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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

הקרןשלכללייםמאפיינים

וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן*
לניהולהחברתידיעלמנוהלת,("הקרן"להלן)

.("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרן

הסכמיבמסגרת1970ביולי13ביוםהוקמההקרן*
ליוםעד.הציבוריבסקטורשכר

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן2008באפריל30

.שכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן*

ובדוחהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה*
הדירקטוריון

.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראותבהתאםמידענכלל

של,1384-ח"אגמסלולשל,290הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*

.2012בדצמבר31עדבתוקףהאישורים.1318-מנייתימסלול

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפרשותסכומי*
.המעבידאצלהעבודהוהסכמיהתנאים

הכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםמהשכרההפרשותשיעורי*
.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרןמופרשים

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

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

הוןשוקיומגדלמ"בעמוסדייםהשקעותדש,מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס* (1965)
שלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בע

.מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלולושלח"אגמסלול
ההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםפועליםהתיקיםמנהלי

ועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמיםהתיקיםמנהלי.הקרןשל
,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירותומשקיעים,ההשקעות

.האמורותולהנחיותלמדיניותבכפוף
.החברהלביןהתיקיםמנהליnwl>wביןתאוםשלשירותיםלקרןנותןהשקעותמתאם

אלפי491,470,2עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטוהכלליהמסלולנכסיסך*
אלפי385,76עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטוח"אגמסלולנכסיוסך.ח"ש
אלפי605,3עלעמדהמאזןליום(עמיתיםוכויות)נטומנייתימסלולנכסיוסך.ח"ש
.ח"ש
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עלמידע,
בחברההמניותבעלי

המונפקהמניותבהוןהאחזקהשיעורהמניותבעל
'בהנהלה'אהנהלההכרעהרגילות

%100%100ישראלמדינת

ההנדסאיםהסתדרות
%100והטכנאים

%20זלמןשנקמן

%20ל"ז,אליעזרפורגס

%20אפריםקוזולובסקי
%20ל"ז,גוטקגולדרינג

%20ל"ז,ניסןשרמייסטר

%100

-היסודמסמכי
.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהקרןושלהחברהשלהיסודמסמכי

הקרןשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי

.ח"שאלפי631,553,2הואהמאזןלתאריךהקרןמאזןסך עלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר
.212,27הואהמאוןבתאריךהקרןידי

הפעילותתחוםעלכללימידע

'הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרק,המנהלתהחברהבדוחתאגידעסקיעלבדוחראה

:L-a
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2011לשנתהדירקטוריוןדוח

הקרןשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

המדדלעומת2011דצמברבגיןהמדד)%17.2שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2011בשנת
יציבותיעדבתוךהינו2011בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2010דצמברבגין

.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחירים

השקליתהריבית

לרמה%2שלמרמהישראלבנקריביתעלתה2011שנתשלהראשוניםהרבעוניםבשלושת
שביקשההחברתיתהמחאה,הדירותבמחיריעליההמשך,טוביםצמיחהנתוני.%25.3של

ותחזיות,ההוןבשוקשנרשמוגבוהותאינפלציהציפיות,הדיורמחיריבתחוםפתרון
רקעעל,השנהשלהאחרוןברבעון.הריביתלעלייתהביאוהחזאיםשלגבוהותאינפלציה
,האינפלציהותחזיותבציפיותהעולמיתבכלכלההאטה,במשקהאינדיקטוריםהתמתנות

.%75.2שללרמהישראלבנקריביתירדה

חוץמטבע

האירוומול,%66.7שלבשיעורהדולרמול:השקלשלבפיחותהתאפיינה2011שנת
ישראלשלהסיכוןבפרמייתעליה:הםהשקללהחלשותהסיבות.%23.4שלבשיעור
תחזיותהורדת,מישראלזריםמשקיעיםכספייציאת,"הערביהאביב"שכונהמהבעקבות
.בעולםהדולרוהתחזקותבישראלהצמיחה

המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד27-כשלבסך2011בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
.ג"מהתמ%1.3

הלאומיהתשלומיםמאזן

111.0)דולרמיליארד2.0-ל2011בשנתירדהתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

מיליארד7ושל(ג"מהתמ%9.2)2010בשנתדולרמיליארד3.6שלעודףלעומת(ג"מהתמ
.2009בשנת(ג"מהתמ%6.3)דולר

בסעיףקיטוןבעיקרמבטא(2010שנתלעומת)2011בשנתהשוטףבחשבוןבעודףהירידה
.הסחורות
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ההוןבשוקהתפתחויות.2

המציגתרשים להלן.שוניםאפיקיםשלהתשואותביןגבוההבשונותהתאפיינה2011שנת

:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2011בשנתעיקרייםבמדדיםשינויים

%10

-%0

9
ן%5.1-

5

ק-%10-
-%15-

-%20-

-%25-

ין
4כ-20.%%

_

)MSCIWORLD(

k

,1004א"ת-9-
-צמודלאח"אג-שרו-מדדצמודח"אג

MSCIמדד(*) WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף
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המניותשוק

.ב"בארהמלבדבעולםהעיקרייםבשווקיםשעריםבירידותהתאפיינה2011שנת
הבנקיםמדדירדזובשנה.%20-כשלבשיעוריםירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי

השווקיםמדד.%6.7שלבשיעורירדהעולמיהמניותמדד.%5.34שלחדבשיעור
.%4.20שלבשיעורירדהמתעוררים

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלירידותהסיבותבין

.באירופההחובותמשברהידרדרות*
.למשברפתרוןהשגתעלשהקשוובאירופהב"בארהפוליטייםקשיים*
.בעולםצמיחהתחזיותשלמטהכלפיעדכון*

.העסקיתהאווירהושינויבישראלרגולטוריםשינויים*
החובאגרותשוק

ומדד,%34.4שלבשיעור2011בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%77.1שלבשיעורירדלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(בהתאמה)%95.2-וo/2e,%94.5שלבשיעוריםעלומ"והמק

במדדיםשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

%84.15-%16.18ף"המעומדד

MSCI WORLD%62.7-%55.9

-%66.7%99.5דולר
-%23.4%93.12יורו

%34.4%03.8ממשלתימדדצמודח"אג

%03.13-%77.1קונצרנימדדצמודח"אג

%23.5%03.5צמודותלאח"אג

במשקהוןגיוס

ח"שמיליארד5.4-כשלסךחובואגרותמניותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2011בשנת
.2010בשנתח"שמיליארד43-ומיליארד5.8לעומתזאת.בהתאמהח"שמיליארד6.40-ו
.למניותאופציהכתבישלמימושבעקבותלחברותהוזרמונוספיםח"שמיליארד59.0-כ

.הקודמתהשנהלעומת5.2מפייותר.ח"שמיליארד5.1ל"בחוגייסוהבורסאיותהחברות
מיליארד6.64-בכוהסתכם%15שלבשיעורהשנהעלהברוטוהממשלההנפקותהיקף

.2010בשנתח"שמיליארד5.56-כלעומתח"ש
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ההשתלמותקרנותענף.3

מיליארד%45.0.5.112שלבשיעור2011בשנתעלהההשתלמותקרנותשלהנכסיםהיקף
נכסיהיקף.2010בדצמבר31-בח"שמיליארד0.112לעומת2011בדצמבר31-בח"ש

.תקופהבאותה%9.4שלבשיעורירדהקרן

2011בשנתההשתלמותקרנותשהשיגו,ברוטוהנומינליתהממוצעתהשנתיתהתשואה

שלבשיעורברוטונומינליותתשואות2011בשנתהשיגההקרן.(%29.3)שלבשיעורהייתה
.מנייתיבמסלול(%31.19),ח"אגבמסלול%46.3,הכלליבמסלול(%61.3)

עודראה.%80.0היה2011בשנתההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
.הקרןשלהכספייםבדוחותניהולדמיבביאור

המאזןתאריךלאחראירועים.4

,%79.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2012/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%42.0שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%97.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.השתנהלא(הידוע)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאחוז0נקודות.25-בירדהישראלוריביתבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות.5
בפניהניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
היקף.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעותיהאתמפזרתהקרן.הנזילותסיכוןכולל,הקרן

הצפויותהכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעה
.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראל

לפיהשינוייםפירוטלהלן.2011שנתבמהלךנכסיההרכבאתשינתההקרן,האמוררקעעל
:שנתיבסיכוםאפיקים

הפלליבמסלולהפעילות

:כדלהלןהשוניםבאפיקיםהתיקיםמנהליפעלוהשנהבמהלך

שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)נחמיליון9.39שלבסךנטומניותנרכשוא"בתהמניותברכיב
.(גשמיליון3.218שלבהיקףמניותונמכרונומיליון2.258

שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה).נסמיליון1.113שלבהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניותברכיב
"עמיליון82.57בהיקףמניותונמכרוגשמיליון92.170

).

בהיקףנגזרותנרכשוכ"סה).גןמיליון03.1שלבהיקףנגזרות(נטו)נרכשוח"המטנגזרותברכיב
"ממיליון84.1שלבשיעורנגזריםונמכרוש)מיליון87.2של

).
שלבהיקףנגזרותנרכשוכ"סה)."עמיליון21.0שלבהיקףנגזרים(נטו)נמכרוהמניותנגזריברכיב

.(עומיליון38.1-כשלבשיעורנגזריםונמכרוע5מיליוןנ.17
בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)נםמיליון19.31בהיקףח"אג(נטו)נרכשוצמודממשלתיח"אגברכיב

.(ע5מיליון9?.67בהיקףח"אגנמכרו)נםמיליון86.130-כשל
נרכשוכ"סה)11מיליון93.172בהיקףח"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיברכיב

.(מ)מיליון98.158בהיקףח"אגונמכרונםמיליון91.331בהיקףח"אג
בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)עהמיליון11.123-כשלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוהקונצרניברכיב

.(נםמיליון91.141בהיקףח"אגונמכרועומיליון02.265
ח"אגנרכשוכ"סה).ח"שמיליון32.5-כשלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוקונצרניל"חוח"אגברכיב
.)auמיליון02.0בהיקףח"אגונמכרומהמיליון34.5בהיקף
.ח"שמיליון3.0בהיקףסחורותנרכשוהסחורותברכיב

ח"האגבמסלולהפעילות

:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהשנהבמהלך

בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)עומיליון65.16בהיקףח"אג(נטו)נרכשוהצמודהממשלתיבאפיק
.(גשמיליון47.3בהיקףח"אגונמכרונםמיליון12.20

כ"סה).נםמיליון84.19-כשלבהיקף(נטו)ח"אגנרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיבאפיק
.(גןמיליון47.9בהיקףח"אגונמכרומ)מיליון2?.31בהיקףח"אגנרכשו
32.4-כשלבהיקףח"אגנרכשוכ"סה).גשמיליון9.3שלבהיקף(נטו)ח"אגנרכשוהקונצרניברכיב
עמיליון

.(ש)מיליון42.0בהיקףח"אגונמכרו"

המנייתיבמסלולהפעילות

:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהשנהבמהלך

שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)עהמיליון75.0שלבסךמניות(נטו)נרכשוא"בתהמניותברכיב
.(עהמיליון22.1שלבהיקףמניותונמכרוגשמיליון!.97

1מיליון34.0שלבהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניותברכיב

~

שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)
1מיליון2.0שלבהיקףמניותונמכרונםמיליון54.0

~

).
נםמיליון16.0בהיקףח"אגנרכשוכ"סה).סומיליון13.0בהיקף(נטו)ח"אגנרכשומ"המקברכיב
נמיליון029.0בהיקףח"אגונמכרו

~
).



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

פעילותהותוצאותהורןשלהכיפימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתוובשנה

השינוישיעטשנת2010-שנת2011
(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)

(%23.3)397,264232,273(1)הפקדות

9.יו67(651,204)(444,224)(2)שיכות%

%67.38(335,61)(054,85)מהקרןועברות

001,14997,11%70.16הקרןאלנעברות

עמיתיםמעברבעקבות,העמיתיםחשבונותבמספרלירידהבהפקדותהירידהאתלייחסניתן(1)
.אחרותלקרנות

.ההוןמשוקכספםאתלהוציאהעמיתיםשללרצוןבמשיכותהגידולאתלייחסניתן(2)
,הכלליבמסלול(%61.3)היאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה.2

במסלול%32.9שלתשואהלעומת,מנייתיבמסלול(%31.19),ח"אגבמיכלול%46.3

שצברהההפסדים.אשתקדמנייתיבמסלול%79.10-וח"אגבמסלול%13.6,הכללי
וכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.ממניותבעיקרנבעו,2011בשנתהקרן

."ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנההשוואתם
.(2)בההנהלהבסקירתהכניהשיעוריבדוחראהנוסףמידע

כללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,העמיתיםיתרותכלסךשלהמאזןליוםהשיעור.3
,ח"אגבמסלול%6.87שלבשיעור,הכלליבמסלול%3.78שלבשיעורהואהנכסים במסלול%2.79שלובשיעור

יכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)מנייתי
הקרן.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביר
שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגת

.בבורסהממכירותצריךואם,הקרןמהשקעות
מדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך

אחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשלההשקעות

היכולתעלשומרתהקרןזובדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות,ההפקדותנתוני
עלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,העמיתיםבהתנהגותשינוייםעםלהתמודד
(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעת

%1.92מחזיקההקרן.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים

בגיןלקבלסכומיםכולל)מזומניםובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמנכסיה
.(השקעות
תוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת
לגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוךסיכון

.הקרןעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים
שאלפי631,553,2-ב2011בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן.4

881,684,2לעומתח"
.%9.4שלירידה,2010בדצמבר31ביוםח"שאלפי



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניניהול
כללי

קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעההחלטות

בין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
.השוניםהסיקוניםאתלהפחית,היתר

מי
רמתהסיכיןוהפעוליתשננקטו,,גהשפעתגורמייי('.,,ו.ז'הסיכוןיה',,סידורי,

בינוניחערך.השקעותבתישלשהבאמצעותמנוהליםהקרןנכסיפיננסייםסיכוניט.1
.בשווקיםלתנודותבהתאםבעיקרמשתנההקרןנכסי

הסיכוניםאחרומעקבלזיהויתשתיתהקימההחברה
ושימושסיכוניםמנהלמינויבאמצעותהשוניםהפיננסיים

.("פריים")סיכוניםלניהולבתכנה
החברהחשופהאליהםהשוניםהפיננסייםהסיכוניםבין
,גיאוגרפיתחשיפה:הבאיםהסיכוניםאתלמנותניתן

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

.ההחלטותקבלתבעתבדעתוומתחשבים

שוקסיכוניניהולעלטחראי
.2010אפרילבחודשבפעילותושהחלסיכוניםמנהלבחרההחברה
שוקסיכוניתיאור
.הקרןבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרקראה
.הגנהלמטרותרקהנגזריםבתחוםפועלתהקרן

שוקסיכוניניהולמדיניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות

.הדירקטוריוןי"עשנקבעהכפי
בכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הנכסיםתיקופיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיקאפיק

תוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל
.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות

באפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד
ועדהענףרמתדרך,היעדשווקימרמתהחלהשוניםבאפיקיםמפוזרותההשקעות.השונים

.שוניםפדיוןבטווחיבהשקעהמתבטאהסיכוניםפיזור,בנוסף.הבודדהמנפיקרמת
אופן"פרקוכן,הקרןבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרקעודראה
.החברהשלהדירקטוריוןבדוח"החברהניהול

עלנקבעהחשיפההיקף.הקרןדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
היקףעלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,הקרןשלההשקעותוועדתידי

.השקעותוועדתהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפות

-10-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
שביןהקשרעלהמצביעמיוחדתיעודאין.במשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול
.הרגיללתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגזרהפיננסיהמכשיר

."שוקסיכוניניהולעלאחראי"בפרקלעילעודראה

הצמדהבסיסידוח
.הכספייםבדוחות3ביאור,להלןראה

בנגזריםפוזיציות
.הקרןשלהכספייםבדוחות15-ו7,8ביאורים,להלןראה

סיכוניםעלנוסףמידע
החברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעראה.1

שלהמבוקריםהכספייםבדוחות20בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהם
.הקרן

בדוחותההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעראה.2
.הקרןשל

הכספייםבדוחות9-4בביאורים,שוניםלסיכוניםהקשוריםנתוניםראה.3
.הקרןשלהמבוקרים

שינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע.4
ועלסחירהלאבאפיקההשקעותעלדגשעםהקרןפעילותסקירת,השוקבמדדי
כןכמו.הקודמתבישיבהההשקעהלהחלטותוהשוואה,ח"במטהעתידייםהחוזים
והשוואההקרןלתשואתהשוניםההשקעהאפיקיתרומתאתכוללהמוצגהמידע

.האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבפועלהקרןנכסיהרכבשל

ישנהאםהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהכלי.5
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרןשלחריגה

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת

הגוףשלהכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יובשיתוף,המוסדיהגוףהנהלת

הבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכוהמוסדי
,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.המוסדיהגוףשלהגילוילגביוהנהלים

והנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספיםומנהלהמוסדיהגוףל"מנכ

עלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעילותהנןהמוסדיהגוףשלהגילוילגבי
והוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידע
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווח
שינויכלאירעלא2011בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
או,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתבבקרה
דיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביר
.כספי

-11



(חדשיםשקליטבאלפי)

גדצמבר31ליוםמאזנים.(1)א
20112010200920082007

נכוצים

השקעות

:מזומניםושווימזימנים

857,7512,5093,14213,22693,20בבנקיםמזומנים

182.131929,84780.285251.187517,93מועדקצריפיקדונות

-
039,139441,90873,299464,209210,114

:סחיריםערךניירות

943,858064,874600,621447,513256,454ממשלתיותחובאיגרות

726.558602,569161,514350,392833,632איגרותחובקונצרניות

937.787336,868578.639298,334617.711אחריםערךוניירותמניות

-
606,205.2002,312,2339,775,1095,240,1706,798,1

ניירות
ערי

:סחיריםשאינם

521,102122,136372,202408,250159,387קונצרניותחובאיגרות

418,24586,23566,23792,44395.53אחריםערךניירות

-
939,126708,159938,225205.295554,440

:והלוואותפיקדונות

576,74751,106754,147220,179959,236בבנקיםפיקדונות

35755.10116118266לאחריםהלוואות

611,74506,117870,147338,179225,237
...........-.....----.-.....................................

778,6211,5912487166,1השקעיתבגיןלקבלסכומים
............-...........------------........................

868,684,2932,449,2589,924,1861.591,2ב.ן55.ור9ההשקעותכלסך

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

6581333339חובהויתרותחייבים ................................
----------..........

30----עקבוכישר

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

631,553,2881,684,2965,449,2592,924,1930,591,2הנכסיםכלסך

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

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
481,550,2134,684,2123,449.2112,922,1630,588,2העמיתיםזכויות

150,3747842480,2300,3זכותויתרותוכאים

631,553,2881,684,2965,449,2592,924,1930,591,2והההחייגויותהעמיתיםזכויותכלסך
================================-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

%6.47

%7.62

%7.61

%31.0%21.0בבנקיםמזומנים

%14.5%16.3מועדקצריפיקדונות
%45.5%37.3

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

:סחיריםערךניירות
%3.3

%1.3

(%6.4)

%3.0

%62.33%55.32ממשלתיותחובאיגרות

%88.21%22.21קונצרניותחובאיגרות

%86.30%34.32אחריםערךוניירותמניות

%36.86%11.86

------------------
:סחיריםשאינםערךניירות

(%9.20)

%1.9

(%5.16)

%01.4%07.5קונצרניותחובאיגרות

0%88.0.ול96אחריםערךניירות
5.ל95"%97.4

------------------
:1הל11אותפיקדונות

(%6.26)
(%0.100)

(%3.33)

%92.2%98.3בבנקיםפיקדונות

%00.0%40.0לאחריםהלוואות

%92.2%38.4

------------------
%1.42 %27.0%19.0השקעותבגיןלקבלסכומיט

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

9751.990051.100ההשקעותכלסך

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

0351.00051.0חובהויתרותחייבים

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

0051.1000051.100הנכסיףכלסך

===========

(%1.0)

%0.300 %12.0%03.0זכותויתרותזכאים

0051.1000051.100וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

=-==-===

האפיקאחוזלעומת2011בדצמבר31ביוםהקרןנכסימכללהאפיקאחוזשלהשינוישיעור(1)

.2010בדצמבר31ביוםהקרןמנכסי



וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(3)א

הקרןנכסימסךמרכזייםבאפיקיםההשקעהשיעוריאתהמציגתרשיםלהלן

:השניםבסופי

%60ןן
ןה1
%50ן--ן

"1.."'וש1"11
,40

יו%ה1,ה8-,:נצ

1111-1lO!1,-111"ן---ה
~

o

~-י
1א111ר8

,

1%0זח(רוח1,11

ם

מוומניסאיגרותמניותניירותפיקדונות
ושוויחובע"ונילאערךוהלוואות

מזומניםסחירותסחיריםסחירים

השקעהאפיק
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(4)א

אלפי881,684,2לעומתח"שאלפי631,553,2-ב2011בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן
,מההשקעותמההפסדיםנובעתהירידה.%9.4שלירידה,2010בדצמבר31ביוםח"ש

.העמיתיםזכויותשלנטוהשליליתמהצבירה

:השינוייםלהלן,מסלוליהכלעלהקרןנכסילכללבהתייחס

לתוםהנכסיםכלמסך%1.5-כשהוא,מחודשקצרהלתקופהבבנקיםהפיקדונותשיעור
מסך%2.3-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהלעומת%7.62שלבשיעורעלה,2011שנת
.הנכסיםכל

ואשר,מנפיקהישראלשממשלתחובאיגרותהוא,הקרןשלהנכסיםבתיקמרכזיאפיק
,בקרןהסחירותהממשלתיותהחובאיגרותשיעור.ביותרנמוךנחשבשלהןהמנפיקסיכון

.%3.3-בהקודמתהשנהלעומתעלה,הקרןנכסיכללמתוך,צמודותוהלאהצמודות
%6.32לעומת)השנהבסוףהנכסיםכלמסך%6.33-כהיהאלוחובאיגרותשיעור

%9.13היוולמדדהצמודותהסחירותהממשלתיותהחובאיגרות,מתוכן.(בראשיתה

.הקרןמנכסי
ערךוניירותמניותלמעטאךח"אגלרבות)צמודהלאהשקליבאפיקהכוללתההשקעה
.השנהבסוףהנכסיםמתיק%6.26-בהסתכמה,(אחרים

ואגרות(ומעלהחודששללתקופה)בבנקיםפיקדונותהםהקרןשלאחריםהשקעהאפיקי
למודלבהתאםמשוערכיםהנכסים.לצרכןהמחיריםלמדדהצמודיםסחירותלאחוב

בסוףהסתכמהאלובאפיקיםהקרןאחזקת.וחסכוןביטוחההוןשוקאגףידיעלשאושר
.הקרןנכסימסך%9.6-ב2011שנת

שנתבתוםהנכסיםכלמסך%9.30היההסחיריםהאחריםהערךוניירותהמניותמרכיב
ביןלאיזוןרבהמשמעותישזהבאפיקההשקעהלהיקף.2010שנתבתום%3.32-ו2011
.הסיכוןלצמצוםהרצוןוביןהרווחלהשגתהרצון

בין,(ל"בחוונכסיםח"למטבהצמדהלרבות)ח"המטבאפיקהקרןהשקיעההשנהבמהלך
בסוףבאפיקההשקעההיקף.ח"מטשעריעל("פורוורד")עתידייםחוזיםבאמצעותהשאר
.(עתידייםנכסיםכולללא),(אשתקד%1.8-כ)הקרןנכסימסך%5.9היההשנה

-15-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

(חדשיטשקליםבאלפי)

והוצאותהכנסותדוחות.(1)ב

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה

20112010200920082007

(הפסדים)הכנסות

475,4(972)676,3385,1870,1מזומנים1ש11יממזומניט

------------------------------------------------------
:סחיריםערךמניירות

715,40140,44563,30985,57215,37ממשלתיותחובאיגרות

947,23(785,108)918,2505,51531,156קונצרניותחובאיגרות

493.114(938,316)834.112404,252(728.144)מניותוניירותערךאחרים

(095,101)479,208498,439(738,367)655,175
-------------------------------------------------------

:סחיריםשאינםערךמניירות

242,19(398,12)495382,12155,56קונצרניותחובאיגרות

571(ו488,1457750832אחריםערךניירות

983,1839,12905,56(230,13)813,19

----------------------------------------------------------
:ומהלוואותמפיקדתות

274,3014,6598,23299,11837,19בבנקיםפיקדונות

(176)(1)213210.1117הלוואותלאחרים

487,3224,7715,23298,11661,19
-------------------------------------------------------

144-1395070אחרותהכנסות

70674,219ק,592)927,229127,522(805,91)(ההפסדים)ההכנסותכלסך

----------------------------------------------------
הוצאות

511,7736,7264,7964,7221,10ניהולדמי

411,1707,1987,1603,2464,2ערךניירותעמלות

017,1085,4947,3870,3027,4קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

2929---והפחתותפחת

522(213)809631610מיסיםהוצאות

748,10159,14808,13253,14263,17ההוצאותכלסך

411,202(845,384)768,215319,508(553,102)הדוחנטולשנת(הפסדים)הכנסות



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

(חדשיטשקליםבאלפי)

הכנסהשיעורידיח.(2)ב

.אפיקבכלהנכסיםשלהממוצעתהשנתיתהיתרהמןהשנתיתההכנסהשיעוראתהמפרטתטבלהלהלן

הכגסהשיעייישנתיתהכנסהי.,ממוצעתשנתיתיתרה
201120102011201020112010

(אחווים)(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)

934,139848,179676,3385,16364.27751,0מזומניםושווימזומנים
....................................

:סחיריםערךניירות

476,828066,772715,40401,449191.4%72.5ממשלתיותחובאיגרות

161,559795,535918,2505,51%52,0%61.9קונצרניותחובאיגרות

%04.15(%96.16)834.112(728.144)208.853023.750אחריםערךוניירותמניות

845,240,2884,4057(095,101)479,208(5154.4)4

~

13.10
..................-.................

:סחיריםשאינםערךניירות

395,121822,164495382,12%41.0%51.7

(**)(**)457ן.421.24554.23488אחריםערךניירות

816,145376,188983,1839,124

~

36.18251.6
...........................---------

:והלוואותפיקדונות
482,86421,123274,3014,6%79.3%87.4בבנקיםפיקדונות

113.2924,6213210,1%08.10%48.17לאחריםהלוואות

88159513013453148771224%94.3%54.5
....................................

--79426נטו,אחריםננסים

---------..................-........
-144--('.')אחרותהכנסות

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

216151269879,556,2(911805)2291927(%51.3)%99.8
============================

_באפיקהפעילותחודשיבמספרמחולקכשהואהחודשיותהסגירהיתרותסכום(*)
,הבסיסבנכסמהשינוייםנגזרתאלומעסקאותההכנסה.עתידיותעסקאותגםמוצגותזהבסעיף(.י)

.ההכנסהשיעורהוצגלא,לפיכך.מההכנסהנגזרתהמאזניתוהיתרה
.מעסיקיםחובותגבייתעלפיגוריםריביתכגון,מנכסיםנובעותשאינןהכנסותבעיקרכולל(**.)

ההכנסהשיעוריעלהמשפיעיםהגורמים

.בשווקיםהשעריםמשינויינובעההכנסהשיעוריעלההשפעהעיקר,ככלל-
ישראלבנקריביתבשיעורמהשינוייםמושפעמזומניםושווימזומניםשלההכנסהשיעור-

.חודשלסוףביתרותאקראייםומשינויים
.2011במהלך,ירד,ככלל,המניותשערי-
לפדיוןהתשואהבשיעורימהשינוייםמושפעיםסחיריםהלאהנכסיםשלההכנסהשיעורי-

.מ"בעהוגןמרווחחברתמודלפיעל,במשקהחובאגרותבשוק



אים)יטכלהנדסאיםהשתלמיתקרו

2011לשנתההנהיהסטרת

חקרןהוצאותניתוח.(3)ב -י

ששששש
ן.',השיניי(.1,עותבסיסקלחונטיםמןבאחיזיט(ח"שבאלפי)

11(1)והולדמו

~

7736,7%029%030(4'33.3)

(14.י29:)0774,0ם.ץ6כ*ן.7כל411,1(%2---;ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

75ן.7,1065.4%04.0%116,4.00ימ(3)קבוצתיחייטלגיטיחפיסיות

5"02%00י809121%03.0%מיסיםהיראות

222,24'ע242.1ההוצאותללסך

(3_%33)222122211.29.0%30.0(4)קשוריםלצדדיםהניגעותהוצאות

.שלהלןההעריתלמעט,(2)נבסעיףלעילכמוגדרהממוצעתהשנתיתביתרהמחולקתכשחיאהדוחשנתבניןההוצתה(.)
.2010בדצמבר31-בהאחוזלעיסת2011בדצמבר31כיוםהנכסיםמןההוצאהאחוזשלהשינוישיעור(י-)
העמלותשילמישבעדן(מוחלטיםבערניס)והמכירההקניהעסקאותשלשנתיסיכוםמתוךהעמלותסכוםשלשנתיסיכוםלפימחושבהשיעיר(...)

