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מ"בעוטכנאיםלהניסאיםהשתלמותורןלניהולהחברה
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התאגידפעילות.1

בניהולעוסקת,("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
הסכמיבמסגרתהוקמההקרן.בנאמנות("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
החל.כתאגידפעלההקרן2008/4/30ליוםעד.1970ביולי13ביום,הציבוריבסקטורשכר

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריך

:הינםהחברהשלהמניותבעלי

המונפקהמניותבהוןהאחזקהשיעורהמניותבעל
'בהנהלה'אהנהלההכרעהרגילות

%100%100ישראלמדינת

ההנדסאיםהסתדרות
%100בישראלוהטכנאים

%20זלמןשנקמן

%20ל"ז,אליעזרפורגס

%20ל"זאפריםקוזולובסקי
%20ל"ז,גוטקגולדרינג

%20ל"ז,ניסןשרמייסטר

%100

:לחברההקשוריםהצדדיםלהלן

.יותראוהמניותמהון%25המדינהמחזיקהבהןהחברותוכלישראלמדינת-
%25שלבשיעורידהעלהמוחזקותוהחברותבישראלוהטכנאיםההנדסאיםהסתדרות-

.ומעלה
שקיימותככל)מהדירקטוריםמימחזיקבהןהחברותכלוכןהדירקטוריםכל-

.יותראוהמניותמהון%25(כאלה
.החברהידיעלהמנוהלת,וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן-
מקבוצתכחלק,אליהםהקשוריםוהגופים,השקעותשרותיהנותניםהתיקיםמנהלי-

.(הכנסהמסלתקנות41בתקנהכמוגדר)המשקיעים
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העיקריותאחזקותמבנהתרשים.2

נתיושראל!מד,%.ך1ישראלמדינתך

-

ק-להקדשה"הנייההסתדרתר

1,
,

י,יי,
י4,י5

-יי1.
ן"ינקתי

:'בהנהלהמנית:הכרעהמיית:'אהנהלהמנית
השתתפותהודעיתקבלת.אשלמקרהבכלהכרעההשתתפותהודעותקבלת.א

החברהבאסיפותהכלליתבאסיפהשוויוןהחברהבאסיפות
כוחמכלל%50הפעלת.בבהנהלהאובדירקטוריוןכוחמכלל%50הפעלת.ב

.ההצבעה.ההצבעה
מחברימהציתמינוי.גמחברימחציתמינוי.ג

הדירקטוריוןהדירקטוריון
ההברהל"מנכמינוי.דהדירקטוריוןר"יותינוי,ד

ההשתלמותקרןלניהולהחברה
מ"בעוטכנאיךלהנדיאים
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(ח"שבאלפי)הפעילותתחומילגביכספימידע

201120102009

522,7745,7264,7(1)השנהבמשךוהכנסותיההחברההוצאות

631,553,2881,684,2965,449,2(2)ברוטו,השנהלסוףהקרןנכסיסך

נטוצבירה-השנהבמשךוהעברותמשיכות,הפקדותסך

243,19692,18(100,31)(3)(שלילית)חיובית

%32.9%53.27(%61.3)כללימסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

%46.3%13.6%56.4(4)ח"אגמסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

%79.10%16.32(%31.19)(5)מנייתימסלול-השנהבמשךברוטונומינליתתשואה

:שלעילבנתוניםלהתפתחויותהסברים

.השקעותתיקניהולבדמיירידהבגללבעיקרקטנוההוצאות(1)
הקרןמהפסדינובע2011בשנתהקיטון.המדווחתבשנהבדצמבר31ליוםיתרה(2)

.העמיתיםזכויותשלנטוהשליליתהצבירהבתוספתמהשקעותיה
מהקרןבהעברותגידולבגללבעיקרנובעהקודמתהשנהובין2011שנתביןהשינוי(3)

.ובמשיכות
.הפעילותמתחילת-2009בשנתהתשואה.2009/01/06-בלפעולהחלהמסלול(4)
.הפעילותמתחילת-2009בשנתהתשואה.2009/04/06-בלפעולהחלהמסלול(5)

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה.4

ההוןשוקעלהממונהולהוראותהכנסהמסלתקנות,גמלקופותלחוקיכפופההחברה
.להלן15בסעיףפירוטראה.("הממונה"להלן)וחיסכוןביטוח

,(1975)ה"התשלהממשלתיותהחברותלחוקגםוכפופהממשלתיתחברההיאהחברה
.פיועלשניתנוולהוראות

גופיםביןוהתחרותל"ובחובארץההוןשוקימצבוביניהןשונותלהשפעותחשופההחברה
.גמלקופותהמנהליםההשקעותבתימצדשיווקפעולותגםהכוללת,במשקדומים

שונות

מדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
.הקרןפעילותעלהמשקמצבלהשפעתהתייחסות"הקרןשלההשקעות
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הפעילותתחוםעלכללימידע.5

.לעיל3-ו1בפרקיםראהנוסףמידע.הקרןבניהולתקנונהפיעלעוסקתהחברה

נגזריםההפקדותסכומי.ומעובדיהםממעסיקיםהפקדותחודשמדימקבלתהקרן
כספיאתמנהלתהחברה.המעבידעםהעבודהוהסכמיהתנאיםפיעלהעמיתשלממשכורתו
כל.מסלוליםבשלושהמנוהליםהקרןנכסי.הדיןלהוראותבכפוףאותםומשקיעההעמיתים

לקרןמעבירהאו)כספואתלעמיתמחזירההקרן.כספוינוהלבוהמסלולאתבוחרעמית
.הדיןלהוראותובכפוףהעמיתדרישתלפי,שנצברוהרווחיםבתוספת(אחרת

ההנדסאיםבדירוגהמדורגיםשכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן
%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםלקבלרשאיתשהקרןמהמשכורתהפרשות.והטכנאים

.השתלמותאוחסכוןלמטרותלקרןמופרשיםהכספים.מהעובד

הפעילותבתחוםהקריטייםההצלחהגורמי

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

הפעילותתחוםשלהעיקרייםוהיציאההכניסהמחתומי

נכסיםהיקף,מנהלתחברהרישיוןקבלת:הםהגמלקופותבענףהעיקרייםהכניסהחסמי
.מתאימההכשרהבעלאנושיוהוןמינימאלימנוהלים

