוריוןבישיבת.ומועלם
מידעקבלת,הדוחותקריאתלאחרחבריהידיעלואושרושגובשו,הועדההמלצות
ביוםבישיבתוהדירקטוריוןבפניהוצגו,לעילהאמורבכלודיוןאחריםמגורמים

.הדוחותאתלאשרההחלטהאתהדירקטוריוןקיבלובטרם,2014.03.20

הפניםמבקרת
.אלדר-גרוסגליקליאתח"רוהיאהפניםמבקרת.1
.חודשיותשעות65-כשלבהיקףבקרןמועסקתהמבקרת.2
(4)(א)32לסעיףבהתאם"בכירפקיד"כמועסקתואינה,התאגידעובדתאינההמבקרת.3

.1975,ה"התשלהממשלתיותהחברותלחוק
סמכויותיהאתוקבע,הביקורתמטלותלביצועהמבקרתאתוהנחהקבעהדירקטוריון.4

"הפנימיתהביקורתנוהל"בואושרשהוצגכפי(1992הפנימיתהביקורתלחוקשהתייחס
.בחברהשמונהג

:ביקורתתכניתבקביעתהשיקולים.5

המתעדכנת,שנתיתרבביקורתתכניתנערכתהפנימיתהביקורתמערךחוזרהוראותפיעל
סיכוניםסקריפיועל,שנקבעהקדימויותסדרפיעל,הביקורתנושאימוצגיםבה,שנהכל

,העבודהתהליכי,הנהליםנסקריםאלובנושאים.המבקרתידיעלשנערכיםתקופתיים
הביקורתועדתידיעלהתוכניתואישורעיוןלאחר.בפועלוהביצועההחלטותקבלתאופן

הביקורתלועדתמפורטדוחמוגשהבדיקהבסיום.הדירקטוריוןלאישורהתכניתמוגשת
.החברהולדירקטוריון

חוקמקובליםביקורתלתקניבהתאםפנימיתכמבקרתפועלתשהיאמצהירההמבקרת.6
.1992הפנימיתהביקורת
באשרמבקרלכלמחייביםתקניםומהווים,בעבודתוהמבקראתמחייביםאלותקנים
.הוא

העבודהותוכנית,החברהפעולותשלוהרציפותהאופי,שההיקףסבורהחברהדירקטוריון.7
.בההפנימיתהביקורתמטרותאתלהגשיםכדיבהםויש,סביריםהינםהפניםמבקרתשל

אתהדירקטוריוןבוחןוממצאיה,הביקורתהמלצות,השנתיתהעבודהתכניתעלבהסתמך
.המבקרתפעילותוהרחבתהעמקת

זהובכלל,(1992הפנימיתהביקורתלחוק9'בסכאמור)חופשיתגישהניתנהלמבקרת.8
.כספייםנתוניםלרבות,התאגידשלהמידעלמערכותאמצעיתובלתימתמדתגישה

הביקורתבועדתונידונים,השנהבמהלךושוטףרציףבאופןמוגשיםהביקורתדוחות.9
.בישיבותיה

2012.שנתבתחילתבוצעסיכוניםסקר.10

.פניםמבקרלאיתורהליךאלובימיםמבצעתהחברה.11
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2013לשנתהדירקטוריוןדוח

שירותיםונותניספקים
."שירותיםונותניספקים"-11פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילח"ר

ההצבעהבזכויותהשימושנוהל

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

שלכלליותבאסיפותההצבעהאופןלגבידעתחוותלחברהלהעניקהואאנטרופי
אסיפותבאותןהקרןבשםולהצביע,משתתפתהקרןבהןח"אגמחזיקישלאומניותבעלי
.העמיתיםשלהאינטרסיםעללשמורמיועדותאנטרופישלהדעתחוות.כחייפויפיעל

.אחריםפיננסייםלגופיםגםאלהמעיןשירותיםהנותנתחברההיאאנטרופי

המובאיםהעיקרייםבנושאיםלהצבעהקריטריוניםגיבשה,ההברהשלההשקעותועדת
ועדתדיוניבמסגרת,זהלנוהלבנוגעדיוןמתקייםלשנהאחת.הכלליותבאסיפותלדיון

,הקרןעמיתישלטובתםהםהחברההצבעתאתהמנחיםהעיקרייםהקווים.ההשקעות
והעסקאותהעלויותוסבירותבענייןהמחייבותלתקנותלדיוןהעולההנושאהתאמת
.הדיוןנשואות
שבהןבאסיפותמשתתפתהיא.הצבעהזכותלחברהישאסיפותבאילובוחנתאנטרופי
כאשראובקרןהעמיתיםשלענייניהםעללהשפיעעשויהלאישורהמובאתההחלטההצעת

אתמנחההחברהשלההשקעותמתאם.ענייןבעליעםעסקאותהאסיפהלאישורמובאות

.לעילכאמור,שנקבעוהקריטריוניםלפיאנטרופי
החברההשתתפותלגבי,חודשייםמידידיווחמקבלתהחברהשלההשקעותועדת

.בהןהצבעתהואופןהכלליותבאסיפות
שלשנתיותאספות122:מתוכםכלליותאסיפות367-ב2013שנתבמהלךהשתתפההקרן

אספות5-ו,ח"אגמתויקישלאספות76,מניותבעלישלמיוחדותאספות164מניותבעלי
עקב,יחסיתקטנההחברההצבעתשלהשפעתהמידת.השתתפותיחידותמהזיקישל

.ידהעלהנמוךהאחזקהשיעור

.באינטרנטהחברהבאתרמתפרסמיםההשתתפותנתוני

משפטייםהליכים
-14בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיוהטיפולתלויותהתחייבויותעלמידעראה

.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

מיסוי
."מיסוי"-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

."החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"-15פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
עסקיתואסטרטגיהיעדים
."עסקיתואסטרטגיהיעדים"-18פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
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שלהמנייתלבעליהמבקריםתחשביןרואישלדוח

לניהילהחברת

"
מ"בעוטמאיםלהנדסאיםההשתלמותרן

להנדסאיםההשתלמותקרןלניחולהחברהשלהמצורפיםהכספיהמצבעלחדוחותאתביקרה

הכוללהרווחעלהדוהואת20131-2012בדצמבר31לימיה(ההברה-להלן)מ"בעוטכנאים

וההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכספייםדוחות.תאריכיםבאותםשהסתיימולשנים

.ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו.החברהשל

בתקנותשנקבעתקניםלרבות,בישראלlpn1>otביקורתלתקניבהתאםגיקורתנואתערכנו

מאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-ג"התשל,(חשבוןרואהשלפעולהודרך)תשטןרואי
הצגההכספייםבדוחשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרחולבצעההביקורתאתלתכנן

שבדותותובמידעבסכמיםהתומכותראיותשלמדגמיהבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמוטעית

המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוחחשבונאותכללישלבחינהגסכוללתביקורת.חכספייס

הכספייסבדוהותהתצגהנאותותהערכתוכןהחברהשלהתנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

.דעתנולחוותגאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותת

הכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותנכלנאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייסחדוחות,לדעתנו

תס)באשנסתיימולשניםפעולותיחתוצאותואת20131-2012בדצמבר31ליוםהחברהשל

,לדעתנו,כןכמו.(פאקו-חתקני-ולהלןהבינלאומייםהכספיהדיווחלתקניבהתאם,תאריכים
במשרדוחסכוןביטוח,החוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאםערוכיםל"הנהכספייסהדוחות

.חממשלתייתהחברותרשותלחוזריובהתאםהאוצר

כפי,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהק(408לתקניבהתאם,גםביקרנו

החברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאת,בישראלהחשבוןרואילשכתידיעלשאימצו

פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבחתבסס,2013בדצמבר31ליום

עלמסויגתבלתידעתחוותכלל2014,במרץ27מיוםשלנווהדוח(050י"עשפורסמה

.החברחשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

/חגבכחד

;,,,קע
"
,

/4געלשעיןעליי,,/

חשבוןרמי

.4ג20במרץ27,גןימת

MOUALEM!8MOUAIEMן52522נו-רמת),:יו'הח'רחן554500-5-972:761זטיפלו1
muellem@mualleln-cpa. co. ll1ana:37655(6-6!",2512ן1א972:14-נ.)1)ת1110ןן0!:.1מנאC . P . A



מ"בקוטכנאיםלהנדסאיםהתשתלמותקוןלניוולהחצרה
דירקטוריווך"יוהצהרת

"חהשנקעתנהחאט
הטמנותביברנוסדיאחממשלייותת,

1IVPJJW

unilwוהטצגיס

I

נומת)לחבטתה
.5מ20-התשריץהדירקסוריוחודוחהכמפייסהדוהךת
:כימצחירת,41וס4מצאאסוגראנק

החשתלמותקרןלניחולחחברחשלהדירקטוריוןדוח)הכמפייסהדוחותאתבחנתי.1
3%20לשנתיהחברחק"להלן,ימ,3עוטכנאיםלהנדסאים

"
.(הדוחוה-לחלןיחדניהם?

שלנכוןלאמצגכולליםאינסחדוחות,חדוחותאתשבחנתיולאחר"לידעהבחספס.2
,שניתנושחמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבתםהסרולאמחותיתעובדה
המכוסהלתקופתבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםגיחנושבחןחנסיבוהלאר

.בלוחות

אחרכספיומידעחכספייםחדוחות,הדוחותאתשבהיתיולאחרלידיעתיבהתאם,3
המצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאוהבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול

.בדוהותהמוטיםולתקופותלימיםחחבוחשלהפעולםותוצאותהכספי

ולחתקוימותםלקביעתםאחראית,כזוהצהרההמצתיריםבתברחאחריםלצד,אני.4
בקריתקבענולכךבההאטבדוחותהופרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבצברח
חמיועדים,כאלחונהליםבקרותשלפיקנחעתחתלקבקביםמנו-מאו,כאלהונחלים
בפרט,בחברחאחריםידיעללידישננומובא,לחברהתמתייחסמחותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלחחכנחהקופתבמחלך

החשבוןלרואתגילינו,ידיעתילמיטב,כזוהצחרההמצהיריםבחברחואחריםאני.5
-ביותרחעדכניתחערכתנועלבחתבסס,שלחולדירקטוריוןהחברהשלהמנקר
אובקבעתחחמחותייתוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א

להשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימיתבקרהשל3הפעלהה
.כספימידעולדווהלסכום,שבד,לרשוםחתברהיכולהעללרעה

אומטיליםבהשמעורבים,מחותיתשאינתמיןמחותיהבין,הדמיתכל.ב
שלכספודיווחעלהפנימיתבבקרהמשהגותיתפקידבעליאתרוםעוביים
.ההברה

פיעל,אחראדםכלמאחריותאומאהריוהילודועכדילעילבאמוראין

:

baדון.

-
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לניהולהחברה
קרי

מ"בעוטכנאיםלהניסאיםההשמימית

ל"מנכהצהרת

'להבטחתשניתנווהמצויםשננקטוהפעולותבדברוסל)יזחחממשלתיותתחברותלתקנותבחתאם
.2005-התשטרהדירקטוריוחודוחהכספייםת!הדוח

:כימצהיר,שטיעריצחק,אני

ההשתלמותקרןלניחולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיחדושניהם20!3לשנתהחברהיק"-ולהלזמ"בעוטכנאיםלחנדסאים

שלנכון!וממצגכולליםאינסהדוחות,חדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבחתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמחותיהעובדהשלמצגבהםחסרלא)מהותיתעובוה
המכוסחלונקופהבהתייחסמטעיםיחיולא,מצגיםאותםגיתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

אחרכספיומידעהכספייםמדוחות,חדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיסקתאס.3
המצבאת,חמהותיותהבחיטתמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול
.בדוחוונהמוצגיםולשקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאותהכספי

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבעתלכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורדונהליםבקרותשלבחברה
"כאונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמתאו,כאלהונהלים

המיועדים,ק
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברתהמתייחסמהותישמידעלמבטיח
.חדוחותשלחהכגחתקופתבמהלך

החשבוןלרואהגילינו,ידיעתילמיטב,כזוחצהרחהמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוהחןהחברהשלהמבקר
אובקביעתההמהותיותוחחולשוונהמשמעתייםהליקוייםכלאת.א

להשפיע,סבירבזיופןהעלולים,כספידיווחעלפנימיתבקרחשלבהפעלתה
.כספימידעולדוותלסכום,לעבדלרשומןהחברהיכולתעללרשה

אומנהליםבוןשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמחושיתבין,תרמיתכל.ב
שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםעובדים
.החברה

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריוונאומאחריותילגרועכדילגילבאמוראין
/ו4



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברך

,.כספיםמנהלהצהרת

leהפעולותבדברנאףודותהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
~

J) wנכונהלהבטחת)שניתיוהמצגים

.2005-התשספו(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבהנתי.1
>t)aDTlnיחדשניהם)2013לשנת("החברה'ולהלן)מ"בעוטכנאים

.(הדוחות-להלן

שלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנהולמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

אחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימיםהחברהשלהפעולותותוצאותהכספי