:חמחותייםהשיניישיעוריניתוח

הקרןשלהמביקריםהכסכייםכדוחותניהולדמיבבאורראה,הקרןיחול)הוצאותעלנוסףמידע(11

.התיקיםלמנהליבהוצאותבקיטוןמוסברתהירידהעיקר.המנהלתהחברהשלהכוללהרווחעלובדית
.אשתקדהשיעוריםשממת2011בשנתנמוכיםערךניירותשלומכירהקניהעמלותשיעורימקצת(2)

.2011אפלילמחודשהחלחייםבביטוחעמיתיהאתלבטחהפסיקההחברה(31
.הממקריםהכספייםבדוחות"ענייןיבעלי,13בבאורפירוטראה(41



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקין

2011ישנתההנהיהסקירת

רמיי1

1D

' ~pW"זייס,

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות.(נןנ

ו020092008200נ20ננ20

134,684,2123,449,2112,922,1630,588,2211,567,2השנהשיבינוארנייזםהעמיתיםוכהות
.........................................................................,

:רישות

063,1974מעבידהפרשות-שכירים

"
7,203322,205962,208763,221

334.67עובדהפרשות-

"44.69112.
~

7610,71533.76

397,264232,273434,276572,280296,298ההגדשותביסד ..........................................................................

:יעמיתיםתשיומים

(9351.245(3371.477(851.212)(651.204),444.224)שכיריםעמיתים

(935,245)(337,477)(851,212)(651,204)(444,224)סדייהתשיומים

..............................---------------.............................
:העגיתזיויות

001,14997,11995,1539הקרןאלזכויותהעברת

"
,55ן11,

" (508,241)(747.96)(886.60)(335.61)(054.85)מהקרןזכויותהעברת

(353,233)(908,84)(891,44)(338,49)(053,71)וטווכויותהעביתסך

100)צבירהנטו
~

31)243,19692,18(673,281)(992,180)

............................................................,.,...........
411,202(845,384)768,215319,508(553,102)וטו(הפסדם)מניות

481,550,2134,684,2123,449,2112.922,1630,588,2השנהשינדצמבד31ייזםהעמיתיםזכויות

--==k==-=========

צ



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

העמילניםבזכהותהשינוייםעלהדוחותניתוח.(2)ג

.שניםלפי,העמיתיםבזכויותשינוייםשלתרשים.(א)(2)ג

300

200

100

ן2011פן
ן2010פן
ן02009ן

02005

ן20078ן

הפקדותמשיכותנטוזכויותהעברת

-20-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

(המשך)העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחותניתוח.(2)ג

%צש'.משוכות,,
ן%67.9(651,204)(444,224)ששששח

מהקהזכויותוהעברת

~

%67.38ן(335,61)ן(054,85)ושששאשצן

001,14997,11%70.16ן:41שף"הקרןאלוכהותאעברת

ותוצאותהקרןשלהכספימצבהבפרק,הדירקטוריוןבדוחלעילראה,השניםביןהשינוילשיעורהסבר(')
.פעילותה

להלן,הגבלהבלאלמשוךוכאיםשעמיתיםסכומים)שהבשילוהחסכונותשיעור.(ג)(2)ג

הכלליהמסלולנכסימכלל%3.78הוא2011בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילותיחס" (10/12/31
מכלל%2.79(%8.87-10/12/31)ח"אגמסלולנכסימכלל%6.87,(%5.77-

.(%0.86-10/12/31)מנייתימסלולנכסי

למשוךעדייןיכולים(איננאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביררשאיםוהעמיתיםהואיל
.מלאהלמעשההיאהעמיתיםשלהנזילות,כדיןאותם

שנים0.2הוא2011בדצמבר31ליום,להלןכמוסבר,בחיסכוןממוצעחייםמשך.(ד)(2)ג
3.2,(שנים10/12/31-0,2)ח"אגבמסלולשנים1.2,(שנים10/12/31-0.2)הכלליבמסלול

הממוצעהימןאתמבטאיםאלונתונים.(שנים10/12/31-6.3)מנייתיבמסלולשנים
.יבשילו-השנהבסוףהבשילושטרםהחסכונותשכלכדי,הדרוש

שוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן
לבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך.בבורסהממכירותצריךואם,הקרןמהשקעות
גם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרןשלההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומים

והעברתהמשיכות,ההפקדותנתוניאחרעוקבתוכן,הקרןשלההשקעותנזילותלרמת
,העמיתיםבהתנהגותשינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקרןזובדרך.בפועלהזכויות

ההשקעותמדיניות.יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקרןכספיםהעברתעם
קצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססת

.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווח

-21-



2011לשנתההנהלהסקירת
(חדשיםשקליםבאלפי)

זכויותסך
העמיתיםמספר

השנהלסוף(4)משיכות(3)הפקדות(2)חשבונות(1)בקרןותק

724,5651,62219,3943,113(כולל)שנים3עד

143,23747.215279.306538.436.2שנים3מעל

221428481נSBfil1228228כ"סה

~

55ן

המוקדם,(יתרתםכלאתשמשכולעמיתיםבנוגע)היתרהכלמשיכתלמועדאוהשנהלסוףבקרןותק(ו)
.מביניהם

.השנהבמהלךשפרשועמיתיםשלחשבונותגםכוללהחשבונותמספר(2)

.הקרןאלזכויותהעברתכולל(3)

.מהקרןזכויותהעברתכולל(4)



וטכנאיםלהנזסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

2011בשנתהעמיתיםחשבונותבמספרשינה.(1)(2)ג

החשבוניתמספר
11/12/31השנהפרשוהשנההצטרפו2/31ג/10העמיתיםמת

212,27(1.ו956,27911655שכירים

11LLfIES01,12צ22255הכלסד

ביתרהחשבונותמתיכם
וללאח"ש00נעדשל

211[11111;5421האחרונהבשנהתנועה

תשואותדוח.ז

מיסיםוהוצאותערדניירותעמלותהוצאותניכוילאחרמחושבתברוטוהנומינליתהתשואה
.לעמיתיםחייםביטוחודמיניהולדמיניכוילפניאד

.מהמסלוליםאחדבכללעמיתיםאחידיםברוטוהתשואהשיעורי
.השנתיתהתשואהשיעורישלהנדסיכממוצעמחושבתהממוצעתהשנתיתהתשואה

כגון,נוספיםובמשתניםברוטוהתשואהבשיעורתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור
.ומשיכותהפקדות

(**)מנייתימסלול(*)ח"אגמסלולכללימסלולשנה

2011(%61.3)%6

~

3(%31.19)
2010%32.9%13.6%79,10

2009%53.27%56.4%16.32

2008(%99.14)

2007%64.8

2006%70.5

2005%40.11

2004%48.8

2003%26.14

2002%02.2

כללימסלול

שנתיתתשואה
תקןסטייתממוצעתתקופה

2011-2008%38.3%81.15

2011-2002%33.6%56.10

.09/1/6-מהחל(ל
09/4/6-מהחל(.-)



2011לשנתההנהלהסקירת

(המשך)תשואותדוח.ד

הכלליהמסלולשלברוטוהשנתיתהנומינליתהתשואהאתהמציגתרשיםלהלן

-%6-יך ;"-%8- ,
*
%10.ן
%12-ויש %14.-,ישש

בע סק

חח

שצ 9ק

""

שנה



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרו

2011לשנתההנהלהסקירת

ההשקעותניתוחריח.ה

יביןהקרןשלההשקעותתיקתשואתביןלתשוואהכלילתתנועד,(3)הבסעיףלהלןהמוצג,השקעותניתוחדוח.(1)ה

,הקרןשלההשקעותנתיקבשעלשהיההיחסלפילאפיקיםהמחולקתאורטיהשקשתתיקהואהסמןתיק.סמןתיקשלתשואת

_השוקמדדיתשואותלפימחושבתותשואתי

:מהדוחמונחיםעלהסבריםלהלן

בממוצעמחולקכשהואכאפיקההשקעהיתרתממוצעעלמכוסס-תקרןמנכסיהאפיקאחוז.א

.השנהבמהלךמודשכלבסיףהיתרותלפיחושבוהממוצעים.הקרןנכסי

:כדלהלןהןהשוקתשואות.ב

.מ"המקמדדלפי:מזומניםשווי,מזומנים

MSCIהואל"בחומניותבאפיקהשוקמדד.לאביקומתאיםשמתפרסםמדדלפי:סחיריםנכסים

-

World

I

.(ח"שבמונחי,

.סחירקונצרניח"אגמדדלפי;(יהלוואותפקדונות,ח',1אגסחיריםלאננסים

,חושנה-חסמןק.גתמשוקייתתשואה.,
נמנפ(ננהי

ה,
גתשהקדימונסיהאפיקאחוזשי

.השנקאת,
:שיעוריםשנישלכמכפלההמשוקללתהתשואהחישבה,השוקתשואתצוינהלאשבהם,בדוחנאפיקים

_הקרןשלהשנתיותההכנסותכלסךחלקיבאפיקהשנתיתההכנסה-הראשוןהשיעור

_הקרןשלברוטוהנומינליתהשנתיתהתשואה-השניהשיעור

:הקרןידיעלבפועלשיושמהחחשקעותמדינייתשלכלליתאור,(2)ח

ההשקעות,ו,,מ7יעי,השטת,נמסקת,הנלניית,,,התלתח;י,11נפרק,ר,הוירקטנ17חראה

."הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות"5בסעיף,י'הקרןשל

על,(שלוהשקעהמדיניותעלמוסדיגוףשלמראשוהצהרה13-9-2009מוסדייםגופיםחוזרפיעל

שלהההשקעהמדיניותאתמראשלפרסםרה~""
.לעיללאמורבכפוף,השיקתשואתלמדידתזהבדוחשמשואלוייחוסמדדי,אפיקלכלהרלוונטייםהייחוסמדדיאתילציין

ע



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי1

(המשך)השקעותניתוחדוח.(3).ה

כללימילול

תשואה

משוקללתתשואתהאפיקאחוז
הימןבתיקהשוקהקרןמנכסיהשקעהאפיק

0.ל2814.5%95.2:16מזומנים1ש11ימזומנים

ממשלתיח"אג

%15.12%10.3%38,0קבועהבריביתמדדצמודח"אג

%91.12%59.5%72.0קבועהבריביתצמודלאאגייח

%70.2%01.2%05.0משתנהבריביתצמודלאח'אגי

%91.2%95.2%09.0מועדקצרמלווה

6751.302454.1ממשלתיח"אגכ"סה

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

סחירקונצרניח"אג

-%06.0-%88,19%30.0מדדצמודח"אג

%13.0%22.8%01.0ח"מטצמודח"אג

%20.1%23,5%06.0צמודלאח"אג

0%03.0,ל%4חויילח"אג

9.ל1:04ג.1ל61סחירקונצרניח"כאג"סה

אחריםערךוניירותמניות

-%64,4-%12.23%06.20בארץאחריםערךוניירותמניות

-%01.0-%07.0%65.8להמרהח"אג

-%77.0-%10.10%62.7ל"בחואחריםערךוניירותמניות

-5.ל1.33:42ל29אחריםערךוניירותמניותכ'יהי ...........
-.........-

והלוואותפקדונות

-%01.0-1.0ל%46,330מדדצמודותוהלוואותפקדונות

-1.0ל1ל4651.3והלוואותפקדונותכ"סה

סחירלאקונצרניח"אג

-O.Ol%-%69.4%30,0מדדצמודח"אג

%05.0%22,8%00.0ח"מטצמודח"אג

-1.0ל1.401ל74ונחירלאקונצרניח"אגכ"סה
......................

אחריםנכעיס

%93,0%04,0השקעהקרנות

%02,0%01,0החלפהועסקאותעתידייםחוזים

9551,0אחדיםנכסיםכ"סה

0.י05"

כ"סה
~

aaas9551.3-

-1.3לו6(ברוטו,נומינלית,שנתית)בפועלהמסלילתשואת

פ,1:21הפרש
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(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)השקעותניתוחדוח.(3).ה

ח"אגמסלול

אחוז
תשואה

בתיקמשוקללת
הימן

האפיק
תשואתמנכסי

השוקהקרןהשקעהאפיק

%025 5651.8%95.2מזומניםושתימזומנים

-----------

ממשלתיח"אג
%30.1

%97.0

%06.0

%62.0

%95.2

%01.42%10.3קבועהבריביתמדדצמודח"אג

%33.17%59.5קבועהבריביתצמודלאח"אג

%78.2%01.2משתנהבריביתצמודלאח"אג

%90.20%95.2מועדקצרמלווה

0251.83ממשלתיח"אגכ"סה

-----------

סחירקונצרניח"אג

%02.0-

%01.0

%01.0-

-%20.8%30.0מדדצמודח"אג

%22.0%23.5צמודלאח"אג

4251.8סחירקונצרניח"אגכ"סה

-----------

%19.3 1991111כ"יה

%6%3

ב12

(ברוטו,נומינלית,שנתית)בפועלהמסלולתשואת

הפרש
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(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)השקעותניתוחדוח.(3).ה

מנייתימסלול

תשואה
משוקללתתשואתהאפיקאחוז

הסמןבתיקהשוקהקרןמנכסי.השקעהאפיק

9951.7%95.22451.0מזומניםושווימזומניפ

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

ממשלתיח"אג

%56.3%95.2%11.0מועדקצרמלווה

ממשלתיח"אגכ"סה
31151.0.ל56"

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

אחריםערךוניירותמניות

-%85.15-%03.79%06.20בארץאחריםערךוניירותמניות

-%72.0-%42.9%62.7ל"בחואחריםערךוניירותמניות

4551.88אחריםערךוניירותמניותכ"סה

-16.י57"

1ל2נכ"סה

~

-2351.16מ1

-3151.19(ברוטו,נומינלית,שנתית)בפועלהמילולתשואת

aaahהפרש
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בהשקעותסיכוניםניהול.1
.הדירקטוריוןבדוח"שוקסיכוניניהול"פרקלעילראה

הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםאפיקבכלההשקעהשלוהעיתויההיקף
:שלהלןהסיכוניםפיועלובעולםבישראלהצפויות

מפעילותהצפויהתזריםפיעלהקרןשלהנכסיםנזילותאתמנהלתהחברה-נזילותסיכון
שזכאים,בקרןהעמיתיםיתרות.מההשקעותבמזומןהצפויותוההכנסותהעמיתים
מכלל%6.87,הכלליהמסלולנכסימכלל%3.78שלבשיעורהינן,כדיןכספיםלמשיכת

.המאזןליוםנכון,מנייתימסלולנכסימכלל%2.79,ח"אגמסלולנכסי
.אחרתלקרןכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי

לצרכיביחסהוודאותאיאתמגדילותמהקרןכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות
וסחיריםנזיליםנכסיםלקרן.להםלהיערךהקרןיכולתאתומקטינות,בעתידהנזילות
כספיםיציאתתהיהאםזהמרכיבלממשובאפשרותה,נכסיהמסך%1.92שלבהיקף
.מהצפויגדולה
רשאיםבקרןשהעמיתיםהכוללהסכוםלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםסכוםביןהיחס
הולםמענהמספקזהשיחססבורההחברה.הכלליבמסלול17.1הואכדיןלמשוך

.שצברוהיתרותאתלמשוךהעמיתיםשללאפשרות

הנכסיםנזילותניתוח
(ח"שבאלפי)

כללימסלול
11/12/3110/12/3109/12/31

נכסים
אונזילים
479,271,2911,359,2670,042,2סחירים

עדשלמ"מח
659,26859,59542,60שנה

מעלמ"מח
47010,194649,289נ,324שנה

029,25617,22777,22אחרים

491,470.2397.636,2638,415,2הכלסך

-29-
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ח"אגמסלול
11/12/3110/12/3109/12/31