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

ניהולדמי

.בפועלההוצאותפיעלניהולדמיהקרןמעמיתיגובההחברה
'גמלקופותשלחודשידוח'חוורפיעלשחושבכפי,מהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור

דמישלהמכסימליהשיעור,הקרןתקנוןפיעל.%30.0הוא2011בשנת(4-2-2009גמלחוזר)
.לשנה%0.2הואניהול

מיועדותההכנסות.nrrwאלפי511,7היו2011בשנתמהקרןניהולמדמיהחברההכנסות
.השונותהניהולהוצאותלכיסוי

החברהבהוצאותהעוסקים,הכספייםבדוחות9-ו8מספרבביאוריםראהנוסףמידע
.ובהכנסותיה
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לענףהשוואה

הקרןנכסיהיקף.%45.0שלבשיעור2011בשנתעלהההשתלמותקרנותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%9.4שלבשיעורירד

2011בשנתההשתלמותקרנותשהשיגו,ברוטוהנומינליתהממוצעתהשנתיתהתשואה

נומינליותשנתיותתשואות2011בשנתהשיגההקרן.(%29.3)שלשליליבשיעורהייתה
במסלול(%31.19)-וח"אגבמסלול%46.3,הכלליבמסלול(%61.3)שלבשיעורברוטו

.מנייתי

דמישיעור.%80.0היה2011בשנתההשתלמותקרנותבענףהניהולדמישלהממוצעהשיעור
גמלחוזר)'גמלקופותשלחודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפי,מהעמיתיםשנגבוהניהול

.הכספייםבדוחותניהולדמיהכנסות,8באורראה.%30.0הוא,2011בשנת(4-2-2009

ההשקעותתיקמבנה

.הקרןשלהמבוקריםהכספייםבדוחות,הצמדהבסיסילפינכסים,3ביאורראה

ההשקעותניהולמבנה

בחשבוןמביאהזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהחברהדירקטוריון
התייחסותכוללתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקרןשהשקעותהסיכוןדרגותאת

.אפיקבכללהשקעהוהמכסימלייםהמינימלייםהשיעוריםומהםלהשקיעאפיקיםבאילו
שקבעהמדיניותבמסגרתהשנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעותועדת

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

(1988)הוןשוקיומגדלמ"בעמוסדייםהשקעותדש,מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס

ושלח"אגמסלולשלההשקעותתחוס.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בע
התיקיםמנהלי.מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלול
מנהלי.הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםפועלים
ומשקיעים,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמיםהתיקים
ולהנחיותלמדיניותבכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירות

.האמורות
.החברהלביןהתיקיםמנהליW>T1IWביןתאוםשלשירותיםלקרןנותןהשקעותמתאם
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הכנסותופילוחשירותים,מוצרים.6

:המסלוליםעלפרטיםלהלן.השקעהמסלולשלושההקרןבמסגרתמנהלתהחברה

47023647י49המיריםערךובניירותבמניותההשקעותהיקףכלליסלולמשי
עליעלהלא

~~
''-''.במסלולהנכסיםמהיקף35

%50-יפחתמלאח"ההשקעותבאגהיקףח"אגמסלול
_..,_-.. 13,,385,6במסלולהנכסיםמהיקף

605,310לאהמיריםערךובנירותבמניותההשקעותהיקףמנייתימסלול
ל"הנבמסלולהנכסיםמהיקף5041-מיפחת

הקרןעמיתי.7

.והטכנאיםההנדסאיםלסקטורהמשתייכיםשכיריםהינםהקרןעמיתי
פיעל,למעסיקואחרתמורהלאהואאם,העובדשלהמחדלברירתהיאלקרןההצטרפות

.והטכנאיםההנדסאיםהסתדרותשלהעבודההסכמי

ששששששש



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2011בדצמבר31ליוםהתאגידעסקיעלדוח

והפצהשיווק.8

אישילמידעואתרוהקרןהחברהעלכללילמידעאתר:אינטרנטאתרישנימפעילההחברה
.לעמיתים

.הקרןעבורהשיווקפעולותאתהמבצעיםמורשיםממשווקיםשירותיםמקבלתהחברה
פעילותםבמסגרתאוהחברהממזכירותשהופנובעמיתיםמטפליםהפנסיוניםהמשווקים

כמואחרותמקרנותצבירותבהעברת,הצטרפותבבקשותמטפליםהמשווקים.הארץברחבי
המשווקיםבאמצעות,בנוסף.בעברהקרןאתשעזבועמיתיםוהחזרתלקוחותבשימורגם

ההנדסאיםלציבורהמיועדיםשוניםעיוןובימיבכנסיםמשתתפתהחברה,הפנסיונים
.החברהשלהיעדקהל-וטכנאים

תחרות.9

עמיתיםמעברשלהמובנההתהליך,כספוינוהלבהבקרןהעמיתשלהבחירהחופשעקב
גופיםשלשיווקומאמצי,בבנקיםהפנסיוניהייעוץשירותיהתרחבות,אחרתלקרןמקרן

.אחרותלקרנותמהקרןכספיםהעברתשללהתגברותאפשרותקיימת,אחריםמוסדיים
קופתשלמנהלתכחברהשהחברההעובדהולאורהפנסיוניתהמסלקההקמתלאור,בעתיד
,פנסיוניםכיועציםתפקידםמתוקףהבנקיםעםהפצהבהסכמיהתקשרהלא,ענפיתגמל

.תגדלהאמורההאפשרותשללהתממשותההסבירות

אנושיהון.10

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

.החברהידיעלמועסקואינוהחדשההכלליתמההסתדרות
מהחברהישירותשכרהאתהמקבלת,חברהלמזכירמקוםממלאתמעסיקההחברה,בנוסף
הנלוות,השכרתשלומי.החדשההכלליתמההסתדרותשואלתשהחברה,פקידותשתיוכן

מחייבתאשר,ההסתדרותידיעלבפועלמתבצעיםהפקידותשתיבגיןהזכויותושאר
.עבורםהחברהאתבמקביל

שירותיםונותניספקים.11

.הקרןשלההשקעותתיקמנהלילגבי,"ההשקעותניהולמבנה"בפרק,לעילראה

לפי,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק
החברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקרןתקנון

הבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציה
שביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעל

.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע,עמיתים

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים
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.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתמוחזקיםהקרןנכסי
מורחיבנק,הוןשוקיהראל,סהרפועליםבאמצעות('ברוקראן)ערךבניירותסחרההקרן

.אמבן181-וטפחות
מבקר,משפטייועץ,השקעותיועץ:ביניהם,ובספקיםמקצועייםביועציםנעזרתהחברה
-404ליישוםמלווה,פנים

~

Sr

OXסיכוניםומנהלנכסיםלשערוךחברה,אינטרנטספקי.