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כ11הצהרההמצהיריםבחברהאחריטלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתםמובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החברהשלהמבקרהחשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריון

אובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
להשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלבהפעלתה

.כספימידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברהיכולתעללרעה
אומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב

שלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחריםשבדים
.החברה

.דיןכלפיעל,אתראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ג),ןם.,4
דוחןח"ריתאריך

-

כספיםמנהל,גוב



מ"געוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלביהולהחברה
חחבוותהתותלסיכספידיווחקלתפנימיתהגעותגדגויההנהלההדיוקטיריעשל"ד

'(כספידיווחעלנימית?חהבקרהאפקטיגיותנדגרניכפיםיוחהצ)הממשלתיות
2001-ת"תתשס

להנדסאיםחחשתלמותקרןלניהולחחברהשל1)'חדירקטורובאישורבפיקות,ההנהלה
פנימיתבקרהשליחתקיימותהלקביעתהאחראים,(החברהיי"-ולהלןמ"בעוטכנאים
.בחברחכספידיווחעלנמותח
לגביבטחוןשלסבירהמידתpDV<המיחנדונהליךהיאכספידיווחעלפנימיתבקרה

לכלליבהתסס,חיצוניותלמטרותחכספייםהדוחותוהכנתחרצפיהדיווחמהימנות
,שלההמובסתהמגבלותבשל.חממשלתיוזנהחבןונחוקוהוראותמקובליםחשבונאות

מוטעיתשחצגהמוחלטבטחוןלספקמיועדהאינתכספידיווחעלפנימיתבקרהמערכת
.תתגלהאוהימנעהכספייםבדוחות

כספידיוות%בחברההפנימיתהבקרחעלוחערכחבדיקהבעעווההנהלחהדיו1קטורען
מודל"חסכונהבקרהבמודלשנקבעוהקריטריוניטעלבהתבסס,שלהוהאפקטיביות

חבקרתכי,למסקנההגיעוהתברהוהנחלתהדירקטוריון,11חערכחעלבהתבסס."קנסו
חיא31.!ן.2013ביוםהמסתיימתח"לתקתחברחשלתכספיחדשותעלבחברההפנימיה

.אפקטיבית
מהיהיבאופןלהשפיעהעשוייםאומהנהיבאנפןשךשפיעוהאהוונהבשנהשינוייםחלולא
הכספגהדיווחעלהפנימיתחנקרחעל

חדירקטוריער"יו,רום-מצאאסקר

מנכפל,שטייעריצחק

אר4דורוןח"רו
נספים

/

תאריך



מ"בעיטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

ל"מנכהצהרת
שלייסיי)וגיגדוחותהצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרח"AOIO-7-9מוסדייםגופיםלחוזרמ"שחת
אגף

'

plvחסכוח)ביטוח,החון.

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":ולהלן2013לשנת("החברה":להלן)

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאינסהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובחןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיחנחוןמהותיתעובדתשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באנפןמשקפיםבדוחהכלולאחרכספיומידעחכספייםחחחות,ידיעתיעלבהתבסס.5

ההברהשלהפעולותתוצאות)חכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחחמכוסיסולתקופותלמועדים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםזוחצהרחהמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכןיחחברהשלכטפידיווחעלהמימיתולבקרהתגילוילגביונחלים
בקרותשלחע)פיקתחתלקביעתםגרמנואו,כאלחונהליםבקרותקבענו.א

מובא,להברההמתייחסמהותיyltDWלהבטיחהמיועדים,כאלחונהלים
;הדוחשלההכנהתקופתבמחלךבפרט,בחברהאחריםידיעל)לידיעתנ

עלפנימיתבקרהקביעתעלשיקההאו,כספידייוהעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלמפקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכשפייסשהדוחותולכךחכספי

aFRSIההוןוקשעלהממונהולחוראוה,
החברהשלהגילוילנביRlnl>o1הבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג

,חגילוילגביוהנהליםהבקרותשלחאפקטיביותלגבימסקרותינואתהצגנו)
-וכן;)הערכתנעלבהתבסס,בדוחחמכוסחהתקההלתום

שאירעכספידיווחעלחחברהשלהפנימיתבהקרהשיטיכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראומהותקכאופןשתשפיעהרביעיברבעון
-וכן1כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרחעל,מהותי

לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרתהמצהיריםבהברהואחריםאני.5
ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת

:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

)אבקביעתההמחיתיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת.א
לפגועשצפוייםסביראשר,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלבהפעלתה
-וכןןכספימידעעללדווח)לטכס,לעבד,לרשוםהחברהשלביכולתה

איחחנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפרמיתכבקרחמשמעותיתפקידלחםשישאחריםבדוס)עמעורבים
.כספיוח)דיעלהחברם

<כדילעילבאמוראין

YIIA

.דיןכלסיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותי'
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מ"בעוטננאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

כספיםמנהלהצהרת

של"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתיבקרה'7-9-2010מוסדייםגיפיםלחיזויבהתאם)
.(וחסכוןביטוח,ההוןשוקאגף

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהשנתיהדוחאתסקרתי.1
.("הדוח":להלן)2013לשנת("החברה":להלן)

בוחסרולאמהותיתעובדהשלנכוןלאמצגכלכוללאיננוהדוח,ידיעתיעלבהתבסס.2
נכללובהןהנסיבותלאור,בושנכללושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצג

.בדוחהמכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותם
באופןמשקפיםבדוההכלולאחרכספיומידעהכספייםהדוחות,ידיעתיעלבהתבסס.3

החברהשלהפעולותותוצאותהכספיהמצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאות
.בדוחהמכוסיםולתקופותלמועדים

בקרותשלולקיומםלקביעתםאחראיםווהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.4
-וכן;החברהשלכספידיווחעלהפנימיתולבקרההגילוילגביונהלים
בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענו.א

מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים
ןהדוחשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

עלפנימיתבקרהקביעתעלפיקחנואו,כספידיווחעלפנימיתבקרהקבענו.ב
הדיווחמהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדת,כספידיווח
בינלאומייםדיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםשהדוהותולכךהכספי

)IFRS(ההוןשוקעלהממונהולהוראות;

החברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתהערכנו.ג
,הגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותלגבימסקנותינואתוהצגנו
-וכןןהערכתנועלבהתבסס,בדוחהמכוסההתקופהלתום

שאירעכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרהשינויכלבדוחגילינו.ד
באופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןשהשפיעהרביעיברבעון

-וכו,כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותי
לדירקטוריון,המבקרהחשבוןלרואהגילינוזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5

ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,החברהשלהדירקטוריוןשלהביקורתולוועדת
:כספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