נכסים
אונזילים
341,76863,43026,31סחירים

עדשלמ"מח
2ן--שנה

מעלמ"מח
---שנה

8119נ44אחרים

057.31מ385.76132הכלסך

מנייתימסלול
11/12/3110/12/3109/12/31

נכסים
אונזילים
603,3880,3426,2סחירים

עדשלמ"מח
(1,1-שנה

מעלמ"מח
2--שנה

211אחרים

605,3882.3428.2הכליך

0-האחריםובמסלוליםשנים20.0הואהכלליבמסלולהנכסיםשלהממוצעהחייםמשך

תקבולכללמועדועדהמאזןמתאריךהמשוקללהממוצעהזמןאתמשקףזהנתון.שנים
החישוב.תקבולכלשלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.(וריביתקרן)המזומניםבזרם
.שניםאפסשלמ"מחכבעליסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחריםנכסים"כוללאינו

,ההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהקרןהשקעותאתמחלקתהחברה-אשראיסיכון
הערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספייםהדוחותאתבודקתהחברה
רלוונטייםופרמטריםהתיקיםמנהלישלפנימיבדרוגאו(ישאם)מדרגתחברהבידי

.תנאיהועלההשקעהסכוםעלמשפיעותאלובדיקות.אחרים
עםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הכנסהמסתקנותלפיפועלתהחברה,כןכמו
.האשראיסיכון

.אשראיממנהמקבליםלאהקרןעמיתי
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(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.1

.ממשלתיח"אגשאינםחובבנכסימשקיעלאהמנייתיהמסלול

:הדירוגפיעל,(*)קונצרנייםחובבנכסיההשקעותפילוחלהלן

"ו,ןו
,וה'ןון

~

ןןן

"
~

גן,
ח"אגמסלול

356,2%09.3

4.נ676,3%8

-%00.0

-%00.0

032,6%90.7

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

-%00.0

-%00.0

-%00.0

-%00.0

-%00.0

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

032.6%90.7

ערךוניירותמניותבסעיףהכספייםבדוחותוהוצגו,בטבלאותנכללוח"אגמדדיעלהסלתעודות(.)
.אחרים

-31-
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שששש!;""שושששששש44;.שןשש!ששששי"השחעההמהצ

"וון,י!ה,,,ושו,ו
,.י,,ו!,:ן

ח"אגמסלולכללימסלול,"ןןעאו,ון,ש"
"%1ןשאו

555,2951.20.11319,22811.5ץ2עיהןשש/(1]ן

"1
,

1%452,307%66.11981,1%52.4יתשםש[ן(ן"4

,,ושאו%מקורגוםמם"י: ,מספקתבטוחה,

שחןשי
-%00.0-%00.0

;וקן.ללטלאומדורגים; ,
%00.0-917,9%38.0;ן,מספקתשנש4טוחה .

924,612%24.23300,4%80.9פששש.,כ"יוסיה'

"
----------------------------וששששששו,"-,,

בנטפבפיהיטונכס2ע
--82%91.6נ,354ן!1ומומעלהל-בדירוג

--371,55%10.2','ן;1'(נמוןנמבדורוג,

--755,10%41.0""42"%"6"ש --148,5%20.0,שאאשאשחשששש,

ן,1%ששששא,5,סהי!
628,253%62.9--

-----------------------------ן',יו,נחששש,.
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,ניסחיריםנכסים.
ח"אגמסלוגכללימסלול)

!,.,ששש8י4געגפ
9.5!%!,0,227%40.9836ן!

848,252%46.10806%59.2.ןןמור,ונ!שפפוי

ונ,נ_ובך: שן
",ל,'(שג;;

.",

",נ,,וויש

.ש
,ןסחיריםמנלתי,ןכם

'ומעלהנ44נדורג
.',707,262%87.10--

,.-44-מנמוךגנדיך

8
בטוחהעםלאוחבוקגים,

ןןןן,ן',ו,!%וו4%

~

--16%00.0נ,,.!,,ן'ן,ןןן,

;ע,ע
,
ל

!,ן:.,.,),

,8שש"ש"
--א.242,350%49

61%66.35642,2נ861מ!ן,בנכסנהשקעהיסתכל

אתלפזרמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות-שוקסיכוני
וכךואפיקאפיקבכלההשקעההיקףלגבימגבלותקובעהחברהדירקטוריון.הסיכונים

.לפעילותמעשיתלמסגרת,שלוהסיכוניםניהולמדיניותאתמתרגםהוא

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

,ההשקעותבוועדתוחבריםההשקעותיועץטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות

.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות
במקרה.לפיופועלתוהיאהאוצרבחוזריהנדרשפ"עבעייתייםבחובותלטיפולנוהללחברה

החלטהמקבלתהשקעותועדת,חובהסדרבגינומתנהלפירעוןבעייתעקבאשרח"אגשל
מנהליוהמלצותשלההפעילותנוהלעלבהתבססח"האגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדבר

.ההשקעות

-33-
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(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.1
יכולתובגללהגבוההנזילותםבגלל,עתידיותובעסקאותנגזריםבמכשיריםפעלההקרן

.השוניםבשווקיםצפוייםבלתילשינוייםבאמצעותםהמהירההתגובה
בהןהשקיעהשהקרןלמדדהצמודותהסחירותהחובאיגרותשלהממוצעהחייםמשך
שנים8.4-וקודמתןשנהבסוףשנים7.4)הכלליבמסלולשנים8.4על11/12/31ביוםעומד

,תאריךלאותו,לפדיוןהממוצעתהתשואה.(קודמתשנהבסוףשנים1.5)ח"אגבמסלול
בסוף%4.1)ח"אגבמסלול%7.1-ו(קודמתשנהבסוף%4.2)הכלליבמסלול%6.3היא
הריביתבשיעורהשינויהשפעתגדלה,יותרארוךהממוצעהחייםשמשךככל.(קודמתשנה
קיטון,מתארכתשהתקופהככל,היינו.קבועבשיעורריביתהנושאות,ח"האגמחיריעל

משפיעההריביתשיעורעלייתואילו,ח"האגבשוויגדולהלעלייהגורםהריביתבשיעורנתון
.התיקערךעללרעה

למדדהצמודיםסחירותהלאהחובואיגרותהפיקדונותשללפדיוןהממוצעתהתקופה
הממוצעתוהתשואה,(קודמתשנהבסוףשנים1.1)הכלליבמסלולשנים5.2עלעומדת
.(קודמתשנהבסוף%7.0)הכלליבמסלול%5.2היא2011בדצמבר31ליוםנכוןלפדיון
שוטףבאופןמשתקף,סחירותהלאהחובואגרותהפיקדונותבגיןהקרןשלהריביתסיכון

הקטנתגוררהוגןשווילפיאלונכסיםשערוך.סחירותח"לאגבדומה,הקרןשלברווחיותה
.הריביתבשיעורירידהבעתוהגדלתםהשוטפתהריביתבשיעורעליהישכאשרהקרןרווחי

-וח"אגמסלולמנכסי%5.50,הכלליהמסלולמנכסי%8.40,2011בדצמבר31ליוםנכון
אתחושפתאינפלציה.לצרכןהמחיריםלמדדצמודים,מנייתימסלולמנכסי%0.0

.לירידההנכסיםיתרשלהריאליתהרווחיות

שלבשיעורח"מטשלהחליפיןבשערילשינויהחשופיםנכסיםקיימיםהכלליבמסלול
חוזיםכולללא).קודמתשנהבסוףהנכסיםמסך%0.8לעומתהנכסיםמסך%8.9

מכלל%7.0-להשקולבהיקףעתידייםבחוזיםהקופההתקשרהכךעלנוסף.(עתידיים
.(קודמתשנהבסוף-%6.0)2011שנתבסוףנכסיה

שלבשיעורח"מטשלהחליפיןבשערילשינויהחשופיםנכסיםקיימים,מנייתיבמסלול
עלנוסף.(עתידייםחוזיםכולללא)קודמתשנהבסוף%5.6לעומתהנכסיםמסך%3.13
2011שנתבסוףנכסיהמכלל%0.0-להשקולבהיקףעתידייםבחוויםהקופההתקשרהכך

.(קודמתשנהבסוף-%7.1)

.(יהיואם)החליפיןבשערימשינויים,חלקיתבמידהולו,יושפעלמדדהצמודהמרכיב
.שוויםלירידתיגרוםוייסוף,למדדהצמודיםהנכסיםשווילעלייתיגרוםפיחות

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכן
.נאותיםעבודה

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיסיכון
,פיננסיותוכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמתכדי,הנדרשמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיבייעוץנעזרתהחברה

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםלזכויותבנוגעהמדיניות.ז

קבוצתיחייםבביטוחבכדשבחרועמיתיהאתביטחההחברה.לעמיתיהמלווהאינההקרן
.2011במרך31ליוםעד

המאזןתאריךלאחרההוןבשוקהתפתחויות.ח

,%79.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2012/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%42.0שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%97.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%00.0-בירד(הידוע)לצרכן
.0/500.2-לוהגיעההאחוזנקודות25.0-בירדהישראלבנקוריבית
,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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שלהמבקריםהחשבוןיואידם

וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

31ליים("הקרן"-לתלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהמצורפיםתמאזניםאתביקרנו

לשנההעמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחותואתוהוצאותהכנסותדוחותאת2011בדצמבר

.הקרןשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאילוכספייםדוחות.תאריךבאותושנסתיימה

.ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו

בתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורותינואתערכנו

לתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-ג"התשל,(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבוןרואי

מוטעיתהצגההכספייםבדוחשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאת

שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותית

המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבינאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספיים

הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקרןשלההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאני.בכללותה

מצבהאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו

העמיתיםבזכויותוהשינוייםפעולותיהתוצאותאת,2011בדצמבר31ליוםהקרןשלהכספי

.(11,15טמGAAPIבישראלמקובליםחשבונאותלכלליובהתאםתאריךבאותושנסתיימהלשנה

ביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאםערוכיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו,כןכמו

.הממשלתיותהחברותרשותוהוראותהאוצרבמשרדוחסכון
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וטכנאיםלהנדסאיפהשתלמותקרן
דורששוריוןר"הצהרתוו

נכונותלחגטחתשגותנווהמצגיםשננקטוחפעולותבדגרנוסףדוח)הממשלתיותחתברותלרקטתבהתאם
.1-2005"התשסחדירקטורי1וןודוחהכספייםחדוהות

:כימצחיר,ד"באבשי,אני

וטכנאיםלהנדסאיםחשתלמותקרןשלהדירקטוריוןודוחהכספייםחדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיהדישניהם2011לשנת("חהשתלמותקרן"-ילהלן

שלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבהנתיולאתרלידיעתיבהתאם.2
,שניתםשחמצניםכדיחנחונןמהותיתעובדחשלמצגבחם,חקרולאמחותיתנעבדה
המבוסהלתקופהבחתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתששבהןתנסיבותלאור

.בדוחות

אתרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידחנעיבהתאנף.3
משקפיםהדירקטוריוןבדוחחכלול

נאוי
חמצבאת,חמחותיותחבחיפתמכל,נאות

ולתקופותלימיםהחברהשלהעמיתיםבונויותוהשינוייםהטבלותתוצאות,חרצפי
.בדותותחמוצגיס

ולחתקיימוהםלקביעתםאחראי,כווחצחרהחמצחיייסבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבשולכךבהתאם.בדוהותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליסבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאהריםיריעללידיעתםמובא,לחברהחמתייתסמהותישמידעלהבטיח
.תדוחותשלחהכנהתקופתבמהלך

חהשכוןלרואהגילייך,כזוהצהרהחמצהיריםבחברח,ידחטינולמיטב,ואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתחערכתנועלבחתבסס,שלהולדירקטוריוןחחברהשלחמבקר

בקרחשלבהמעלתחאובקביעתחהמחותיותוהחולשותחמשמעותייםהליקוייםכלאת
,לרשוםחהברהיכולתעללרעהלתשפיע,סבירבאושהעלולים,כספידיווחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכוני,לעבד
אתריםעובדיםאומנחליםבתשמשרבים,מתותיתשאינהוביךמחותיתבין,תרמיתכל

.חחברחשלכספידיווחעלחפממיתכבקרחמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ן,
ן1
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

ל"מנכהצהרת

נכונותלהבטחתשניתזוהמצגים)שנקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.1-2005"חתשס(הדירקטוריוןדוח)הכספייםהדוחות

:כימצחיר,שטיינריצחק,אני

וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2011לשנת("ההשתלמותקרן"-להלן)

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוהות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

אחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול
ולתקופותלימיםהחברהשלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספי

.בדוחותהמוצגים

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתסגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החשבוןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתנולמיטב,ואחריםאני,5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקר

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

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

/רה

מול,שסמינריצחקתאריך
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

כספיםמנהלהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותנהתאס
.2005-ו,התשסי(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיחדשניחם)2011לשנת("ההשתלמותיקרן'-להלן)

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

אחרכספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
המצבאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלול
ולתקופותלימיםהחברהשלהעמיתיםבוכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספי

.בדוחותהמוצגים

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפיט,בחברהאחריסידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החשבוןלרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתהלמיטב,ואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקר

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

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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הבקרהאפקטיביותבדברוטכנאיםהנדסאיםהשתלמותלקרןהחשבוןרואידוח
נויפיםלדוחותהממשלתיותהחברותלתקנות3לסעיףבהתאםכספידיווחעלהמימית

2007ח"התשי,(כיפידיוחעלהפנימיתהבנרהאפקטיביותבדבר

-ולהלןמ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקוהאתביקרני
פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעויס)קריטריועלבהתבסס,2011בדצמברנ3ליום("הקרן"
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אחראיםמ"בעוטכנאיכלהנדסאיםהשתלמותקרןשלוההנהלההדירקטורים
~

Dllpפנימיתבקרה

בהתאםהנכללת,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלהאפקטיביותולהערכתכספידיווחעלאפקטיבית

,(כספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםשוחותהממשלתיותהחברותתקנות
.המצורף,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלכדוח2007-ח"התשס

.ביקורתיועלז,בהתבסהקרןשלכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו

.כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהPCAOB-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו
בדברביטחוןשלסבירהמידהלהשיגכדיולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתטנדרשאלחתקניםפיעל

הבנההשגתכללהביקורתנו.המהותיותהבחינותמכלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהשלקיומה

תכנוןעלבחינה,מהותיתחולשהשללקיומההסיכוןהערכת,בחברהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי
גםכללהביקורתנו.המוערךהסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרהשלהתפעולואפקטיביותהפנימיתהבקרה

נאותבסיסמספקתשבדיקתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצוע

.דעתנולחוות

המהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינההקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרה

הממשלתיותהחברותחוקלהוראותבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתכספידיווחשל

ot>ntpnחשבונאותוכלליהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןplwאגףהנחיות,1975-התשלפח