:השנהבמהלךהקרןשלערךניירותבפעילותעיקריותעמלותמבנה

הקרןידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

התעריףהעמלהטג

%044.0-%075.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%02.0-%04.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%02.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

גש5.2-ען1(ליחידה)בארץאופציותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%05.0ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןענולה

%044.0-%027.0סלתעודותשלומכירהקניהבגיןעמלה

ועמלתסליקהלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה
.זרסוכן
.משמרתדמימשלמתלאהקרן

השקעות.12

,השקעהקרנותלרבותסחיריםושאינםסחיריםערךבניירותמושקעיםהעמיתיםכספי
.עתידייםוחוויםאופציות,פקדונות,גידורקרנות
.הגיאוגרפיהפיזוראתלהגדילמנתעל,ל"בחוהןמההשקעותחלק.בארץהןההשקעותרוב

בהשגתהכרוכיםבסיכוניםהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקרן.זותשואה
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראלהצפויות

מימון.13

פיעל,להתחייבותלערובאומנכסיהנכסלשעבד,אשראיליטולרשאיתאינההקרן,ככלל
הוחרגהכזוחשיפה.עתידייםובחוזיםבאופציותופעלההנגזריםבתחוםהשקיעההקרן.דין
.האמורמהכללהדיןהוראותידיעל
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מיסוי.14

.הכנסהמספקודתפיעלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת*
.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה* .הקרןשלהכספייםבדוחות19בביאורנוסףמידעראה.

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות.15

:לרבות,דיןלכלכפופההחברה

.2005-התשסייה,גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק*
ה"התשס,(פנסיוניובשיווקפנסיוניבייעוץעיסוק)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוק6

-2005.

.1964-ד"התשכ,גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסתקנות*

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

מהותייםהסכמים.16

:ביטוחפוליסותשתירכשההחברה

לאפריל1-בלשנהחודשההפוליסה-ודירקטוריםמשרהנושאיאחריותביטוח.א
000,000,301עלעומדבפוליסההאחריותגבול.2011

~

ביטוחולתקופתלמקרה
.שנתית

האחריותגבול.2011לאפריל1-בלשנהחודשההפוליסה-מקצועיתאחריותביטוח.ב
.שנתיתביטוחולתקופתלמקרה000,000,8$עלעומדבפוליסה

."שירותיםונותניספקים"11בפרקלעילראה

משפטייםהליכים.17

תלויותהתחייבויות"-20בביאור,מעסיקיםבפיגורימשפטיטיפולעלמידעראה
.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויות

עסקיתואסטרטגיהיעדים.18

.שנבחרההסיכוןברמתמרבילרווחלהגיעבמטרההעמיתיםכספיניהולהואהחברהייעוד
.לעמיתיםמחולקיםהקרןרווחיכל

הסכמיבמסגרתלקרןשהצטרף,(וטכנאיםהנדסאים)מוגדרעובדיםציבורמשרתתהקרן
.שכר

-10-
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סיכוןבגורמידיון.19
.התחרותעלבפרקלעילראה
בארץ,ההוןבשוקישעריםלירידות(בעולםהמשקיעיםכלכמו)חשופההקרן,כןכמו

,כןכמו.מהרגילנמוכיםכיוםשהם,הריביתבשיעוריעליה,לדוגמא.סיבותממגוון,ובעולם
ידיעלמוחזקותשלהןחובאגרותאשר,חברותשלהפירעוןביכולתלקשייםחשופההקרן
בכלהעמיתיםפעילותעלוהןהקרןתשואתעלהןלרעהלהשפיעעלוליםאלוסיכונים.הקרן

.ולהעברותלמשיכותהקשור
ניהול-'ופרק,הקרןשלהכספייםבדוחותההנהלהבסקירתראההסיכוניםלגביהרחבה
.בהשקעותסיכונים
השפעתםמידתאתלהעריךוקשה,הגמלקופותבענףהקיימיםסיכוניםהםלעילהסיכונים
.הקרןעלהעתידית

משרהנושאישלתגמולוכדיניות.20

הפעילותתוצאותשלנגזרתשהםבתגמוליםשלההמשרהנושאיאתמתגמלתאינההחברה
.החברהשל
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החברהשלכללייםמאפיינים
קרןלניהולהחברהידיעלמנוהלת,("הקרן"להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

.("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמות

30ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1970ביולי13ביוםהוקמההחברה
.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן2008באפריל

.שכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן*

נכללהדירקטוריוןובדוחהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה*
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראותבהתאםמידע

מסלולשל,1384-ח"אגמסלולשל,290הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2012בדצמבר31עדבתוקףהאישורים.1318-מנייתי

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפרשותסכומי8
.המעבידאצלהעבודהוהסכמיהתנאים

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

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

.דיןכללהוראותובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברה

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה*
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

(1988)הוןשוקיומגדלמ"בעמוסדייםהשקעותדש,מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס*
ח"אגמסלולשלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בע
.מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלולושל

.ח"שאלפי491,470,2עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטוהכלליהמסלולנכסיסך*
סך.ח"שאלפי385,76עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטוח"אגמסלולנכסיסך

.nrrwאלפי605,3עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטומנייתימסלולנכסי

מעבידעובדיחסיהתחייבויות"בעניין2-5-2011הממשלתיותהחברותרשותחוזר*
בעקבות.החברהבדירקטוריוןמהוראותיוכמתחייבנדון,"הכספייםבדוחותואקטואריה

זהחוורמיישוםפטורלקבלתהממשלתיותהחברותלרשותבקשההוגשה,ל"הנהדיון
.לכשתתקבלהרשותתשובתפיעלתפעלהחברה.מהותיותחוסרעקב
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המניותבעליעלמידע

."התאגידפעילות"-1סעיף,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה

-היסודמסמכי

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהקרןושלהחברהשלהיסודמסמכי

הקרןשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי

.ח"שאלפי631,553,2הואהמאוןלתאריךהקרןמאזןסך
.212,27הואהמאוןבתאריךהקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע

."הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

החברהשלהכספיהמצב

.ח"שאלפי876-בכהסתכם2011בדצמבר31ליוםהחברהמאזן
ניהולדמימהכנסותברובןמומנוההוצאות.ח"שאלפי522,7-בהסתכמוהחברההוצאות
.המבוקריםהכספייםבדוחותהכוללהרווחעלבדוחראהההוצאותפירוט.מהקרן
.בחברהרווחיםנוצרולא,ולפיכך,בפועלההוצאותפיעלהניהולדמיאתגובההחברה
.מזומניםתזריםלצרכי,הניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקרן,לעיתים

.אוקטוברמחודשהחלניתנו2010בשנת(שלםן"מג)משלימיםתפעולשירותיבגיןההוצאות
.2010אוגוסטמחודשהחלההסתדרותבבניןמשרדיםלשכורהחלההחברההנהלת
אינההחברה.במושכרושיפוריםמשרדיוריהוטציודמלבדקבוערכושמחזיקהלאהחברה
.ן"בנדלמחזיקה
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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

בשיעורהאירוומול,%66.7שלבשיעורהדולרמול:השקלשלבפיחותהתאפיינה2011שנת
.o/A3eשל Zמהבעקבותישראלשלהסיכוןבפרמייתעליה:הםהשקללהחלשותהסיבות

הצמיחהתחזיותהורדת,מישראלזריםמשקיעיםכספייציאת,"הערביהאביב"שכונה
.בעולסהדולרוהתחזקותבישראל

המדינהתקציב

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

הלאומיהתשלומיםמאזן

%1.0)דולרמיליארד2.0-ל2011בשנתירדהתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

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

בסעיףקיטוןבעיקרמבטא(2010שנתלעומת)2011בשנתהשוטףבחשבוןבעודףהירידה
.הסחורות

-14-
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ההוןבשוקהתפתחויות.2

המציגתרשיםלהלן.שוניםאפיקיםשלהתשואותביןגבוההבשונותהתאפיינה2011שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2011בשנתעיקרייםבמדדיםשינויים

--%10 ע".
%23.5-.rS

hhi/

-]%5

%03.1%0

?.י44י4
שק"4"ז-ן44

חי

*
--%15-

י*** %06.20----_tb-%20
-

(*)MSCI

WORLD

---100א"ת-0-

-מדדצמתח"אג
~
br-צמודלאח"אג-

MSCIמדד(*) WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

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-ו%94.5,%2שלבשיעוריםעלומ"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

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

.הקודמתהשנהלעומת5.2מפייותר.ח"שמיליארד5.1ל"בחוגייסוהבורסאיותהחברות
ח"שמיליארד6.64-בכוהסתכם%15שלבשיעורהשנהעלהברוטוהממשלההנפקותהיקף
.2010בשנתח"שמיליארד5.56-כלעומת
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ההשתלמותקרנותענף.3

.לענףהשוואה,הפעילותתחוםעלכללימידע-5פרק,התאגידעסקיעלבדוחלעילראה

המאזןתאריךלאחראירועים.4

מדד,%79.3שלבשיעור100א"תמדדעלה2012/03/15ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
לצרכןהמחיריםומדד%42.0שלבשיעורעלהאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות

בנקוריביתהדולרשערמול%97.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.השתנהלאהידוען)
.%50.2-לוהגיעההאחוז0נקודות.25-בירדהישראל

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

-17-
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הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמייניות.5
בפניהניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
ההשקעההיקף.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעותיהאתמפזרתהקרן.הנזילותסיכוןכולל,הקרן
בישראלהצפויותהכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכל

.השוניםהסיכוניםושלובעולם
אפיקיםלפיהשינוייםפירוטלהלן.201!שנתבמהלךנכסיההרכבאתשינתההקרן,האמוררקעעל

:שנתיבסיכום

הכלליבמסלולהפעילות

:כדלהלןהשוניםבאפיקיםהתיקיםמנהליפעלוהשנהבמהלך

2.258שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)ע5מיליון9.39שלבסךנטומניותנרכשוא"בתהמניותברכיב
.(עקמיליון2!3.8שלבהיקףמניותונמכרועומיליון
שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה).ע5מיליון1!3.%שלבהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניותברכיב

.(נםמיליון8.57בהיקףמניותונמכרועקמיליון9.170
שלבהיקףנגזרותנרכשוכ"סה).נםמיליון03.1שלבהיקףנגזרות(נטו)נרכשוח"המטנגזרותברכיב

.(11מיליון8.1שלבשיעורנגזריםונמכרום)מיליון9.2
נמיליון2.0שלבהיקףנגזרים(נטו)נמכרוהמניותנגוריברכיב

~
שלבהיקףנגירותנרכשוכ"סה).

.(עומיליון4.1-כשלבשיעורנגזריםונמכרונסמיליון2.1
שלבהיקףח"אגנרכשוכ"סה)ע5מיליון2.31בהיקףח"אג(נטו)נרכשוצמודממשלתיח"אגברכיב

.(גןמיליון7.99בהיקףח"אגונמכרוע5מיליון9.30%-כ
ח"אגנרכשוכ"סה)פהמיליון9.172בהיקףח"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיברכיב
עמיליון9.158בהיקףח"אגונמכרונקמיליון9.331בהיקף

"
).