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

אוההנהלהמעורבתבה,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל.ב
שלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידלהםשישאחריםעובדיםמעורבים
.כספידיווחעלהחברה

.דיוכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
ויק

,-י-;).1ס44 דוח"ריתאריך

-

כספיםמנהל,ארגוב
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מ"בעיטכנאיםלהנדסאיטההשתלמותקרןלניהולהחברה

כספידיווחעלהפנימיתהבקרחבדברוההנהלההדירקטוריוךשלדוח

של"ס,וגילויזותית,הצהרות-כסמידיווחשפנימיתבקרח"1-9-2010מוסדייםרופיםלחוגרכהתאם)
.(וחטטןביטוח,ההוןשוקאקז

וטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהתברחשל,חדירקטוריוןבפוקוה,ההנהלה
דינתןעלנאותהפנימיתבקרהשלקיומח)ה,ט"לקבאחראית,("יחחברה'-ולהלןמ"בע

.בחברהכספי מערכת
בטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננהחהברהשלחפנימיתהבקרת

המטרסמיספספייםדוחותשלנאותהוהצגהחכנחלגביההברחשלולהנהלהלדירקטוריון
תלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראות81אע0בינלאומייםכספידיווח'Jplbבהתאם
אסגסלפיכך.מובנותמגבלותישחפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןחתכתןרמתבטיב

)ap)בלכדבטחושלסבירהמתהלספקיכלותהןאפקטיביותהיעאלומערכותכי
.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס
כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיומםתדירקטוריוןח)בפוקההנהלה
אייס:התשמהרישומים),מוגניםחנכסים,ההנהלךלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
תמידעשערוצילחבטיחכדיצעדיםעקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מחימניס
והתנף

~
ומנטריםאפקטיבייםורת

tnonito

"I.פנימיתבקרתנחליביצועלרבות,ביצוע.

התברהשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתיכה-השחדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
הבקרהבסנדלשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013בדצמבר31ליוםכספייירוחש

the-תשלהפנימית ahndway Comaission)םOrgsutationsC8cmmiaec Of Spomorin

,2015בדצמבר51לידסבו)beaevcalמאמינהההנהלהזוהערכהעלשתבסס4080)
.אפקטיביתהיגהכספידיווחעלהחברהשלחפנימיתהבקרה

חדירקטוריוןר"יו,רוס-מצאאסתר /וו

/מנכיל,שטי4י.
רץ2

ספיס,מנתל,ארגובדורוןח"רו

ן/לג.01.,1,
ן/תשריר
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מיע,צא"

אם'
~ בדברוטלנאיסלחנדסאיםתתשתלמותקרןלניהולתחבלהמניותלבעליהמבקויםהחשבוןונואידוח

לדוחותהממשלתיותהחבריתלתקנות5לסעיףבהתאםכיפידיווחעלתסנימיתתיקרהאפקטיביות
כוספיי 2007ח"תתשי,(בתכעפי)2געבםומג2ש[אפסטימבבל

בעוטכנאיםלחנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו
מ" -להלן)

שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2013בדצמבר31ליום("ח"הח"

Committee-הידיעלשפורסמהפנימיתבקרה of Sponsol

~

ng Organizations of the Treadway

Comnlission(להלן-coso(.פנימיתבקרהלקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלהחדירקטוריון

בהתאםהנכללת,כספידיווחעלהפנימיתחבקרהשלהאפקטיביותולהערכתכספידיווחעלאפקטיבית

דוח)הממשלתיותהחבריתלתקנות

"
,(כספידיווחעלהפנימיתהנקרהאפקטיביותבדברנוספים

,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלבדוח2007-ח"חתשס
.ביקורתנועלבהתבססכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתתבקרהעלדעהלחוותהיאאהריותנו.חמצורף

(PCAOB)-חלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו Pub

~

io Company Accounting Oveisight Board
עלאומצואשר,כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארה

.בישראלתחשבוןרואילשכתידי
בדברביטחוןשלסבירהמידהrwn<במטרהולבצעהחביקורתאתלתמןמאיתתנדרשאלהתקניםפיעל

.חבנההשגתכללהביקורתנו.המהותיותהבחינותמכלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהשלקיומה

תכנוןעלבחינה,מהותיתחולשהשללקיומההסיכוןהערכת,בהברהכספידיווחעלהפנימיתחבקרחלגבי
גםכללחביקורתנו.המוערךהסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרהשלהתפעולואפקטיביותחפנימיתהבקרח

נאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצוע

.דעתנולחוות

לגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהממשלתיתחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

דיווחלתקניבתתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתכספידיווחשלהמהימנות
כספי

.הממשלתיותהחכרותרשותלחוזריבהתאםהכמפייסהדוחותלעריכתהכפוףוזאת(118ק1)בינלאומיים

מתייחסים(1):אשרוהנהליםמדיניותאותםאתכוללתממשלתיתחברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה
הקרןבנכסיוהתעברותהעסקאותאתנאותובאופןבמדויקמשקפות,סבירבפירוט,אשררשומותלניהול

כנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2)(מרשותההוצאתםלרבות)
לאפשרכדי

בינלאומייםכספידיווחבהתאסהכספייםהדוחותהכות

~
IFRS(חדוחותהצגתלמתכונתבכפוףוזאת

ותוצאתכספיםושקבלת,תחברהי"עשאומצההממשלתיותהחברותרשותלהמלצותבחתאם,הנתפייס

שללאישוריםובכפוףהתברהשלוההנחלההדירקטוריוןלהרשאוהבהתאםרקנעשיםהחברהשלכספים

שלבמועדגילויאומניעתלזכיביטחוןשלסבירהמידחמספקים(%-ו1דיןי"עחנדרשיסהמדינחרשויות

לחםלהיותשיכולה,החברתנכסישלמורשיםבלתי(מרשותהוצאהלרבות)העברהאושימוש,רכישה

.הכספייםהדוחותעלמהותיתהשפעה

hdOUALEMשMOUALEMן52522ן)-רמח1החילון'רחןTel:0-3-972ין7554טופרין

muallem@muallem-cpa . co. il1972-נ-6137655,פקס:Fax52521ן,
5ם"
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כמו.מוטעיתהצגתתגלהלאאותמנעלאכספידיווחעלפנימיתשבקרהיתכן,המובנותמגבלותיהבשל

כישיתכןלסיכוןנתווהעתידיותתקופותלגביכלשחינוכחיתאפקטיביותמהערכותמסקסתהסקת,כן

ונהליםמדיניותשלהקיוםמידתכישיתכןאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהבקרות

.לרעהתשתנת

עלבהתבסס2013בדצמבר31ליוםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,קיימתחחברהלדעתנו

~ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריונים coso

בדצמבר31ליוםהתברחשלהכספייםהשהותאת,בישראלמקעליסביקורתלתקניבהתאםגסכיקרנו

דעתה11תכלל,2014במרץ27מיוםלגביהםשלנווהדוח,תאריךבאותושנסתיימוולשנים20131-2012

.כספייםדוהותאותםעלמסויגתבלתי

,רבבפבוד ,

4ק

ftr4
jAiiff

חשבוןרואי

.2014במרץ27,גןומת

"יטיבתי1
hfIOUALEMן1-1152522מת111,י,הח'ךחןTel:72ו-5545-3ן % MOUALEM

.00.ון
"

.61522ןFax:6137555-1-972;בקםןmuallam@muallem-ק0
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Chilalonsl
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-
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בעוטכיאיםלהנדסאיפהשהלמותערולנימולתחברה
מ"

הכטפיתעצבעלשחות

(טאפישקשפחזשום)

צ"בנש0י ביאור
a'

atns2112!/;3

יילנכסם

נטוקטערכוש

חובתויתוותחייבים

מווממםושווימוומניס

ועעסיםכלסך

בעו

ממותהין

התחיימיות

10dea840זנאיסיוהוותומת

TM917
והתהתמגיויתמהע%סו

--
.ם"תכטםת,מחדוחסרן,'בלוומלימחימםהמשימיטם'חגאור

יץטניי



מ"בעוטכנאיםלהנזסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

והפסדרווחדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

20132%201%20ביאור

11346,7560,7511,7נטו,תהשתלמותמקרןניהולמדמיהכנסות

101011מימוןהכנסות

-1321אחרותהכנסות

358,7571,7522,7ההכנסותכלסך

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

14358,7571,7522,7וכלליותהנהלההוצאות

358,7571,7522,7ההוצאותכלסד

--ההכנסהעלמסיםלפניר11ח

---8ההכנסהעלמסים

--לתקופהרתח
==-===========

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוחםהמצורפיםהבאורים
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

עוסקת,("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןבניהול
ביוםהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן" 13

פעלההקרן2008/4/30ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1970ביולי
.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגיד

שכיריםלעמיתיםומיועדתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.והטכנאיםההנדסאיםבדירוגהמדורגים
.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה

.ממשלתיתחברההיאהחברה

ונכסיההקרןפעולות.א
ניהוללדמיבתמורה,הקרןעמיתילטובתהקרןנכסיאתבנאמנותמנהלתהחברה

פיעל,מנוהליםהקרןשלוהתחייבויותיהנכסיה.בפועלהוצאותלפיהמשולמים
בעלותלחברהואין,ומהתחייבויותיההחברהמנכסיבנפרד,המתייחסותהחוקהוראות
בדוחותונכסיההקרןפעולותנכללולא,לפיכך.לעמיתיםלתשואההתחייבותאועליהם

.החברהשלהכספיים

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

:כדלקמןהינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי

כללי.א

ובהתאם)IFRS(בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםערוכיםהכספייםהדוחות
.האוצרבמשרדוהחיסכוןהביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהוראות
לגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקהממשלהלהחלטתהתאם

לחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלחינה,הממשלתיותהחברות
שלכחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסףהינה,הממשלתיות

הייחודיתהתקינה.הרשותבחווריכמפורטממשלתיותלחברותספציפייםנושאים
.לחוקבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברות
הןהכנסותיה,ענפיתקרןמנהלתוהחברהוהואיל,רווחלמטרותפועלתאינההחברה
עלוהדוחעצמיבהוןהשינוייםעלהדוח,המזומניםתזריםעלהדוח.הוצאותיהבגובה
ולאהכספייםבדוחותהמצויעלמשמעותבעלפיננסימידעמוסיפיםאינסהכוללהרווח
.הכספייםלדוחותצורפו

ההצגהומטבעהפעילותמטבע.ב
הנתונים.החברהשלהפעילותמטבעשהינוחדשיםבשקליםמוצגיםהכספייםהדוחות
.הקרובלאלףמעוגליםבדוחות

והוצאותבהכנסותההכרה.ג
.צבירהבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

קבוערכוש.ד
.רכיבתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים
דעתושיקולבאומדניםשימוש.ה

-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת

IFRS

בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,
הסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרובהנחותבאומדנים,בתערכות,דעת
להיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,התחייבויות,נכסיםשל

.אלומאומדניםשונות
,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת

וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה
עובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית

.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים,שונות
חשבונאייםבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכרים
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

פעילותמגזרי-3ביאור

,הקרןמניהולורווחהוצאות,הכנסותאודותנתונים.בלבדהשתלמותקרןמנהלתהחברה
.לוהנלוויםוהביאוריםוהפסדהרווחעלבדוחראה



2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

קבוערכוש-4ביאור

ותנועההרכב.א

התקנות
ושיפוריםוציודריהוט

1"סהבמושכרמשרדי
2012404383,בינואר1ליוםיתרה

6-6תוספות

---

2012464389,בדצמבר31ליוםיתרה

33תוספות

--- 31ליוםיתרה
20494392!3,בדצמבר

נצברפחת

Zelz6511,בינואר1ליוםיתרה

9312תוספות

--- 2012,בדצמבר31ליוםיתרה
15823

8412תוספות

--- 20!3,בדצמבר3!ליוםיתרה
231235

בספריםהערך

2012313566,בדצמבר31ליום

2013263151,בדצמבר31ליום

(בשנים)שימושייטחייםאורך.ב

-בדצמם31ליום

20132012

1414משרדיוציודריהוט

1010במושכרושיפוריםהתקנות
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

חובהויתרותחייבים-5ביאור

בדצמבר31ליום

2013(*)2012

9775מראשהוצאות

82-קשוריםצדדים

70אחריםחייבים

-87עמלותהחזרבגיןחייבים

--
254157חובהויתרותחייביםכ"סה

.מהדשסווג(.)