(1):אשרוהנהליםמדיניותאותםאתכוללתהקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרה.גמללקופותבישראל

החברהבנכסיהעסקאותאת,סבירבפירוט,ויאותמדויקבאופןהמשקפותרשומותלניהולמתייחסים

הכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2)ימרשותהוהוצאתם

מקובליםחשבונאותולכלליוהנחיותיההממשלתיותהחברותרשותלהוראותבהתאםהכספייםהדוחות

בישראל

'

)lsraeli GMP(הגורמיםלהרשאותבהתאםרקנעשים,הקרןשלכספיםוהוצאתושתקבולים

,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-ויהחברהשלהמוסמכים
wl~ )wעלמהותיבאושלהשפיעוהיכןליסבהרשאהשלאנעשואשר,נכסיםשלהחברהמרשותהוצאהאו

.הכספייםהדוחות

,כןכמו.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל
בקרותכישיתכןלסיכוןנתונהעתידיותnlDlpnגביכלשהינוכחיתאפקטיביותמהערכותמסקנותהסקת

תשתנהונהליםמדיניותשלהקיוםמידתכישיתכןאובנסיבותשינוייכבגללמתאימותלבלתיתהפוכוה

.לרעה
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180חשבוןשרואי

לספקהתבקשואשרואקסלנסמגדל,דשהשקעותניהולחברותבאמצעותהשקעותיהאתמנהלתהקרן

.שהוגדרוהבקרותליעדיביחסהבקרותשלהתפעוליתהאפקטיביותעלדעתחוות

הפנימיתהבקרהלאפקטיביותהמגעיםאחריםחשבוןרואישלדעתחוותעלמסתמכיםאנו,דעתנובחוות

.בחברהמרכזייםשירותיםנותניאצל

.מסוייגתדעתחוותהינהאקסלנסחברתעבירהבקרותאפקטיביותלענייןשהתקבלההדעתחוות

יליקוייםהתגלובהםהבקרותפירוטלהלן

במערכתהקיימיםהנתוניםכיסבירביטחוןמספקותהבקרות"כינאמרבו1מספרבקרהיעד.1

ידיעלומדויקשלםבאופןומוזניםמעודכנים,תוקףבריהינםההשקעותלניהולהקשורים,הדנאל
.2011לאוקטוברעד2011יולישביןהתקופהבמהלךהופעלהלא11בקרה-"מורשיםגורמים

בערכםרשומיםהערךניירותכיסבירביטחוןמספקותהבקרות"כינאמרבו2מסכרבקרהיעד.2

התקופהבמהלךהופעלהלאזובקרה-"הדנאלבמערכת(מחדשהערכהאןשיערוךולאחרהנאות

.2011לאוקטוברעד2011יולישבין

באופינרשם,ערךבניירותהמסחרכיסבירביטחוןמספקותהבקרות"כינאמרבו3'מסבקרהיעד.3
.2011לאוקטוברעד2011יולישביןהתקופהבמהלךהופעלהלא11בקרה-"סבירובזמןמדויק

בהתאםערךבניירותהמסחרכיסבירביטחוןמספקותהבקרות"כינאמרבו4מספרבקרהיעד.1

במהלךהופעלהלא11בקרה."השקעהלתקנותובהתאםמהלקוחשהתקבלההשקעהלמדיניות

.2011אוגוסטעד2011יולישביןהתקוכה

,תיקהרכב)ללקוחותהדיווחיםכיסבירביטחוןמספקותהבקרות"כינאמרבו7מספרבקרהיעד.5
יולישביןהתקופהבמהלךהופעלהלא11בקרה."ומדוייקיםשלמיסהינם(15.ק.ח-1תשואהדוח

.2011לספטמברעז2011

2011בדצמבר31ליזםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,קיימההקרןלעיללאמורפרט,לדעתנו

ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס

-

coso.

31ליוםהקרןשלהכספייכהדוחותאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקרנו,כןכמו

בלתידעתחוותכלל2012במרץ26מיוםשלנווהדוח,תאריךבאותושנסתיימהולשנה2011בדצמבר

.כספייםדוחותאותםעלמסויגת

4*
חשבתרואי

.2ג20במרץ29,גןרמת

ן52522,נ-רמת1יווו'הח'רחןTel;7554500-3-972טיפולן
~
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וטככאיסלהנדסאיםהשתלמותקוו

"8שג
,

ramnn,יטכנאיסלחודסאיסחשתלטותקתשלחדירקשיריוןונאישורמרקחpnol-"קרן
בקרןכספידעוחעלנאקנהכנימותכקיחשלוהתקייסותתלקביעתהאחראים,(הממתלמותיי
.ההשתלמות

מחימעתלגביבטחוןשלמבירחמידתלספקחמטעיתחמךחיאכספידיווחעלפנימיתבקרה
מקובלםחשבוטטתלכלליגהתאט,חיצוניותלמטרותהכספייםהדזחותותכנתתכספיהדיווח

דיווחעלפנימיתהתבקמשנת,שלהחמונעתחכשנטתבשל.חממשלתטתחחביותחוקורופאות
.תתנקואותיטעחכעפייסברוחיתמוגבהתשוזצנחשחלטכטחוןלספקמיועדתאעחכסכי

דעוחעלות!החשתלבקרןחפנימיתחגקרהעלוהערכהבדיקתביצטוחחנחלחחדורקכעריוו
מודל"חמכונחבקרתבמודלw3vapחקרוטריוגיסעלבהתבסס,שלהוחאפקטיגיוהכספי
חפנומיתחכקרחכי,למסק1חמ"חגתחברתוחנחלזחדירקטורעןזהחערכחעלבהתבסס.י'קוסו ננ.12.פ2!1כייסחמסתיימתלתקופחחחשחלמותקרןשלתכספיהדיווחעלחחשתלמותבקרן
המפורטבשלאפקטיביתאינת

לחי
,

חברתשלמטעמחהמקצועייםחטרמיםbw(יחדהיח,.11848להלן3402סוגמהטיחחוות
חניחולשירחיממתםאחתחינחאשר,('יאקסשסי"חלן%בליםחשקניתניהולנשואתאקספרס

.מהותיתכחולשהחוחיויתלשםשהושגחמסוייגתדעתהוותחיאלחגרחההקשקשת
גחםישהמוסדיהצוףלדעתאשרחמוסזיגמףחקיימותאחרותמבקרותלגרתמבלי
נמסרבוהעיתויוכח)הכספקבדיווחלחיותשהמצוייםלכאורחלתיכוניםסענחלתתבכדי
חנוףכזעיתעזרהליקוישריקוןפעוליתלנקוםבאפשרותוחיתלא,המוסייל11ףהדות

.עצמוחמחמדי

.בדוחותיתגילוילתתחחברחהנחשוחחליטהוכמתחייג,לכן
עלחחברהדירקטוריוןתחליט,חכספייסהדוחותאישורבייעד,לוילהאמורלשר
ותלווח,ז,חחטל"מנכ,והביקורתועדתר"יואתשתכלולמיחדתחינויוחותחקמת

שתפקידח,המשפלץוחיועך,חתברחשלהסוקסיועץ,הכספיםמוהלידיעלבפשלתח
wחורישותעל,201.5.15?לעסעדונאתלדיוקגירטןחמלצותלחציע

~ffלדורש ,שלחחפממיההבקרחשלכחפקטיביותחליסוייםתיקוןאתלתבטיחמנתעל,סאקסלנס
וקידתהממןת.חיירקטוריוןלחחליטסכלעליתםאחריםבצעזץסלפגועסמאהוזאת
runapnחבאחחדירקטוריוןבישישהלדיעלעפיתחייי

I

.12.5.23לעס ן
ן1

ןן,1

'יו,ד'כא9שי
כןחץרקטוריון,

כספיםמנחל,ארעבחרוןרוךח

שיג
/מרו

-..-.-



מאזנים

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי

בדצמבר31ליום

20112010ביאור

שטים

3השקשק

:מזומניםושחימזומנים

857,7512,5מוומניסבבנקים

182.131929.4מוערקצריפיקששת

------------.........-
ן:יחיריפערךניירות

4943,858064,874.ממשלתיותחובאיגרות

4726,558602,569קונצרניותחובאיגרות

נ2,212%868נ7,62אחריםערךוניירותמניות

-
3,2(6,205,2002,2א

:סחיריםשאינםערךניירות

5521,102122,136קונצרניותחעאיגרות

*8418.24אחריםערךניירות
58,23

-
939.126708,159

9:והלוואותפיקדונות
576,74751,106בבנקיםפיקדונות
1נ,222ננלאחריםהלוואות

611,74506,117

10778,65211השקעותיוגיןלקבלסגומים
-------------

-
-----ר- סך

973,552,2868,684,2ההשקעתכל

1165813חשהויתרותחייביט
.-.-.......-............

2881,684,2,נ631,55הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

14481.550.2134,684,2העמיתיםוכויות
15150.3747זכותויתרותוכאים

684,2,ו88נ,631,553,וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

1/
המצחהביאורים

"
ם

.הכספייםמחדוחותנפרדבלתיחלקים4%*

"4"י"
ינ יוהכספייםחדוחות

כעפיםמיהלל"ומנכדירקטור'.הדירקטוריוןר"
.-42-

------*--..-...----.-(-.,
/ -..-..-



מסלוליםלפימאזנים

(חדשיםשקליםבאלפי)

מנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלול
בדצמבר31ליוםבדצמבר31ליוםבדצמברג3ליום

201120102011201020112010 נכסים

השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפיקדונות

:סחיריםערוניירות

ממשלתיותחובאיגרות

קונצרניותחובאיגרות

אחריםערךוניירותמניות

:סחיריםשאינםערדניירות

קונצרניותחובאיגרות

אחריםערךניירות

:והלוואותפיקדונות

בבנקיםפיקדונות

לאחריםהלוואות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותכלסך

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

491,470,2397,636,2העמיתיםיכויות

149.3727וכותויתרותוכאים

640,473,2124,637,2וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

243321333

554.7102.1320214

797,7134,1333247

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

495,62404(38133128

032,6300,4--

--137.3503.3

527,68704,42270,3631,3

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

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

-.

----

.-........---.........................----......
1725-2

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

341,76853,43603,3881,3

.......-----------------........................
441132

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

385,76874.43606,3883,3

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

385,76855,43605,3882,3

11]ב

385,76874,43606,3883,3

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

601,747,5

308.123613.83

909060,89י130

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

513,796532,835

694,552302,565

800,784833.864

133667,265,2י809,2

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

!52,102122,136

418,24585,23

939,126707(159

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

576,74751,106

755,10צ

!61,74506,117

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

!76,6184,5

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

029,21473124,637,2

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

611-

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

640,21473124,21637



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותרן.ק

והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיםשקליםבאלפי)

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

20112010ביאור

(הפסדים)הכנעה

676,3385,1מזומניםושוויממזומניט

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

:סחיריםערךמניירות

715,40140,44ממשלתיותחובאיגרות

918,2505,51קונצרניותחובאיגרות

834.112(728,144)אחריםערךוניירותמניות

(095,101)479,208

------------------------
:סחיריםשאינםערךמניירות

2ן,495382קונצרניותחובאיגרות

488.1457אחריםערךניירות

983,1839,12

------------------------
:ומהלוואותמפיקדונות
274,3014,6בבנקיםפיקדונות

213210.1לאחריםהלוואות

487,3224,7

------------------------
-144אחרותהכנסות

-

-----------------------
927,229(805,91)(ההפסדים)ההכנסותכלסך

------------------------
הוצאות

16511,7736,7ניהולדמי
17411,1707,1ערךניירותעמלות

18017,1085,4קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

19809631מיסיםהוצאות

748,10159,14ההוצאותכלסך

768,215(553,102)הדוחלשנתנטו(הפסדים)הטיות

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים

-44-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

מסלוליםלפיוהוצאותהכנסותדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

מנייתימסלולח"אגמסלולכללימסלול
ביוםשנסתיימהלשנהגיוסשנסתיימהלשנהביוםשנסתיימהירונה

בדצמבר31בדצמבר31בדצמבר31

מ20112010201120102011
(הפסדים)הכוסות

(4)546,3340.11194911מזומניםושוויממזומנים

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

:סחיריםערךמניירות

792,38095,42919,1043,242ממשלתיותחובאיגרות

--289(46)964.2216,51קונצרניותחובאיגרות

"8)514,112-13(143.ו940אחריםעררוניירותמניות
7)307

(184,102)825,205873,1345,2(784)309

-------____________._.______ננ----------------------------------
-- :סחיריםשאינםערךמניירות

----495382,12קונצרניותחובאיגרות

%7(12)__ב490.1462אחריםערךניירות

7(2)(12)-985844,12י1
......------............------------.........---............-......----

:ומהלוואותמפיקדונות

----274,3014,6רבנקיםפיקדונות

212210.1הלוואותלאחרים

874,3242,7----

------------.........---------------...........-.------.......----......
-----144הכנסותאחרות

312(775)233,227992,1382,2(0221,93(ההפסדיס)סךכלההכנסחו

----------......-----..---7-.ך.דן----ן-...-.--.........-
הוצאות

364,7584,71371421010ניהולדמי
379672,1272956הערדהירותעמלות

001,1.צתי,םקב"פרמי1תלביטוחח

"3

~

4114215

ו8076302מיסיםהוצאות

555,10924,131752131822ההועקתכיסד

290לבתרן09817,1169,2ג213ן4ין.לרר5צנתהדוח,טוי)(הפסדים)הכנסות

======================================================
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העמיתיםבגבויותהשינוייםעלדוחות
מצרפי-

באלפיי
(חדשיםשקלים

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה

20112010

134,684,2123,449,2השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

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

:הפרשות

784,203]063,97מעבידהפרשות-שכירים

334.67448.69עובדהפרשות-

397,264232,273ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

(651.204)(444.224)שכיריםעמיתים

(65,204])(444,224)התשלומיםכלסך

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

:זכויותהעברת

001,14997,11הקרןאלזכויותהעברת

(335.61)(5א,054)מהקרןזכויותהעברת

(338,49)(7],053)נטוזכויותהעברתסך

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

243,19(100,31)נטוצבירה

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

768,215(553,102)הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות

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

481,550,2134,684,1השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

==============,

.הכתפייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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מסלקיםיפיהעמיתיםבזנבותהשיבייםעיטח

(חדשיםשקליםבאלפי)

מסייח"אומסלינציימסלי
'ת'מוי

נתםשהיתרמהישוהגדםמה"שויתלשוהם,.גמה'.סת,שישוה
בדצמבר31נדצמבר31בדצמבר31

ש1ש%שפ

397,636,2638,415,243455057,31882,3428,2חשנהשלבינוארנליוטהעמיתיםוכהות
--....----....--..........--------.........................---........----..........-----

:הפרשנה

י740.193933,200999,2594.232425מעבידהפרשות-שכירים
8*57108שו,גף225.66505,110עובדהפרשות-

TV965,259438,269000.4451,3432343ההפרשותכל

------------.--------......----...........--..................-------...--------------
:לעמיתיםתשלומים

,ה6ן(215)(149.2)6493,0(342.202)(580.218)שכיריםעמיתים
(160)(215)(149,2)(649,5)(202,נ34)(580,218)התשלומיפכלסד

-----.-........---------------...............--..............-.............-------------
:זכויותהקברת

231392440גו4וו26גו295.12המסלולאלאחרתמקרןוכויתהעברת

(69)(177)(271,1)(498,1)(995,59)(379,83)אחרתלקרןמהמסלולזכרותהעברת

730,4937,7751,38492,19197,2136,2בקרןאררממסלוללמסלולוכויותהעברת

""ובקרואכרםהםסשללמסשיזכויותהעברת
נ)(1,.4,9),)7.)