0.265בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)גשמיליון1.123-כשלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוהקונצרניברכיב

.(עהמיליון9.41%בהיקףח"אגונמכרוGBמיליון
ח"אגנרכשוכ"סה).ח"שמיליון3.5-כשלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוקונצרניל"חוח"אגברכיב
.(עומיליון02.0בהיקףח"אגונמכרוגשמיליון3.5בהיקף
.ח"שמיליון3.0בהיקףסחורותנרכשוהסחורותברכיב

ח"האגבמסלולהפעילות
:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהשנהבמהלך

1.20בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)נםמיליון6.16בהיקףח"אג(נטו)נרכשוהצמודהממשלתיבאפיק
.(גשמיליון5.3בהיקףח"אגונמכרוע5מיליון
נרכשוכ"סה).11מיליון8.19-כשלבהיקף(נטו)ח"אגנרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיבאפיק

.(נםמיליון5.9בהיקףח"אגונמכרו1םמיליון3.29בהיקףח"אג
3.4-כשלבהיקףח"אגנרכשוכ"סה).1םמיליון9.3שלבהיקף(נטו)ח"אגנרכשוהקונצרניברכיב
.(גשמיליון4.0בהיקףח"אגונמכרוע5מיליון

המנייתיבמסלולהפעילות

:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהשנהבמהלך

8.1שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)גשמיליון8.0שלבסךמניות(נטו)נרכשוא"בתהמניותברכיב

.(11מיליון2.1שלבהיקףמניותונמכרו1םמיליון
5.0שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)נםמיליון3.0שלבהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניותברכיב
.(גשמיליון2.0שלבהיקףמניותונמכרונםמיליון
עהמיליון16.0בהיקףח"אגנרכשוכ"סה).בומיליון1.0בהיקף(נטו)ח"אגנרכשומ"המקברכיב
.(נםמיליון029.0בהיקףח"אגונמכרו
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פעילותהותוצאותהקרןשלהכספימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

השינוישיעור-2010שנת,2011שנת
(ח"שבאלפי)ן(ח"שבאלפי)

(%23.3)397,264232,273(1)הפקדות
%67.9(651,204)ן(444,224)(2)משיכות

%67.38(335,61)(054,85)מהקרןהעברות

001,14997,11%70.16הקרןהעברותאל

עמיתיםמעברבעקבות,העמיתיםחשבונותבמספרלירידהבהפקדותהירידהאתלייחסניתן(ע
.אחרותלקרנות

.ההוןמשוקכספםאתלהוציאהעמיתיםשללרצוןבמשיכותהגידולאתלייחסניתן(2)
במסלול(שלילית)(%61.3)היאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה.2

שלתשואהלעומת,מנייתיבמסלול(שלילי)(%31.19),ח"אגבמסלול%46.3,הכללי
מנייתיבמסלול%79.10-וח"אגבמסלול%13.6,הכלליבמסלול(שלילי)(%32.9)

עלנתוניםראה.ממניותבעיקרנבעו,2011בשנתהקרןשצברהההפסדים.אשתקד
עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנההשוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגות

."ההוןבשוקההתפתחויות"
.הקרןשלבדוח(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעוריבדוחראהנוסףמידע

כללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,העמיתיםיתרותכלסךשלהמאוןליוםהשיעור.3
,ח"אגבמסלול%6.87שלבשיעור,הכלליבמסלול%3.78שלבשיעורהואהנכסים
יכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"-להלן)מנייתיבמסלול%2.79שלובשיעור
נוהגתהקרן.כדיןאותולמשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביר
מהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממן
.בבורסהממכירותצריךואם,הקרן
ההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך

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

חלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות.יהיואם,העמיתיםבהתנהגותשינוייםעם
,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספים
בנכסיםמנכסיה%1.92מחזיקההקרן.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים
.(השקעותבגיןלקבלסכומיםכולל)מזומניםובשוויבמזומנים,סחירים
סיכוןתוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת

השינוייםלגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מראתמתאימהההשקעותועדת,נמוך
.הקרןעמיתישלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפויים

881,684,2לעומתח"שאלפי631,553,2-ב2011בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן.4

o/9a.Aשלירידה,2010בדצמבר31ביוםח"שאלפי

החברהפעילותעלחיצונייםגורמיםהשפעת

עלחיצונייםגורמיםוהשפעתכלליתסביבה"-4פרקהתאגידעסקיעלבדוחלעילראה
."החברהפעילות
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שוקסיכוניניהול
כללי

קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעההחלטות

בין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
.השוניםהסיכוניםאתלהפחית,היתר

אס

~

רמת'.שננקטווהפעולותהסיכון.גורמיהשפעתי4~,הסיכולן,ע,ידורי

ביניניתערך.השקעותבתישלושהבאמצעותמנוהליםהקרןנכסיפיננסייםסיכונים.1
.בשווקיםלתנודותבהתאםבעיקרמשתנההקרןנכסי

הסיכוניםאחרומעקבלזיהויתשתיתהקימההחברה
ושימישסיכוניםמנהלמינויבאמצעותהשוניםהפיננסיים

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

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

.ההחלטותקבלתבעתבדעתיומתחשבים

שוקסיכוניניהולעלאחראי
.2010אפרילבחודשבפעילותושהחלסיכוניםמנהלבחרההחברה

שוקסיכוניתיאור
.הקרןבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרקראה
.הגנהלמטרותרקהנגזריםבתחוםפועלתהקרן

שוקסיכוניניהולמדיניות
הקטנתביןהחברהלדעתהאופטימליהשילובאתלמצואנועדההסיכוניםניהולמדיניות
.ממנוהרווחיםהגדלתובין,הנכסיםבתיקהסיכונים
האסטרטגיתהנכסיםלהקצאתבכפוף,ההשקעותועדתידיעלנקבעתההשקעותמדיניות

.הדירקטוריוןי"עשנקבעהכפי
אפיקבכללהשקעהוהמקסימוםהמינימוםשיעוריאתקובעתהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת
.הנכסיםתיקופיזור,הקרןעמיתינזילות,הרצויההסיכוןרמתבסיסעלואפיק
תוךובעולםבישראלוההוןהכספיםבשווקיהתנאיםבסיסעלנקבעההשקעותתמהיל