מזומניםושווימזומנים-6ביאור

בדצמבר31ליום

20132012

439704מיידיתלמשיכהופקדונותמזומנים

--
439704מזומניםושווימזומנים

ריביתשיעוריעלהמבוססתשוטפתריביתהמאוןליוםנושאיםהבנקאייםבתאגידיםהמזומנים
.%85.0-יומיותבנקאיותהפקדותבגין
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מניותהון-7ביאור

לעומתשינויבלא)2013בדצמבר31ליום(נומינלייםבערכים)החברהשלהמניותהוןהרכב
:(2012לדצמבר31

מניותהון
מניותמספר

ונפרעמונפקונפרעמונפקרשום
ח"ש110001.0ח"ש0001.0בת'אהנהלהמניית
ח"ש110001.0ח"ש0001.0בת'בהנהלהמניית
ח"ש110001.0ח"ש0001.0בתהכרעהמניית
ח"ש000,2050005.0א"כח"ש0001.0בנותרגילותמניות
ח"ש003,2080008.0כ"סה

=-==-

-ה"התשס,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחלחוק(3)(א)4סעיףהוראתמכוח
ענפיתגמלקופתרקמנהלתוהינהמאחרעצמיהוןמקיוםפטורהמנהלתלחברה,2005

.האמורהההוראהבתנאיועומדת

ההכנסהעלמיסיםץ8ביאור

החברהעלהחליםהמסחוקי.א

עלבמסחייבותהכנסותלהברההיולאהמסבשנת.רווחכוונתללאמוסדהינההחברה

.שכרמסהינוהחברהעלהחלהמס.הכנסהמספקודתפי

סופיותמסשומות.ב
.2007המסשנתוכוללעדסופיותמסשומותהוצאולחברה

לעובדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים-9ביאור
לעובדיםהטבותבשלוהתחייבויותנכסים
אחרותהטבות,העסקהסיוםלאחרהטבות,קצרלטווחהטבותכוללותלעובדיסהטבות
.פיטוריןבגיןהטבותוכןארוךלטווח

העסקהסיוםלאחרהטבות
בעתלעובדפיצוייםלשלםהחברהאתמחייביםבישראלפיטוריןפיצוייוחוקהעבודהדיני

14סעיףלפי,מוגדרתהפקדהבתוכניתשוטפותהפקדותלבצעאופרישהאופיטורין

.העסקהסיוםלאחרכהטבותמטופלותכךבשלהחברההתחייבויות.להלןכמתואר
בתוקףהעסקההסכםפיעלמתבצעלעובדיםהטבותבשלהחברההתחייבותחישוב
.הפיצוייםלקבלתהנכותאתיוצרת,ההנהלהלדעת,אשרהעובדמשכורתעלומבוסס

המסווגותהפקדותידיעל,כללבדרך,ממומנות,העסקהסיוםלאחרלעובדיםההטבות
:להלןכמפורטמוגדרתהפקדהכתוכניתאומוגדרתהטבהכתוכנית
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

מוגדרתהפקדהתוכניות
,1963-ג"התשכ,פיטוריןפיצויילחוק14סעיףתנאיחלים,הפיצוייםמתשלומיחלקלגבי
,ביטוחבחברותבפוליסותאו/ופנסיהבקרנותהחברהשלהשוטפותהפקדותיהפיו-על

.לעילכאמורהסכומיםהופקדובגינם,לעובדיםנוספתהתחייבותמכלאותהפוטרות

בגיןההוצאות.מוגדרתהפקדהתוכניותמהוותתגמוליםבגיןהפקדותוכןאלוהפקדות
וסךח"ש86,35,לסך2012-ו2013בשניםהסתכמוהמוגדרתההפקדהתוכניות

.וכלליותהנהלההוצאותבמסגרתונכללובהתאמה,(מחדשהוצג)ח"ש578,35

נטולעובדיםהטבותבשלהתחייבויותהרכב.א
בדצמבר31
20132012

ח"שאלפי
4244פיטוריןבגיןהתחייבויות

4843קצרלזמןהטבות

1?-ןע-



מ"בעוטכנאיםלתנדיאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

3ג20לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפינ

זכותויתרותזכאים-10ביאור
בדצמבר31ליום

2ג20(.)2013

4772ומשכורותשכרבשלאחרותוהתחייבויותעובדים

583546לשלםהוצאות

196-שירותיםונותניספקים

2926קשוריםצדדים

-1אחרים

--
642812וכותויתמתוכאיםהכלסך

.מחדשסווג(.)

ניהולמדמיהכנסות-1גביאור

גמלקופתחיאהקופה.%2הינודיןפיעלהקופהמעמיתילגבותרשאיתשהחברההמירביהניהולדמישיעור
הניהולדמישיעור.האמורלשיעורבכפוף),הוצאותיהפיעלניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפית
.העמיתיםחשבונותלכלאחיד

201320122011

346,7560.7511.7ההשתלמותמקרןניהולדמי

%27.01הניהולדמישלוממוצעאחידשיעור

~

0.ול28.030

החברהשבניהולההשתלמותקרןאודותנתונים-12ביאור

ותשלומיםתקמלים,מנוהליםנכסיםהיקף.א

.ח"שאלפי285,806,2:הינו2013בדצמבר31ליוםהמנוהלים(ונטוהנכסיםסך
.ח"שאלפי943,248:בהסתכמו2013בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנהמהעמיתיםהתקבולים
.ח"שאלפי818,207:בהסתכמו2013בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנהלעמיתיםהתשלומים

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנהכספיםהעברות.ב

גג2013201220אחריםמגפיםלחברההעברות

502,13822.15001,14השתלמותמקרנותהעברות

502,13822,15001,14לחברההעברותכלסך

....................................
אחריםלגופיםמהחגרההעברות
(054.85)(840.113)(394,172)השתלמותלקרנותהעברות

(054,85)(840,113)(72נ,394)מהחברההעברותכלסך ............

(053,71)(98!שו0(892.158)נטו,העברות
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיטהשתלמותקרולניהולהחברה

2013לשנתהכספייםלדוחותביאוריט

(חדשיטשקליםבאלפינ

אחרותהכבסות-13גיאור

בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

1ג2013201220

-11פיגוריםמריביונהכנסות

--1מיוחדותהכנסות

_ב__גגאחרותהכנסותכ"סה

וכלליותהנהלההוצאות-14ביאור

בדצמבר31גיוסשהסתיימהלשנה

22011ג201320

583612528ונלוותעבודהשכר

135171136לדירקטוריםתשלומים

121210והפחתותפחת

214113372ביטוחים

155136154ותקשורתמשרדיםאחזקת

624653522ופרסוםשיתק

'תשלום
~

185,3095,3225,3מתפעליםורמים

272,1423,1585,1השקעותתיקניהולדמי

076,1064,1909מקצועייםושירותיםמשפטיייעוץ

ז102948אחרות

--- סה

58,2Laa522,2נוכלליותהנהלההוצאותכ"

.("הבנק"או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתנותפעולשירותי
החברהקיימה,זוהודעהלאור.4/1,1נמיוםהחלהתפעולשירותימתןהפסקתעלהודיעיהבבנק

מבינלאומיהבנקעםהתקשרההחברה.תפעולשירותילקבלתשוניםמגופיםהצעותבחינתשלתהליך
.14.1.1מיוםהחלתפעולשירותיקבלתלצורך(החדשייהמתפעל":להלן)מ"בעלישראלהראשון
שירותים,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםשלכםמגןמחברת2013שנתסוףעדקיבלההחברה

.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימים
התפעוללשירותימשלימיםשירותיםקבלתלצורך,מ"בעמושלםמגןחברתעםהתקשרההחברה

.נוספיםשירותיםולקבלתהחדשמהמתפעלהמתקבלים



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםועסקאותיתרות-15ביאור

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםיתרות.א

:בדצמבר31ליוםההרכב

20132012

ח"שאלפיח"שאלפי
157-חייבים

29227זכותויתרותזכאים

.ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(.)