,1.!2,)12.,1))19.,2!)ן,.2"
vv27299981ג362,329(646.59)(714,103)נטוזכויותהעברת

---------.-..-----..--.-..-..-..--...........--..-..--.-.----------
3,30629,10516164,1נ450.77(329,62)נטוצבירה

-...........-------......................-------------------------------------...-....
290(793)69,2י817י091ג213(103,ה57נטו(הפסדים)הננסת

----------..........---------------.............
,491השדהשיגיצמנד1נ1פ,יהעמיתיםזנףות

"
36,2e5as755י,397ן,47

~
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כללי-1ביאור

הקרן.א

,("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה.1
.בנאמנות("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןבניהולעוסקת

עד.1970ביולי13ביוםהציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרתהוקמההקרן
ידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן2008באפריל30ליום

.החברה

שירותינותן("הבנק"או"יהבבנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנק.2
חשבונותואתוהקרןהמנהלתהחברהחשבונותאתמנהלהבנק.לחברהתפעול

שלווהוועדותהדירקטוריון,המנהלתהחברההוראות,הקרןתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראותובכפוף

שוקיומגדלמ"בעמוסדייםהשקעותדש,מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנט.3
תחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בע(1965)הון

נשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלולושלח"אגמסלולשלההשקעות
שלושתביןתאוםשלשירותיםלקרןנותןהשקעותמתאם.מ"בעהשקעותניהול
.החברהלביןהתיקיםמנהלי

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים.4

החברותלחוקכפופההחברהממשלתיתכחברה.ממשלתיתחברההינההחברה.5
רשותחוזריולהוראותפיועלשהותקנולתקנות,(1975)ה"התשלהממשלתיות

.הממשלתיותהחברות

החשבונאיתהמדליותעיקרי.ב

,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1
התשכ,(גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנותבהתאם

-ד" -להלן)1964
וחסכוןביטוחההוןשוקאגףלהוראות,("הכנסהמסתקנות" במשרד
רשותידיעלהנדרשותובתוספות,("ההוןשוקאגף"-להלן)האוצר

.הממשלתיותהחברות

-48-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב

:הגדרות.2

.1968-ח"התשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתם-ענייןבעלי
.לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכהשמפרסמתכפילצרכןהמחיריםמדד-מדד

לערכיםהזהיםמדווחיםבערכיםמוצגיםהקרןשלוההתחייבויותהנכסים
.הנומינליים

דצמברבחודשהגמלבקופותהאחרוןהעסקיםליוםנכוניםהכספייםהדוחות.3
שבוצעוהקרןובנכסיהעמיתיםבחשבונותפעולות.2011בדצמבר29שהיה2011
שנעשוהפקדות,זאתעםיחד.2012לשנתהכספייםבדוחותייכללו11.12.30ביום
.2011לשנתלעמיתיםהאישייםבדוחותנכללו11.12.30ביום

וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

שנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקרןנכסי
:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותהכנסהמסבתקנות

מזומניםושווימזומנים.1

לאהפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםמועדקצריפיקדונות-
.משועבדיםושאינםבשימושמוגבליםשאינם,מחודשיותרארוכההייתה

.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-
אותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-

.המאזןלתאריךלשקלביחסמטבע
ושוויממזומניםבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

.מזומנים
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(המשך)כללי-1ביאור

(המשך)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

סחיריםערךניירות.2
:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםבארץסחיריםערךניירות,ככלל-
.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבעהסגירה

בשערהמוכפלבבורסהשוטףשווילפי-בארץבבורסהלמסחרחסוםערךנייר-
.הקניהערבבבורסההניירבשערומחולקהחסוםהניירשלהקרןידיעלקניה

שערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםל"בחוסחיריםערךניירות-
אולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבעהסגירה
.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפיבונסחרשהואמוסדראחרבשוק

מוצגותאופציותמכתיבתהנובעותזכותיתרות.שוקשווילפימוצגותאופציות-
."זכותויתרותזכאים"בסעיףההתחייבויותבמסגרת

.המאזןליוםהשוקשווילפימשוערכותל"בחווהןבארץהןשנסחרותמניות-
הסגירהשערולפי,למסחררשומהמניהכלבההבורסהלפינקבעהשוקשווי

מתורגםל"בחוהשוקשווי.2011בשנתהאחרוןהמסחרביום,בורסהבאותה
כמניותמסווגותהמניותכל.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשערילפילשקלים
.ל"בחוסחירות

לדוחבמלואונזקףמהחוזההנובעהפסדאורווח-)FUTURES(עתידייםחוזים-
סעיףזיכויאו"אחריםערךוניירותמניות"סעיףחיובכנגדוהוצאותהכנסות

.בהתאמה,במאזן"זכותויתרותזכאים"
סחיריםשאינםערךניירות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםשאינםערךניירות

חברהידיעלהמתפרסםההוגןהשווילציטוטבהתאם-הוןושטריחובאגרות-
שספקהמערכתבאמצעותהמחושבאוההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעה
:להלןכמפורט,חברהאותה

הנכסשלהקובעהמחירלפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעהאם.א
.העסקיםיוםבסוףהמסחרבזירת

Bid-Askנתונילפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעהולאבמידה.ב

'לתנאיבהתאםהמסחרבזירת
Ask-4]8.

הוגןשוויציטוטמודללפי,ב-ואבסעיפיםהתנאיםהתקיימולאאם.ג
בריביתמהווןתזריםכלכאשר,חזוייםמזומניםתזרימיהיווןעלהמבוסס

התזריםהואהמזומניםתזרים.התשלוםלמועדבהתאםלוהרלבנטית
מעקוםנגזרתהריבית.הקרןאתהמשרתתערךניירותבמערכתהרשום
שלהמסחרפיעל,סחיריםלאחובלנכסיסיכוןומרווחסיכוןחסרתריבית
.בבורסההרלוונטיותהחובאגרותכלל

שוויעלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות-
שהתקבלהאחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהםהשותפיםשלהאחזקה

.המאזןליוםעדההשקעהמקרן
בהתחייבותעמדהלאשהחברהאוהמסחרהופסקשבהםחובאגרות-

אושרהשערוךמנגנון.התיקמנהלשמוסרשערלפימשוערכיםבגינןלתשלומים
.החברהשלההשקעותועדתידיעל
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(המשך)כללי-1ביאור

(המשד)וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג

מובניםמוצרים.4
הערךניירותבסעיפיממנוהנגזריםובדיווחיםבמאזןמוצגיםמובניםמוצרים
ח"האגבסעיפיההשוואהבמספרימוצגיםהמובניםהמוצרים,זאתלמרות.האחרים
.הקונצרני

והלוואותפיקדונות.5
הייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםבבנקיםפיקדונות
.ימיםמחודשארוכה

ההוגןהשווילחישובבהתאםהכספייםבדותותכלוליםוההלוואותהפיקדונות
.לעיל.ג.3.ג.1בביאורכמפורט

חוץבמטבעעסקאות.6
בשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-

.העסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפיןלשערבהתאם
.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

השקעותבגיןלקבלסכומים.7
(עליהםהצמדההפרשילרבות)קרןופדיוןריבית-לקבלקרןופדיוןריבית-

אתעברהאשרטהירהחובאיגרתעל,המאזןלתאריךעדהתקבלושטרם
-היום

EX

.
עדהתקבלוטרם,המאוןתאריךלפנישהוכרודיבידנד-לקבלדיבידנד-

.המאוןלתאריך

העמיתיםזכויות.8

עםבחשבונותנכלליםמהקרןוהעברותותשלומיםלקרןוהעברותתקבולים
בזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתם

.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינםהעמיתים

והוצאותהכנסות.ד

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ה
להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת

בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים
בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים

להיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים
.אלומאומדניםשונות
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ח"ובמטנמדדהשינויושיעורהקרןתשואות-2ביאיר

ניהולדמיניכויולפני,מסיםוהוצאותערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותברוטוהתשואות

.לעמיתיםחייםביטוחודמי
,ניהולודמימסיםהוצאות,ערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותנטוהתשואות

.לעמיתיםחייםביטוחדמיניכוילפניאך

.מהמסלוליםאחדבכללעמיתיםאחידיםהתשואהשיעורי
הפקדותכגון,נוספיםובמשתניםברוטוהתשואהבשיעורתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

.ומשיכות

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנהבאחחיםהקרןתשמש.א

!2012010(.)20092008

ברוטוהנומינליתהתשואה

-%32.9%53.27%99.14-3.ן%6מסלולכללי

-%46.3%13.6%56.4ח"מסלולאג

-%79.10%16.32-19.ל31(מסלולמנייתי

נטוהנומינליתהתששה

-97.8%08.271.22.15.(-%90.3מסלולכללי
-155.3%78.5%21.4(ח"מסלולאג

-%45.10%88.31-19.ל55:מסלולמנייתי

המאוררלפי-השנהמתחילתאוהמסלולפעילותמתחילתמחושבותהתשואות(

בדצמבר31גיוסשנסתיימהבשנהנבחריםמדדיםשלהשינוישיעור.ב

20110!2020092008

(םיז1חאבן

%17,2%66.2%91.3%80.3(בניךהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

-ו.%14-%71,0-%66.7%99.5ב"ארהשלהדולרשלהחליפיןשער

האירושלהחליפיןשער

-%73.2%39.6-4%93.12ל23"

שבהלסוףעיקרייםמטגעותשלחליפיןושערילצרכןהמחיריםמדד.ג

3.1100.1082,1052.101(בגיןהמדדלפי)בנקודות,לצרכןהמחיריםמדד

821,355.378.380.3ב'ארהישלדולר

938.474.444.530.5אירו

ם



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותמרו

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

הצמדהבסיילפינכסים-3ביאור
כללימסלול

2011בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

בהצמדההמחירים
כ"סהל"בחונכסיםחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

246,124-663,6-909,130מזומניםושוהמזומנים

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

:סחיריםערךניירות

315,796--131,475184,321ממשלתיותחובאיגרות

638,40364,498416,3276,10694,552קונצרניותחובאיגרות

392.580535,8350523,195800.784אחריםערךוניירותמניות

161,096,1083,828766,3799,205809,133,2סחיריםערךניירותכ"סה

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

:מחיריםשאינםערךניירות

431,100090,2-521,102-קונצרניותחובאיגרות

418,24418,24---אחריםערךנייחת

431,100090,2418,24939,126-סחיריםשאינםערדניירותכ"סה

-.----...---------........-------------------
:1הל11אותפיקדונות

576,74--576,74-בבנקיםפיקדונות

35--35-לאחריםהלוואות

611,74--611,74-והלטאותפיקדתותכ"סה

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

761,6--422339,6השקעותבגיןלקבלסכומיה

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

611---611חפהויתרותחייבים

--------------------:ע-......----------:ל.-.----

440,221,1464,009,1519,12217,230640,473,2הנכסיםכליד
========ב==ם====;-==2

(149,3)-(335)-(814,2)עתידייםוחוזיםאופציותבגיןהתחיימיות(.)

זכותויתרותזכאיםבסעיףכלול(י)



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חזשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכתים-3ביאור

ח"אגמסלול
2011בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

המחירםללא --
לצרכןהצמדה

-797,7מזומניםושווימזומנים

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

:סחיריםערךניירות

62י,495

032.6

527,68

618,29877,32ממשלתיותחובאיגרות

361671,5קונצרניותחובאיגרות

979,29548,38סחיריםערךניירותכ"סה

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

17-השקעותבגיןלקבלסכומים

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

44חובהויתרותחייבים

---------

385,76 820,37565,38הנצייםכלסך

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

-54-



ומבנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפין

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

מנייתימסלול
2011בדצמבר31ליום

בהצמדה)
נכסיםלמטבעללא

כ"סהל"בחוחוץהצמדה

32112-333מזומניםושווימזומנים

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

:סחיריםערךניירות

133--133ממשלתיותחובאיגרות

670.2-467137.3אחריםערךוניירותמניות

803,2-467270,3סחיריםערךניירותכ"סה

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

3-.3חובהויתרותחייבים

127,312467606,3הנכסיםכלסך



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלזוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמיהבסיילפינכסים-3ביאור

כללימסלול
2010בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

נכסיםבהצמדההמחירים
כ"סהל"בחוחוץלמטבעלצרכנהצמדהללא

672,84-388,4-060,89מזומניםושווימזומנים

--------------------.--.-...---...-..-.......
:סחיריםערךניירות

532,835--756,527776,307ממשלתיותחובאיגרות

637,23167,528718,3780,9302,565קונצרניותחובאיגרות

344.691-361,1128.172833,864אחריםערךוניירותמניות

737,242,1943,835079,5908,181667,265,2סחיריםערךניירותכ"סה

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

:סחיריםשאינםערדניירות

122,136--122,136-קונצרניותחובאיגרות

287298.23585,23--אחריםערךנייחת

122,136287298,23707,159-סחיריםשאינםערךניירותכ"סה

--.-..-.-..........--.-.---.-.--...-.-..--.-
:1הל11אותפיקדונות

751,106--751,106-בבנקיםפיקדונות

755,10--755,10-לאחריםהלוואות

506,117--506,117-והלוואותפיקדונותכ"סה

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

554605,425-184,5השקשתבגיןלקבלסכומים

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

963,327,1176,094,1779,9206,205124,637,2הנכסיםכלסך

___=====ה==2===

6א)-(46)--(.)עתידייםחוזיםבגיןהתחייבויות

זכותויתרותוכאיםבסעיףכלול(.)



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

שקליםבאלפי)
חדשיי

)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

ח"אגמסלול
2010בדצמבר31ליום

למדדבהצמדה
המחירים

כ"סהלצרכןהצמדהללא

134,1-134,1מזומניםושתימזומנים

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

:סחיריםערךניירות

215,22189,16404,38ממשלתיותחובאיגרות

300.4300.4-קונצרניותחובאיגרות

215,22489,20704,42סחיריםערךניירותכ"סה

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

131225השקעותבגיןלקטלסכומים

----------------------
----- .11חובהויתרותחייבים

11

-rr--=----------------------
373,23501,20874,43הנפשיטכלסך

-
.===ג_=ב======



2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפינ

(המשו)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

מנייתימסלול
2010בדצמבר31ליום

בהצמדה
כ"סהל"בחונכסיטחוץלמטבעהצמדהללא

2452-247מזומנים1ש11ימזומנים

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

:סחיריםערדניירות

128..128ממשלתיותחובאיגרות

253,3-250503.3אחריםעתךוניירותמניות

381,3.250631,3סחיריםערךניירותכ"סה

-----------------------------------
:סחיריםשאינםערךניירות

1-1אחריםערךניירות

1-סחיריםשאינםערךניירותכ"סה
1

----------------------------...----.
-2השקעותבגיןלקבלסכומיט

-2

-...--.----------------------------
2חובהויתרותחייבים

--2

----------------------------------------------
630,3הנכסיםכלסך

3250883,3
ii======_____-

58ן-

-ץ==

-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

ננ20לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאיפי)

סחירותחובאיגרות-4ביאור
כללימסלול

בדצמבר31ליום

0נ20ננ20

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

631,54465,131(מ"מק)מועדקצרמלווה

684,741067,704סחירותממשלתיותחובאיגרות

315,796532,835בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה
........................