.שוניםזמןבטווחיאלובשווקיםהצפויותלהתפתחויותהתייחסות
באפיקיםההשקעותפיזורהינוהסיכוניםניהולבמדיניותהחשוביםהאלמנטיםאחד

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

ידיעלנקבעהחשיפההיקף.הקרןדירקטוריוןשלאישורטעונהחדשהשקעותבסוגהשקעה
היקףעלהכמותיותהמגבלות.הדירקטוריוןלהחלטותכפוף,הקרןשלההשקעותוועדת

.השקעותוועדתהדירקטוריוןידיעללעיתיםמשתנותהחשיפות
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שוקסיכוניניהולמדינתיתעלהפיקוח
הפיננסיהמכשירשביןהקשרעלהמצביעמיוחדתיעודאין.במשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול
.הרגיללתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגזר
."שוקסיכוניניהולעלאחראי"בפרקלעילעודראה

הצמדהביישידוח
.הקרןשלהכספייםבדוחות3ביאור,להלןראה

בנגזריםפוזיציות
.הקרןשלהכספייםבדוחות7,81-15ביאורים,להלןראה

שיכתיםעלנוסףמידע

והסיכון,עליהםהחברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעראה.1
.הקרןשלהמבוקריםהכמפייסבדוחות20בביאור,כךבשללחברההנוגע

.הקרןשלבדוחותההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעראה.2

.הקרןשלהמבוקריםהכספייםבדוחות9-4בביאורים,שוניםלסיכוניםהקשוריםנתוניםראה.3

,השוקבמדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותסדירבאורחהמוצגהמידע.4
,ח"במטהעתידייםהחוזיםועלסחירהלאבאפיקההשקעותעלדגשעםהקרןפעילותסקירת

אפיקיתרומתאתכוללהמוצגהמידעכןכמו.הקודמתבישיבהההשקעהלהחלטותוהשוואה
הנכסיםלהקצאתבפועלהקרןנכסיהרכבשלהשוואה)הקרןלתשואתהשוניםההשקעה

.האסטרטגית

הקרןשלחריגהישנהאםהמתריעמחשבדוחקייט,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהכלי.5
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכללי

הגילוילגבינהלים)בקרותהערכת
העריכוהמוסדיהגוףשלהכספיםומנהלל"המנכ,הדירקטוריוןר"יובשיתוף,המוסדיהגוףהנהלת
הגוףשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתום

כיהסיקוהכספיםומנהלהמוסדיהגוףל"מנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.המוסדי
,לעבד,לרשוםמנתעליעילותהנןהמוסדיהגוףשלהגילנילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתום
והוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתיבדוחלגלותנדרשהמוסדישהגוףהמידעעללדווח)לסכם
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכוןביטוחההוןplwעלהממונהשקבעהדיווח
שלהפנימיתבבקרהשינויכלאירעלא2011בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
על,מהותיבאופןלהשפיעשצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהמוסדיהגוף

.להלןהמפורטלמעט,כספידיווחעלהמוסדיהגוףשלהפנימיתהבקרה
ניהולנשואהאקסלנסחברתשלמטעמההמקצועייםהגורמיםשל3402ISAEמסוגהדעתחוות

מסוייגתדעתחוותהיאלחברהההשקעותהניהולשירותימנותניאחתהינהאשר,מ"בעהשקעות
.מהותיתכחולשההזהירותלשםשהוערכה

לתתבכדיבהםישהמוסדיהגוףלדעתאשרהמוסדיבגוףהקיימותאחרותמבקרותלגרועמבלי
,המוסדילגוףהדוחנמסרבוהעיתוינוכח,הכספיבדיווחלהיותשעשוייםלכאורהלסיכוניםמענה
.עצמוהמוסדיהגוףכלפיהנגזרהליקוילתיקוןפעולותלנקוטבאפשרותוהיהלא
.בדוחותיהגילוילתתהחברההנהלתהחליטהוכמתחייב,לכן

וועדתהקמתעלהחברהדירקטורייןהחליט,הכספייםהדוחותאישורבמועד,לעילהאמורלאור
מנהלידיעלבפעולתהותלווה,החברהל"מנכ,הביקורתועדתר"יואתשתכלולמיוחדתהיגוי

וזאתלדירקטוריוןהמלצותלהציעשתפקידה,המשפטיוהיועץ,החברהשלהסוקסיועץ,הכספים
הליקוייםתיקוןאתלהבטיחמנתעל,מאקסלנסלדרוששישהדרישותעל,2012.5.15ליוםעד

להחליטיוכלעליהםאחריםבצעדיםלפגועמבליוזאת,שלההפנימיתהבקרהשלבאפקטיביות
ליוםהקבועההבאההדירקטוריוןבישיבתלדיוןיובאוההיגויוועדתהמלצות.הדירקטוריון

12.5.23.



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ננ20לשנתהדירקטוריוןדוח

ועדותחבריאוהדירקטוריוןחבריעלפרטים
בהםאחריםתאגידיםהשניםבחמשהתעסקותהשכלהנתינותמעןשנתתעודתמספרומשפחהשם

כדירקטורמשמש-האחרונותלידהזהות
lYleר"יו,באבידשי osslssrolסיאעברחברתל"מנכ,ציםונשיאל"למנכבכירעוזר,באונ,,מ"ומבכלכלהשניתוארשראלית,)1016חיפה1;2).ד.תמתם1מחריבאנדרי .הקרובוהמזרחישראלציםראשוןתואר,ד,עויתעודת,לונדון

נשיאסע
,הישראליתהספנותלשכתבמשפטיםראשוןותוארבכלכלה

,.ורושליםעברית,אוב ,
לניהולחברה-וטכנאיםהנדסאיםהה1דסאיכבהסתדרותחטיבהר"יותע71הלימודי-חיפהטכניוןישראלית29015יםקרית)ברזילי01185301147!שטינרצחק
מ"בעגמלקופותמערכתתיקמחזיקוכןוהטכנאיםוטננאיםלהנדסאיםבמינהלל"מנכ