הקרןשל(רבעוןסופיבסיסעל)השנהבמשךביותרהגבוהה(מוחלטבערד)היתרה
.ח"שאלפי141עלעמדה

קשוריםוצדדיםענייןבעליעםעסקאות.ב

:2013בדצמבר31ביוםשהסתיימהלשנה

20132012,*)

ח"שאלפיח"שאלפי
346,7560,7ניהולמדמיהכנסות
234504וכלליותהנהלההוצאות

.מחדשסווג(.)

סיכוניםניהול-16ביאור

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

כןוכמו,החברהל"למנכמנהליתכפוףהסיכוניםמנהל,סיכוניםמנהלקייםבחברה.ב
החברהבפנימציגחסיכוניסמנהל.החברהשלההשקעותלוועדתמקצועיתכפוף
,גאוגרפיתחשיפה)החשיפותברמתהסיכוניםאתהמנתחמפורטרבעוניח"דו

מדדי,קיצוןתרחישיניתוח,(בודדלווה,לוויםקבוצות,השקעהדירוגי,ענפית
.נזילותומדדותנודתיותסיכון
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרולניהולהחברה

2013לשנתהנגיפייםלדוחותביאורים

סיכוניםובקרתניהולמערד"גמלחוזרמתכונתפיעלפועלבהברההסיכוניםמנהל.ג
החברותרשותחוזרפיועל3-2-2009"גמלקופותשלמנהלותבחברות

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

.אשראיוסיכונישוקסיכונילגבימידע
ניהולדמימהקופהגובההחברהולפיכךענפיתגמלקופתהיאהקופה-נזילותסיכון.ה

הניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבחםבמקרים.הוצאותיהפיעל
הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקופה,מהקופהלהשהועברו
.מהעמיתיםשייגבו,העתידיים

והתקשרויותתלויותהתחייבויות-17ביאור

אקסלנסוכנגדהחברהכנגדתביעה,אביבבתלהמחוזיהמשפטלביתהוגשה12.7.25ביום
rאקסלנס"-להלן)מ"בעופנסיהגמלנשואה (rrrr>UAהתובענהלאישורבקשהעםיחד

.ייצוגיתכתובענה

בעברהחברהשערכהנכותאומוותלמקרההקבוצתיהחייםלביטוחנוגעתהתביעה
לעמיתי,גמלאקסלנסשעורכתכאמורולביטוחים,לביטוחלהצטרףשבחרוהקרןלעמיתי
.ידהעלשמנוהלותובקופותהקרנות

החייםביטוחאתערכוגמלואקסלנסשהחברההיאוהמוכחשתהנטענתהתביעהעילת
אתלעמיתיםלהשיבעליהןוכי,לדיןבניגודוזאת,העמיתיםהסכמתקבלתללאהקבוצתי
.ההתיישנותתקופתבמגבלותשנגבוהסכומים

עלהמוערךוהסכום,ופיצוילהשבהכתביעהמוגדרתהיא.במהותהכספיתהיאהתביעה

פשרההסכםלכללהגיעוהצדדים.הנתבעותשתיכנגד,nrrwמיליון20הואהתובעיםידי
.תדחההחברהכנגדהתביעהפיוועל,המשפטלביתמוגשלהיותשעתידבתביעה

פיעלהעצמיתההשתתפותבגובההיאהנדוןבמקרהההברהשלהחשיפההחברהלהערכת
כיסוילצורךהיתרשיןב"ארהדולראלפי10שלסךעלשעומדת,הביטוחפוליסת
.(הוצאות
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

המאזןתאריךלאחראירועים-18ביאור

,%64.5שלבשיעור100א"תמדדעלה2014/03/18ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
ומדד%25.2שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

מול%26.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%68.0-בירד(הידוע)לצרכןהמחירים
.%75.0-לוהגיעההאחוונקודות25.0-בירדהישראלבנקוריביתהדולרשער

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

נוסףמידע-19ביאור

,הקרןשלהכספייםבדוחותראה,וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלגבינוסףמידע
.מהםנפרדבלתיכחלקאלהלדוהותהמצורפים

ותקינהחקיקהתהליכי-20ביאור

2013.2.18מיוםהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוחההוןשוקאגףלמכתביבהתאםכייובהר
הוראותרקזהבדוחלכלולהחברהעל"הכספייםהדוחותקיצור"בדבר2013.5.5ומיום
לפיכך.החברהשלהכספייםהדוחותעלמהותיתהשלכהשלהןהדוחבשנתשפורסמודין

לגופיםהקשורותהדיןהוראותכלאתכוללתאינהלהלןהדיןהוראותסקירתכימודגש
השלכותלהןישהחברהלהערכתאשראלהאתרקאלאח"הדובשנתשפורסמומוסדיים
.הכספייםהדוחותעלמהותיות

עלמהותיתהשלכהשלהן2013בשנתשפורסמודיןהוראותלהלןלעיללאמורבהתאם
:החברהשלהכספייםהדוהות

:האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוושוקאגףחוזרי.א

פנסיוניתסליקהבמערכתשימושעבורתשלוםבדבר6-9-2013מוסדייםגופיםחוזר.1
רשאית"סוויפטנס"שחברתהשימושדמיאתקובעהחוזר:(2013.5.22)מרכזית מגוףלגבות

דמיואת(מ"מעכוללח"ש000,3),קלנדריתשנהכלבתחילתמוסדי
יועף,לקוח,מעביד)מוסדיגוףאינושהואממשתמשלגבותהיאשרשאיתהשימוש
.(פנסיונימשווקלרבות,פנסיוניסוכןאו,פנסיוני

,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרהבדבר8-9-2013'מסמוסדייםגופיםחוזר.2
תיקונים-כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלתואחריותוגילוייםדוחות

מועדאתודוחה7-9-2010'מסמוסדייםגופיםחוזראתמתקןהחוור:(2013.7.17)
.שנהבכלבאפריל30-בבמקוםליוני15-ביוגששהואכךלממונההנהלהדוחהגשת