:סחירותקונצרניותחובאיגרות

:בארץסחירותיות)צר)קוחובאיגרות

887,541690.554להמרהניתנותאיזן

2מנננלהמרחיתרות)
418.542522,555בארץסחירותקונצרניותחעאיגרותנ"סה

:ל"בחוסחירותקונצרניותחובאיגרות
276,01780.9להמרהות)ית)אינן

276,10780,9ל"בחומחייותצרניות)קוחובאיגרותכ"סה

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

694,552302,565סחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

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

4ננפפiaataaסחירותחובאיגרותכ"סה
~

1

ג2,3נ/20112010בדצמבר31

הכיסוהכלסוקונצרניותח"אגממשלתיותח"אג
להמיהלאלהמרה

:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

07.447.422.210.418.3צמודותבלתי

11.738.342.083.465.4למדדצמודות

49.1-49.143.2-ח"למטצמודות

29.541.395.152.405.4ממרצעמ"מח

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:סחירותחובאיגרות

%39.3%71.5%15.12%58.3%29.3בלתיצמודות

4%57.3%41.2.מ%70.1%76.4%צמודותלמדד

%27.6%92.4-%27.6.ח"למטצמודות

28651.41.93.106051.37851.2.י71;לפדיוןמשוקליתממעעתתשואה

d=S?=raa

-

-r



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)סחירותחובאיגרות-4ביאור

ח"אגמסלול
בדצמבר31ליום

2010נ201

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחעאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

574,12603,10(מ"מק)מועדקצרמלווה

921,49801,27סחירותממשלתיותחובאיגרות

495,62404,38בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"יה

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

:סחירותקונצרניותחובאיגרות

:בארץמחירותקונצרניותחובאיגרות

032.6300,4להמרהניתנותאינן

032,600בארץסחירותקונצרניותחובאיגרוהכ"סה

~

4

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

68122294%סחירותחעאיגרותכ"סה

20112010/12/31בדצמבר31

הכלסךהכלסךקונצרניותח"אגממשלתיותח"אג

להמרהלא

:(בשנים)ה"מח.ב

:ספיריתחובאיגרות

40.340.744.330.2צמודותבלתי

99.462.379.413.5למדדצמודות

24.485.320.466.3ממוצעמ"מח

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:יחירותחובאיגרות

5%27.3%00.3.ל%24.3:47צמודותבלתי

1צמודותלמדד

~

35.1%63.3%69.1%41.1

2.ל31.38.2:24.ל74(1.2ל25לפדיוןמשוקללתממשעתתששה

-60-

--,--

-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאווים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)סחירותחובאיגרות-4ביאור

מנייתימסלול
בדצמבר1נלקים

2010 2011

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

נ
aaAaa

:33(מ"מק.מועדקצרמלווה
בנ1בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

2010,12,31 2011/12/31

:(בשנים)מ"מח.ק

:סחירותחובאיגרות

(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממשעתתשואה.ג

:סחירותחובאיגרות

%29.2

.נ
]ן

-



2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותשאינןחעאיגרות-5ביאור
כללימסלול

בדצמבר31
20112010:ההרכב.א

:סחירותבלתיבארץקונצרניותחובאיגרות

521,102122,136להמרהניתנותבלתי

521,102122,136סחירותבלתיבארץקונצרנייתחובאיגרותכ"יה

2011/12/312010/12/31

הכלסךהכלסך

:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותשאינןחובאיגרות

28.387.2למדדצמודות

83.5ח"למטצמודות

33.387.2ממוצעמ"מס

:(באחחים)לפדיוןמשוקללתממשעתתשואה.ג

:סחירותשאינוחובאיגרות

למדדצמודות

~

6%95.2.ל01

%32.11למטייחצמודות

2.ל6:95.ל12:לפדיוןמשוקללתממשעתתשואה



וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקין

2011לשנתהנספייםת,יזוחגיאוויט

(חדשיםשקלים'0רלפ)

סחירותמניות-6ביאור
בדצמבר32

אן11ננ1

:ההוגי

.
יסמ,סקי'יייי,מסי

יהי)יס,מסי.סקשיגלל,ת,

"
תמין,י,

".ו7ו2.)411)11.4"
(')נ)

"
2.נ)

=114.1721123(ו,ל.,,תגח,,,ס
11zaנ121""יהיי19

~
taas ua

"ו
1""יי.""",,נמע

,

T'Qי.ייר"י
סחיריםאחריםערדת,ד.י)-א1ר1,ג

בדצמבו32

11"1lQ

~

O

,ת..,מל,ססיגלליסילביממיתימקיויגליימקשיההזגגן.א
:בארוסחיריםאחריםערך?ניירת

923(ן)802%14311983,160סלחשדות

]י'::;]ינינניית סיעשסעףס

_[ט2 687.154311גארדסחיריםאחריםערךניירותנ"סה

527.162923

נם4131214"77ן,.44,תשזותקי 449,178467254%14250ל"בחוסחיריםאחויטעודרות,ניכ"מת

221htU-זיס,יחחוים"עייזעת',,נ-יה unaa

(

"
.מחדשס11נ

אופצעתבאמצעותח"למטחשיפה- מט/שקל

Scholesמודללפיח"

i

4Black

I

"זית'יסיה
"

,4.11

"7(.17



וטכנאיםלהנדיאיםהשהלמותקרד

2011לשנתהכספייםלדיחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחיריםלאאחריםערדוניירוהמניות-8ביאור
בדצמבר31גיוסכללימסלול

20112010

:ההרכב,א

:באוץסחיריםשאינםאחריםערןנייוות

287-(י)עתידייםחוזים

287-!בארץסחיריםשאינםאחריםערדניירותכ"סה

-......-----.---.-..--
:ל"בחוסחיריםשאינסאחריםערךניירות
418.24298.23השקעהקרנות

418,24298,23!ל'בחףסחיריםשאינםאחריםערךניירותכ"סה

ziaa555*22סחיריםשאינםאחריםערךוניירותמניותכ"סה

:נגזריםבנכסיםההשקעהלגביפרטים.ב

8)((177,7)(.1מטייח/שקלעתידיותעסקאותבאמצעותר"למטחשיפה-

"9,11)

693,4450,2עסקאותבשלבטוחותשווי-

%19.0%09,0הקרןנכסיכללמתוךשניתנוהביטחונותשיעור-

."זכותויתרותיכאים"15ביאורראה(-)



באלפי)
שקליי

(חדשים

סחיריםלאאחריםערךוניירותמניות-8ביאור
בדצמבר31ליום

20112010 --

מנייתימסלול

:ההרכב.א

:בארץסחיריםשאינםאחריםערךניירות

החלפהעסקאות

:בארץסחיריםשאונםאחריםערךניירותכ"סה

-65-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

(חדשיםשקליםבאלפי)

והלוואותפיקזונות-9ביאור
צזצמבר31כללימסלול

20112010

:ההרכב.א

'576,74751,106בבנקיםפיקדונות

35755.10לאחריםהלוואות

12111uuaהל11אותפיקדונותכ"סה

2010בדצמבר201131בדצמבר31

הכלסךהכליךהלוואותפיקדונות

:(בשנים)מ'מחי.ב

1הל11אותפיקדונות

04.207.104.254.2למדדצמודים

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:והלוואותפיקדונות

41ן%2ן%87למדדצמודים
%88.1%68.1

-66-

ן



2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

השקעותבגיןלקבלסכומים-10בישו

בדצמבר31ליום

20112010

750,2261,2לקבלEXריבית

98455לקבלדיבידנד

930,3495.2לקבלקרןפדיון

1228aauההשקעותבגיןלקבלוסכומיםריביתכ"סה

חובהויתרותחייבים-11ביאור

בדצמבר31ליום

20112010

22מנהלתחברה-חייבים

591ח"במטמכירהבגיןלקבלסכומים

3ן45הועברושטרםהפקדות

נן551חובהויתרותחייביםכ"סה

-67-



וטכ3איטלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

השמית-22ביאור
~

נמ!פ2מ

כאלההיובהםבמסלולים,אחדבתאגידאואחדבמנפיק(המסלולנכסימסךאחוזיםמחמישהיותרשלוהשקעהמהותיותהשקעותפרוטלחלן

מנייתימסלי
שיעודבדצמבר31ייופושיעוימ"בעהפועליטבנק

ם,הונסמסד20112010הנסיםמסד
10נ;,11,וי2;

"
נ;,2,11

6228332%55.8_%32אופציהובכתביבמניות

ollnlובשוויבפיקדונות
~
u%18.311575%93.1

Laנ"סה

~

h%1144ש4ב4ב
שוועודבדצמבר31לייםעוי,שמ"בעלאומיבנק

ם,הוגימסד20112010ט,הוגסמסד
;;20,2;,;(10

"
2,12,;(

%60.6238290%47.7אופציהובכתביבמניות

ובש11יבכיקדונות

'

JallDo1%9

".03239%98.0
29222%142ן4:42,2כ"סה

שיעודבדצמבר31ייוטעוד.שכימיקליטיישדאל

הגסיםמיד20112010ם.היגסמסי ;;20,12,;(
ננ,2נ,20;0 במניות

,174.1רר1ר.(שיראוכציהובכתבי
"0.7 סה

6פ24%1ן22ן42ן%כ"
בדצמבר31ליוםשיעודטבע

שיעוי מידהוגסים
מסדהוגקנ201120104

1נ,;2,2";1

"
1נ,;10,2; במניותובכתביאופציה

ר.%70.7278279%19

יק

-
עוד.שבדצמבר31ליום1ד

ם.הוגסמסד0נ20120;ם.הוגסמסד
272שאופציהובכתביבקנות

%524נ21ב244512
-"6-



וטכנאיםלהנזסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(1)ענייןבעלי-13ביאור

.הכרעהובמנית'אהנהלהבמניתהחוקתהמכחענייןבעלתהינהישראלמדינת
ישראלמדינתשהנפיקוערךבניירותלהשקעהמופנההקרןמהשקעותמהותיחלק

אגףשלהרגיליםהדיווחכללילפיניתןל"הנההשקעותעלמידע.ממשלתיותוחברות
.זהבבאורנכללולא,ההוןשוק

)במאזןיתרות.י
.)

בדצמבר31ליום

20112010

(361)22מנהלתחברה(וכאים)חייבים

.ריביתנושאותואינןצמודותאיוןהיתרות(.1

הוצאית.2

ליוםשניתיימהלשנה
20112010

511.7736,7המנהלתלחברהניהולדמי

iau21,2ב

החדשהווכלליתהחסתדריתעםויתרותעסקאותעלמידע,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפיעל(נ,

.בקרןשלהםאחזקהקוימתאםאף,זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופים
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וטכנאיםלהנדסאינוהשתלמותקרן

נ201לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

20112010

389,550,2450,684,2(*)בחשבונותיהםשרשומותכפיהעמיתיםזכויות

(316)22(**)העמיתיםוכויותשינוי

hatהכספייםבדוחותהעמיתיםוכויותכ"סה
~

a24651124

-%00.0%01.0בזכויותהשיתיבעקבותהקרןבתשואתהתאורטיהפיעוי

העמיתיםבזכויותלשינויפירוט(י*)

4929המאוןליוםחולקושטרםרווחים

(53)-בשנההאחרוןליוםהתשואהחישובלאחרשבוצעהקרןנכסיבשערוךשינוי
(292)43החברהלהוצאותמהעמיתיםהניהולדמיהתאמת

(ב22216

ש)אלפי40בסךהמאזןליוםמעברבחשמןהפקדותכולל(י)

"
עלץ763בסך11.12.30ביוםשנעשוהפקדותכולללא.שבאלפי9שתקד

.ח"שאלפי842,1בסך2010.12.31ביוםשנעשוהפקדותכולללאאשתקד.ח"ש

זכותויתרותזכאים-15ביאור

בדצמבר31ליום

20112010

84346פיננסייםמכשיריםבגיןהתחייבויות

-307,2זריםערךירות)עבורלשלםמכימים

340-חייםביטוחבגיןזכאים

6נ[.מזהיתחברה-זכאים

זגגתויתרותזכאיםנ"סה

~
2ן22נ



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאווים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ניהולדמי-16ביאור
ביוםשנסתיימהלשנה

בדצמבר31

20112010

511,7736.7המנהלתלחברהניהולדמי

211,2231,2ניהולדמיכ"סה

בסיסעל,היינו,מצטברבסיסעלהחברההוצאותפיעלניהולדמיהקרןמעמיתיגובההחברה

.בפועלאותןשילמהטרםאםגם,בהןהתחייבהשהחברההוצאות
.לשנה%0.2שלמירביבשיעורניהולדמימעמיתיהלגבותרשאיתהקרן,תקנונהפיעל

הניהולדמישיעור.חודשמידיהעמיתיםמחשבונותונגביםמחושביםהניהולדמי
.העמיתיםחשבונותלכלאחיד

הוא(4-2-2009גמלחוזר)'גמלקופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפי,מהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור
.(%32.0אשתקד)%30.0

גמלקופותשלמנהלתחברהשלשנתייםדוחותלעריכתכללים'בחוזרשהוגדרכפיהקרןשלהניהולדמישלהשיעור
,השנהבמהלךהממוצעתהנכסיםיתרתעלמתבססהחישוב.(%30.0אשתקד)%29.0הוא(20-2-2005גמלחוור)

.הכספייםבדוחותשנרשמולהוצאותבהפרשותומתחשב

.המנהלתהחברהשלהכוללהרווחעלבדוחראה,הקרןניהולהוצאותעלנוסףמידע



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

שנסתיימהלשנהעמלות-17ביאור

בדצמבר31ביום

20112010

LLU707.1ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

Ldll14292עמלותכ"סה

הקרןידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

%045.0-%044.0%09.0-%075.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%02.0-%02.0%04.0-%04.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%02.0-%02.0%025.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

1ש-2ש1ש-5.2ש(ליחידה)בארץאופציותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%05.0%05.0ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%027.0-%044.0סלתעודותשלומכירהקניהבגיןעמלה

שנעשיתעסקהעבורהעסקהמשווי%01.0שלבשיעורקסטודיאןעמלתסהרלבועליםמשלמתהקון

.אחרבורסהחברבאמצעות

Oהיאבחויילבמניותעסקאותבגיןהעמלה . IO/Qירסוכןועמלתסליקהלעמלתבנוסףהעסקהמשווי.