קומיגלניהולחברה-שדותיויירההנדסאים'הסתר"ויוהביטחון.מוסמכים
-צרכנותמועדון-הוטר"יו,מ"בעוהטכנאים

והטכנאיםההנדסאיםהסתדרות
מ'בעיבישראל

לניהולחברה-אים)יטכהנדסאיםלניהולחברה-טכנאים,מ,הנדסאר"יווחומריםמטולורויהטכנאישראלית,אביבתל10/7אביתרשאזל9נו001)07461-שנישלמה
קרןלניהולהחברה,ימ,בעגמלקופותמ,בעיגמלקופות

מ'בוףהמדינהלעובדיהשתלמות
לניהולחברה-וטכנאיםהנדסאיםבהסתדרותהעיסקיהמתרחטיבתר-ו,אקדמאית,ל,יניהתעשיהטכנאיישראליתאביבתל38דניאלמוריץ55751451945פרלובשלמה

מועדון-הוט,מ,בשגמלקופותהוטבמועדוןדירקכער,ההנדסאיםחלקית
ההנדסאיםהסתדרות-צרכנותהנדסאיםג"וקופ

מ"בעבישראלוהטכנאים
,ארעולמזכירמשנהוחצישנהי)ל5עדת,),מב,דסא,הישראליתרחובות26שפינתה824,194)024ברנהילץעמוס

וחציובשנהא"תעשעובדישלארצי

'ימתעשיי%ב::בן
"

אריוייר

~D,),באראשךתפאר.מנסמךח"רוישראלית)10)7חיפה3;47.ד.ת0247440811969ואקיםנבילח,רוי >YQ,לראייתמשרדשלמנהלים
חשבוןסטטיסטיקה-חיפה

ש"ייעמ,היהודיתהסוכנותש"ייעממידע,בפילוסופיהשניתוארישראלית47226השרוןרמת'א!)ימרחב0525925541954שלושבשמת
ש"יועמ,תמארינדאלולחברהומזכירתבוגרתואר,דיגיטליתותרבות
,בזקשניתואר.א"ת'אונמשפטים
.במשפטים

החשמלחברתשלמפעליתח"קופהחשמלבחברתאנושמשאבימנהל,אירגוניתבהתנהגותשניתיארישראליתארוקרית1346יןמנחם37115,01950-הזבחיים
חברתשלמפעליתג"בקופודירקטור,עעקיסמנהלראשוןתואר

החשמלוהנדסאי
מועצתחבר,ש"]עיריתראשמ"ומ,סגתוארבוגרביהולתעשיהמהנדסישראליתשנעבאר40הגנבאירס1952נ06504)1נאוזןאנדרי במדעיםראשון

זאת"הסשלובעליםמנהל,ש"בהעיריש'באוני הארץ
" 0042537121947-וייסלינה

לניהילחברה-וטכנאיםהנדסאיםובנסייני,כלכליעוץ'במדעיתואר0.ן.8תואר,ה,.פתוארישראלית69121אביבתל12בראיני
חברה-ר"והמחמ"בעגמלקיפות,המדעהומדעיוכלכלההחברה

8.1אקטואר,פנימיתמבקרת-
מ"בענמלקופותיהול)י.י.1_
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2011לשנתהדירקטוריוןדוח

(המשך)ועדותחבריאוהדירקטוריוןחבריעלפרטים

ענייןבעלשלמשפחהבןחברה,התאגידעתדנוספתעיקריתהתעסקותהתהלתתאריךןחיצונינציגבשדותחברותומשפחהשט
בתאגידאחראוקשורהחברה,בתכהונההדירקטוריון

,,ענייןבעלשלכדירקטורן

לאלאאזורל"מנכ,ישראלציםל"סמנכ10/2,לאר"יו-ד"באבשי
בציםהקרובוהמזרחישראלן

לאהסתדרותר"יוההנדסאיםהסתדרותר"יו09,7,לאדירקטוריון-שטיינריצחק
-בישראלההנדסאיםוטכנאיםל"מנכ

הסתדרותעובדן
הכלליתהעובדיםן
החדשהן

לא-וטכנאיםהנדסאיםחברה-וטכנאיםהנדסאיםר"יו93/3,לאשיווק,שנישלמה
קופותלניהולחברהמ"בעגמלקופותלניהולן
גמלבעיימן

לאהמגזרחטיבתר"יוהעיסקיהמגזרחטיבתר"יו93/3,לאועדתר"יו,השקעותפרלובשלמה
בהסתדרותהעיסקיההנדסאיםבהסתדרותשיווק

ההנדסאיםן
לאלאהארציהארגוןלמזכירבכירעוזר03/7,לא,משקיף-השקעותברנהולץעמוס

א"תעשעובדישלןביקורתוועדת
לאלאמשרדשלומנהליםבעלים09/2,לאביקורתועדתר"יו-ואקיםנביל

וראייתפיננסיוייעוץח"להנהחיצונידירקטור
חשבוןן

לאלאהחשמלחברתאנושמשאבימנהל10/5ןלאביקורתועדתהופרחיים

לאלאוכלכליפנסיוני,אקטואריייעוץ"0ןקןהשקעותועדתר"יווייסברולינה

לאלאהיהודיתהסוכנותשלש"יועמשלושבשמת

לאלאחובברמתמועצתראש11/1,לאאוזןאנדרי

,)
וואקיםנביל-ופיננסיתחשבונאיתמומחיותבעלישהינםהביקורתועדתחברי
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(המשך)ועדותחבריאוהדירקטוריוןחבריעלפרטים

הןירקטיריעי,,יי-ד"באבשי

הקרןכייל)מ-שטיינריצחק

שנישלמה

ואקיםנביל
פרלובשלמה
ברנהולץעמוס

וייסברגלינה

שלושבשמת
הופרחיים

אוזןאנדרי
שהתקיימוישיבותמספר

d_

-

ש'השקשת,ועדתהכבשיבות

(טלפוניות1מתוכם)21

(טלפוניות2מתוכם)23

(טלפוניות2מתוכם)21

(טלפוניות2מתוכם)15

(טלפוניות2מתוכם)23

טלפונית1
טלפוניות26+2

גילו4+ביקורת6

גילו3+ביקורת5

גילו3+ביקורת5

גילוי4+ביקורת6
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2011לשנתהדירקטוריוןדוח

בחברהבכיריםמשרהנושאיעלפרטים

ow
~
j?Oבחבנה.שתפקידיגבחברה,תפק,.לזדוק4עןשנת,.שןוומספהתעודת,,ומשפחה,

בי
',4כ..אחרונותטנים,בחמשעסקימניסיוןי4,השכלה114-שלמשפחה

8קאשקץ
~

Ai

ll

j

?i
ו5%1855ע::שנלנ.,ושים,?