עלההנקלהאחריותבדבר10-9-2009מוסדייםגופיסחוזראתהחוזרמתקןכן
באחריותהלכלולצריכהלאההנהלהשהצהרתכךכספידיווחעלהפנימיתהבקרה

.המבקרח"הרושלהדעתחוותאת
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולההברה

2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

המשך-ותקינהחקיקהתהליכי-20ביאור

ידיעלהדיןהוראותיישוםעלשנתידוחבדבר12-9-2013,מסמוסדייםגופיםחוזר.3
במסגרתלצייןמוסדייםגופיםעלכיקובעהחוזר:(2013.8.8)מוסדייםגופים

הוראותיישוםבדברדיווחגםלממונההמוגשהשנתיהכספילדוחהנלוויםהדיווחים
.'וכועמיתיםזכויותתאגידיוממשל,סיכוניםניהול:כגוןשוניםבנושאיםהדין

למתכונתבהתאםיועברהדיווח.הממונהשיקוליפיעללעתמעתיעודכנואלונושאים
לשנתהשנתייםהכספייםמהדוחותהחלהחוזרתחילת.זהלחוזרכנספחהמצורפת

2013.

מוסדייםגופיםעלהחליםהשקעהכלליבדבר13-9-2013מוסדייםגופיםחוזר.4
גופיםעלהחלותמהמגבלותחלקולהתאיםלהסדירהיאהחוזרמטרת:(2013.8.14)

.בענייןמפורטותהוראותולקבועהמשתניםהשוקלתנאיהשקעותבענייןמוסדיים
בגופיםהשקעותניהולבעניין(שבוטלו)שוניםמחוזריםשונותהוראותמרכזהחוזר

משיעוריהריגהשלבמקרהלבצעהקופהשלהפעולותאתמסדירהחוזר,מוסדייס
השקעה;מדדמחקהמתמחההשקעהמסלול,מתמחההשקעהמסלול,השקעה

השאלת,הלוואותמתן,שותפותשאינותאגידבאמצעותבמקרקעיןובזכותבשותפות
ןבאמצעותואוקשורצדעםעסקהןסחיריםלאחובבנכסיוהשקעהערךניירות

.מבטחידיעלשליטהאמצעיוהחנקתשליטה,ענייןבבעלאוקשורבצדהשקעה

:(2013.8.25)מוסדייםבגופיםחוץמיקורבדבר16-9-2013'מסמוסדייםגופיםחוזר.5

החוזרתחילת.מוסדייםבגופיםחוץבסיקורלשימושכלליםלקבועהיאהחוזרמטרת
שינוילמעט)ישונואויחודשואושייכרתוהסכמיםעלהחוזריחולוכן2014.7.1ביום
.פרסומומיוםהחל(התמורהסכום

מוסדייםבגופיםציותסיכוניניהולבדבר20-9-2013'מסמוסדייםגופיםחוזר.6
ואכיפהציותתכניתשלאפקטיביותלהערכתקריטריוניםבענייןהממונהועמדת
החברהעלכיקובעהחוזר:(2013.12.18)ליישומההממונהומדיניותפנימית
וכן,עבודתוודרכיתפקידיואתולהגדירפנימיתואכיפהציותממונהלמנותהמנהלת
ואכיפהציותממונהתפקידיאתמפרטהחוזר.פנימיתואכיפהציותתכניתלקבוע
חובתאתקובעוכןפנימיתואכיפהציותממונהשלהדיווחחובתאת,פנימית

והאכיפההציותתכניתיישוםעלולפיקוחהציותתכניתלאישורהדירקטוריון
אפקטיביותתיבחןלפיהםהקריטריוניםפורטוהממונהעמדתבמסמךהפנימית
אכיפהשתכניתככלכינקבעזהבמסמך.הקופהשלפנימיתואכיפהציותתכנית

להראותהקופהעל,במסמךשמפורטומאלהשוניםקריטריוניםעלמבוססתהפנימית
.פנימיתלאכיפהאפקטיביתתכניתהיאתכניתוכי

.ציותתכניתוקביעתאכיפהממונהמינויחובת:החברהעלהשלכות
מפרטהחוזר:ארוךלטווחהחיסכוןנכסיסךבדבר21-9-2013מוסדייםגופיםחוזר.7

השוקנתחחישובלצורךשוויםאתומעדכןארוךלטווחהחיסכוןנכסיאת
.ארוךלטווחהחיסכוןבתחוםלהחזיקאדםשרשאיהמקסימאלי
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2013לשנתהכספייםלדוחותביאורים

המשך-ותקינהחקיקהתהליכי-20ביאור

בעסקההתקשרותבעתמוסדיגוףהתנהלותו:הבהרה-ממונהעמדת.8
להתנהלותבקשרעמדתהאתפרסמהההוןשוקעלהממונה(2013.12.22):משמעותית

ציפיותמפורטותהממונהבעמדת.משמעותיתבעסקההתקשרותבעתמוסדיגוף
מסוגבהתקשרויותהקופותהתנהלות.זומעיןבעסקההקופההתנהלותלגביהממונה

.לעתמעתתיבחנהזה

סחיריםלאנכסיםשוויחישובבדברהוראותבדבר22-9-2013מוסדייםגופיםחוזר.9
שוויחישובלאופןעקרונותלקבועהיאהחוזרמטרת:(2013.12.30)מוסדיגוףשל

.פרסומוביוםהחוזרתחילת.הקופהידיעלהמוחזקיםנכסים

ניהולהעברתאומיזםאגבמידעהעברתבדבר2-2-2013'מסגמלחוזר.10
מיזוגשלבתהליכיםהמידעהעברתאופןאתלהסדירהיאהחוזרמטרת:(2013.11.25)

זכויותעלשמירהלשם,מידעמערכותשדרוגאומנהלותחברותמיזוג,מתפעלים
הגורםהחלפתבעתנדרשתשהעברתוהמזעריהמידעמהוקובעהחוזר.העמיתים
הגורםהחלפתשלאחרוחציהשנהובמהלךהחודשיםתשעתבמהלך,המתפעל
.המתפעל

:הממשלתיותהחברותרשותחוזרי.ב

:(2013.9.3)כספייםדוחות-וכספיםחשבונאותבדבר1-5-2013'מסהרשותחוזר.11

ממשלתיותשחברותודיווחיםלדוחותבנוגעהוראותלקבועהיאהחוזרמטרת
מילוילצורך,לרשותיגישו,שלהןהמבקריםהחשבוןורואיממשלתיותבנותוחברות
.דיןפיעלהרשותשלתפקידיה
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