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

העמיתיםחייביטוח-18ביאור

חייםביטוחפוליסתבמסגרת"מ"בעביטוחמבטחיםמנורה,יעםהתקשרההקרן.א
.ותמידיתמוחלטתנכותמקרהאומוותמקרהכיסההביטוח.הקרןלעמיתיקבוצתי

הביטוחבמסגרתמוותבמקרהבוטחו69לגילהגיעםלפנילקרןשהצטרפועמיתים.ב
.מבוטחיםלהיותלאביקשואםאלא,70לגילהגיעםעדהקבוצתי
לצמיתותנכותבמקרהגםבוטחו66לגילהגיעםלפנילקרןשהצטרפועמיתים
מבוטחיםלהיותלאביקשואםאלא,67לגילהגיעםעדהקבוצתיהביטוחבמסגרת

.בקרןמחשבונוישירותנעשיתוהגבייה,העמיתחשבוןעלהואהביטוחפרמייתתשלום.ג
בהגיעולצמיתותנכותולמקרה,70לגילבהגיעומוותלמקרהמבוטחלהיותחדלעמית.ד

.67לגיל
קבוצתיחייםבביטוחהקרןעמיתיאתמלבטחהקרןחדלה2011/4/1-מהחל.ה

.נכותאתמוותבמקרה

הכנסהעלמס-19ביאור

קופותעלהפיקוחובחוקהכנסהמסבפקודתכהגדרתההשתלמותקרןהיאהקרן.א
.הכנסהמסלתקנותבכפוףפועלתוהיא,גמל

הכנסהמסבפקודת(2)9סעיףלפי,בישראלממספטורותהקרןהכנסות,ככלל.ב
.הפקודההוראותליתרובכפוף
כמו,במקורמסמנוכהאלוהשקעותבגין.ל"בחוזריםערךבניירותמשקיעההקרן בניירותאחריםלמחזיקים

.ל"בחו

:אחרותמסיםהוצאותהרכב

התקופהבשלח"מאגריביתבגין
אחרשלבבעלותוהיושהאגרות

(הכנסהמסלפקודת(ח)3סעיף)

זריםערךבניירותמהשקעות

הכלסך

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
20112010

ח"שאלפיח"שאלפי

01

809630

809631
======

לקרן.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההקרן.ד
.2007שנתעדסופיותשומות

-73-
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-20ביאור

התשלומיםבהעברתהמפגריםלמעסיקיםהתראהמכתבילעתמעתמוציאיהבבנק.ג
לעמיתיםהודעותנשלחות,כןכמו.ויותרחודשיםשלושהשלתקופהבמשךלקרן
.הפיגורבדבר
,הצורךבמידת,חייביםמעסיקיםכנגדמגישבתחוםהמטפלהמשפטיהיועץ

.לעבודההדיןלבתיתביעות
'בבסעיףשצוינוהחובותאתלגבותכדיבהםנקטהשהחברההאמצעיםלהלן.ד

:שלעיל

מן2מ"ףיי""-?-ךי"4ן5עלהעה,הטי616שץאצן%5ש9%קךיןי?"!המעשיקים'ישם%%

~
ם

הקפאתצוקיים.פ"בהוצלגבייהבהליכינמצאהחובטייבהעיריית
.הליכים

חובהוכחתהוגשה.הליכיםבהקפאתהחברהמוצריבריחרב
ביטחון

.חובהוכחתהוגשה.בפירוקהחברהתפעולטכנולוגיות
מערכות

.חובהוכחתהוגשה.בפירוקהחברהמתכתמפעליקבן
.חובהוכחתהוגשה.בפירוקהחברהחברהמושקוביץי

לבנין

.המאוןבתאריךפקעוטרםשמקצתםובאופציותעתידייםבחוזיםהתקשרההקרן
סחיריםאחריםערךניירות"7מספרבביאורראהנוסףמידע

8מספרבביאור,"
."זכותויתרותוכאים"15מספרובביאור."סחיריםלאאחריםערךוניירותמניות"

-75



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ותקינהחקיקהתהליכי-21ביאור
הנוגעיםשוניםופרסומיםההוןשוקאגףחוזרי,תקנות,חוקיםפורסמו2011שנתבמהלך
:שבהםהעקרייםיפורטולהלן.מוסדייםלגופים

.2011.12.6מיום2011-ב"התשע,(חקיקהתיקוני)המסנטללשינויחוק*

במסגרת)2011-א"התשע,(7'מסתיקון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק* חוק
.2011.8.17מיום(2011-א"התשע,(חקיקהתיקוני)ההוןבשוקהאכיפההגברת

-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוק8
הכלכליתההתייעלותוחוק2011.7.11מיום,2011-התשעט,(7'מסתיקון)(2010

,(6'מסתיקון)(2010-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)
.2011.7.26מיום,2011-א"התשע

'מסתיקון)(פנסיוניובשיווקפנסיוניבייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*
.2011.3.10מיום2010-א"התשע,(3

אשר2011-א"התשע,(השתלמותבקרןהפקדות)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת*
.2011.3.7ביוםהכנסתשולחןעלהונחה

.2011.12.5מיום2011-ב"התשע,שנפרדוזוגבניביןפנסיוניחיסכוןלחלוקתחוקהצעת*
.2011.11.3מיום2011-ב"התשע,('מס)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעתתזכיר*

כספישלפעמית-חדמשיכהבגיןממספטורהכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת*
שולחןעלהונחהאשר,2011-א"התשע,(לפחותשנים10שללתקופהשהופקדותגמולים
.2011.8.3ביוםהכנסת

וחובתניהולמדמיהנחה-תיקון)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקהצעת*
.2011.7.27ביוםבכנסתטרומיתבקריאהאושרהאשר,2010-א"התשע,(גילוי

השקעותתיקיובניהולהשקעותבשיווקהשקעותבייעוץהעיסוקהסדרתחוקהצעת* (
התשע,(השקעותייעוץמתןפעילות-תיקון

טרומיתבקריאהאושרהאשר2011-א" .2011.7.6ביוםבכנסת

ביצועבשלישירותהוצאות)(גמלקופות)הפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות*
.2011.12.29מיום2011-ב"התשע,(תיקון)(עסקאות

.2011.8.3ביוםשנחתםחובהלפנסיה(משולבנוסח)הרחבהצו*
2010-א"התשע,(שעההוראת)גמסקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*

ו.2011.1.3מיום

גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*

"
קופותביןכספיםהעברת)

גמ

"
81-2010מוסדייםגופיםחוורוטיוטת2011-א"התשע,(תיקון)

ביןכספיםהעברת" גמלקופות
.2011.12.28מיוםשניהם,("

בקרןשוניםחשבונותשבהםלתנאיםכללים)הכנסהמסתקנותתקנותטיוטת*
התשע,(תיקון)(אחדלחשבוןייחשבוהשתלמות

.2011.12.28מיום2011-א"

.-76-
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(פנסיונייםסליקהומערכתשיווק,ייעוד)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת,

.2011.12.1מיום2011-ב"התשע,(מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתמידעאבטחת)

בקופותביטוחייםכיסויים)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
ביטוחייםכיסוייםרכישת"מוסדייםגופיםחוזרוטיוטת2011-התשעייאגמל

.2011.8.21מיוםשניהם,"גמלקופתשלמנהלתחברהבאמצעות

עלהחליםהשקעהכללי)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2011.8.14מיום2011-א"התשע,(ומבטחיםמנהלותחברות

רשימת)אירגוןעםעסקיקשרהמקיימיםבתאגידיםהשקעהאיסורתקנותטיוטת8
.2011.8.14מיום2011-א"התשע,(היישוםוועדתעבודתוסדריתאגידים

חברות,מבטחיםשלרישומיםוניהולדיווח,זיהויחובות)הוןהלבנתאיסורצוטיוטת*
מיום2011-א"התשע,(טרורומימוןהוןהלבנתלמניעת,ויועציםסוכנים,מנהלות

2011.7.3.

.2011.12.29מיום"רישיוןבעלעםמוסדיגוףהתקשרות"-ויועציםסוכניםחוזר*
3-10-2011ויועציםסוכניםחוזר8

2011.3.14מיום'עדכון-שירותיםלמתןהסכמים' סוכניםוחוזר
שניעדכון-שירותיםלמתןהסכמים"-5-10-2011ויועצים

מיום" 2011.12.29.

.2011.12.22מיום"ארוךלטווחהחיסכוןנכסיסך"-11-9-2011מוסדייםגופיםחוזרי
מיום"המוסדייםבגופיהעמיתיםוכויותנתוניטיוב"-10-9-2011מוסדייםגופיםחוזר*

2011.12.21.

מיום"והבהרותשינויים-גמלקופותשלחודשידוח"-2-2-2011גמלחוזר*
2011.12.21.

)outsourcing(חוץמיקורבשירותישימוש-2011/2'מסמידעמאגרירשםהנחיית*
י.2011.11.28מיוםאישימידעלעיבוד

ממוצרכספואתלמשוךשמבקשללקוחמידעמתן-65-2011מוסדייםגופיםחוזר*
.2011.11.14מיוםפנסיוני

ברמתהמוסדייםהגופיםשלהנוסטרונכסירשימת"-8-9-2011מוסדייםגופיםחוזר*
.201.11.13!מיום"הבודדהנכס

.2011.8.10מיום"גמללקופתעמיתהצטרפותהסדרת"1-2-2011גמלחוזר*
.2011.8.28מיום"מוסדילגוףשםשינוי"נוהל*
חוורטיוטתיכן2011.8.10סיים"ממיחשבתגרפיתייתימה';.שש:ן:::ין:ג8

.2011.8.8מיום"מוסדייםגופיםללקוחותשירות"מוסדייםגופיםחוור*

י2א::::::]ול::גכה:::ש
חובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתוענייי:.3י,

זקעו:*
מגץטט:ין:י:משויןבל:פ:ג

.8
ולןליוסי

מיום'צובורבפניותוטיפולתביעותשובירור.2011.3.28
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שווילקביעתמודל'3-9-2011מוסדייםגופיםחוזר*
מיום'סחירבלתיחובנכסשלהוגן

2011.3.16.

הכרעה'1-4-2011עקרוניותהכרעותחוזר*
כספיםשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילעניין

מיום'השקעהמסלוליביןאוגמלקופותביןכספיםשלבהעברהאיחורבשלאו
.2011.11.28-ו2011.8.30,2011.9.22מיוםלחוורוהבהרותעדכוניםלרבות,2011.3.15 מיום'פנסיוניליועץהנאהטובתמתןאיסור'2-10-2011ויועציםסוכניםחוזר.
2011.3.14.

'מוסדיגוףשלסחיריםלאנכסיםשוויחישובבדברהוראות'2-9-2011מוסדייםחוזר8
.2011.3.16מיום

החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה'1-9-2011מוסדייםגופיםחוזר*
ונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה"(27657-2011.שה)חוזר,2011.2.28מיום'הפנסיוני

.2011.8.18מיום"תיקון-הפנסיוניהחיסכוןבשוק

לאחרהמתקבליםמוות/פרישהמענקיאו/ומעבודההכנסות"2011/10הכנסהמסחוזר*
.2011.7.13מיום"ימיםאריכות

המתקבלותמוות/פרישהמענקיאו/ומעבודההכנסות"2011/10הכנסהמסחוזר*
.2011.7.13מיום"ימיםאריכותלאחר

עלהבעלותהעברתוגאולמעסיקממעסיקעובדיםהעברת"2011/6הכנסהמסחוזר*
.2011.5.15מיום"גמלקופות

.2011.5.8מיום"הכנסהמסלפקודת173תיקון"2011/4הכנסהמסחוזר*

לפיקצבהמרצףבחרטההטיפולאופן:בנושאהמיסיםרשות-2011/3הכנסהמסחוזר*
.2011.5.1מיוםלפקודה(ז)(7א)9סעיף

חובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעותלענייןהוראות"-מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
.2011.11.15מיום"תיקון-ממשלתיותלא

גמלקופותשלהכספייםבדיווחיםהנדרשהגילוימבנהבדברהנחיות"חוזרטיוטת*
.2011.8.24מיום"פנסיהוקרנות

חברותעלהחליםהשקעהכלליחוזר"25-2011מוסדייםגופיםחוזרשלשנייהטיוטה*
מוסדייםגופיםחוזרוטיוטת2011.8.14מיום"ומבטחיםמנהלות

החליםהשקעהכללי' טיוטה-ומבטחיםמנהלותחברותעל
.2011.4.13מיום'

מוכרזיםגורמיםעםבהתקשרותהכרוכיםסיכונים"מוסדייםגופיםחוזרטיוטת*
לההנלוותוהתוכניותאיראןשלהגרעיןלתוכניתכמסייעיםבינלאומיותברשימות

" .2011.7.7מיום

מרכזיתפנסיוניתסליקהמערכתלהקמתספקלבחירתמכרזפרסוםעלהודעה*
,מרכזיתפנסיוניתסליקהמערכתוהפעלתלהקמהמרכזייםעקרונותלרבות,והפעלתה
.2011.7.12ביוםשפורסמו



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

המאזן,תאריךלאחראירועים-22ביאור

,%79.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2012/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםמדד)%42.0שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%97.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.השתנהלא(הידוע)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאחוזנקודות25.0-בירדהישראלוריביתבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-20ביאור

שפורטובנסיבות,החברהעלהתחייבותמטיל1958-ח"התשיהשכרהגנתחוק.א
במועדםסולקולאאשרחובות,לעובדיהםמעסיקיםשלחובותבגין,בחוק

היאהחברהמדיניותמעסיקיםפיגורישלבמקרים.לקרןכספיםהעברתבאמצעות
אינההחברהולפיכך,משפטייםבהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוט
.זהחוקבגיןהתחייבותצופה

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

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

העובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלומפרטיםבחלקשינוי
לקרן

.אחרת

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

לקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשס
לעילמהאמור.המעסיקותשלומיתשלומיויועברושאליההגמלקופתאתעתבכל
בידיואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוימובנהקושיקיים,כיעולה

,המעסיקיםידיעלבמועדםאליההועברושלאהסכומיםעלמדויקמידעהחברה
.בלבדאומדןאלא

ברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
-כהוא(ח"שאלפי18-כבסךעתידילפירעוןהמחאותבניכוי)התשלומיםהעברת

שלסךכוללהאמורהאומדן.(2010שנתבסוףח"שאלפי033,2-כ)ח"שאלפי872,1
.(2010שנתבסוףח"שאלפי965-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי899-כ

,החברההערכתלמיטב,ביותרהגבוההחובבעליהמעסיקיםחמשתעלמידעלהלן.ב
:(ח"שבאלפי)2011בדצמבר31ליוםנכון

~

[',,,ף
~

ע'יוילל
ע"~

'ומ,
,

,מחייולליההי~
10920129ביטחוןמוצריבריחרב

1994113מערכותתפעולטכנולוגיות
7825103מתכתמפעליקבן

165066לבניןחברהמושקוביץי
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