ישראלציםל"מנכ,הספנותלשכתנשיאסגןשניתוארלאלאר"יו0331937071976ד"באבשי
וכלכלהתקציביםאגףראש,הקרובוהמזרחומימוןבכלכלה

ציםבחברת,לונדון'אונ
,ד"עותעודת
ראשוןתואר

ותוארבכלכלה
ראשון

'אונבמשפטים
עברית

בירושלים
וכן'והטכ'ההנדבהסתדרותחטיבהר"יוחיפהטכניוןלאהסתדרותר"יו-מל"מנכ011853051947שטיינריצחק

הסתדרותר"יו,הבטחוןמערכתתיקמחזיקתעודהולימודיההנדסאים09/11/25
והטכנאיםההנדסאים'להנדבמינהל(09/11/25-מ)

מוסמכים'וטכ
חיפה'אונ

פנימיתביקורת,מוסמךח"רולאלאפניםמבקרת0287085271971גרוסליקליאת
מינהלBAממשרדאלדר

חינוךלביטוב.ע
ופילוסופיה

נלוויםושירותיםחשבוןלראייתמשרדבעל,חשבוןרואהלאכספיםמנהלכספיםמנהל0597646701965ארגובדורון
בכלכלהBAהנדסאיםשל

,וחשבונאות-וטכנאים
מוסמךלניהולחברה
במשפטיםמ"בעג"קופ
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2011לשנתהדירקטוריוןדוח

דירקטוריםגמול
ושהדירקטוריוןשללישיבהח"ש944שלתעריףפיעלשולם2011בשנתהמדינהמטעםהדירקטוריםשנר

.לישיבה1ך2011-206,1בשנתהדירקטוריוןר"יושכר.ועדותיו
.חברתיתלמטרהנתרם2011בשנתשכרו,ר"היולבקשת
ישיבה,ח"ש500,22-שנתיגמולהחברותרשותחוזרפ"ע,11.11.1-מתאריךהחל,חיצונידירקטור

.לקילומטרשייח40.1-מ"ק113עדנסיעותהחור.ח"ש-060,1
.ח"ש761,1-ישיבה,ח"ש917,24-שנתיגמולחיצונינציג

.ח"שאלפי136-ב2011בשנתהסתכםלדירקטוריםהגמול
שכרי)

ההתחייבויותפירוט'התשלומיםפירוטבחברהתפקידומקבלשם

שקיבלהלתשלומים1,20בשנתששולמוהתשלום

החברהעצמהעל(ח"שבאלפי)

-295חברהמזכירמ.משולמיתריימונד

דצמבר-ינוארהחודשיםממשכורותהנגזרת,למעבידהשכרעלותאתמשקףלעילהסכום
אם,מעביד-עובדיחסיבגיןהכספייםבדוחותשנרשמונוספותהוצאותכוללואינו,2011
.כאלההיו

.(לחברהקשורמתאגידתשלוםלרבות)מהחברהבמישריןשלאשכרמקבליפירוט
התאגידפירוט'פירוטתפקידומקבלשם

התשלומ,בחברה,(')התשלוק
~

המשלםההתחייבייותס

לתשלימיםששולמו
שקיבלהעל

החברהעצמה

ההסתדרות127פקידהזינזיכהאסתר
החדשההכללית

ההסתדרות125פקידהצארוםתמר
החדשההכללית

ההסתדרות(')(.)דירקטורפרלובשלמה
החדשההכללית

ההסתדרות(י)(.)ל"מנכשטיינריצחק

החדשההכללית09.11.25מ

ההנדסאיםמהסתדרותונלוותמשכורתמקבל,והטכנאיםההנדסאיםבהסתדרותתפקידיובתוקף(.)
.בקרןפעילותועלגמולמקבלאינו.והטכנאים

בגינםהזכייותושארהנלוות,השכרתשלומי.החדשההכלליתמההסתדרותמושאליםהקרןעובדי(..)
.בגינםהקרןאתבמקבילמחייבתאשרההסתדרותידיעלבפועלמתבצעים

המבקרהחשבוןרואה
מועלםאתמועלםמשרד

גןרמת1החילזון-מען

מועלםמשה-האחראיהשותףשם
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החברהניהולאופן
פועלותהדירקטוריוןמטעם.פעמיםשש2011שנתבמהלךהתכנסהחברהדירקטוריון

דרישותליישוםהחברהמהיערכותכחלק.נוספותוועדותביקורתועדת,השקעותועדת
,"כספידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"-10-9-2009מוסדייםגופיםחוזר

במערךשעלובליקוייםלדוןהאחראית,החברהשלהגילויכועדתהביקורתועדתמכהנת
.הכספייםבדוחותשונהאונוסףגילויבמתןובצורדהפנימיתהבקרה
להגישנוהגותהדירקטוריוןועדות.ית"הנחצאוהדירקטוריוןחבריהםהוועדותחברי
.פעילותןעללדירקטוריוןשוטףדיווח

מבקרתשלעבודתהתכניתאתמאשרתהביקורתועדת.פניםמבקרתמינתההחברה
.המבקרתשלובהמלצותיהבמסקנותיה,בממצאיהדנההביקורתועדת.הפנים

בין)בחשבוןמביאהזומדיניות.הכוללתהנכסיםהקצאתמדיניותאתקובעהדירקטוריון
מתייחסתהאמורההמדיניות.פיהןעליתבצעוהקרןשהשקעותהסיכוןדרגותאת(היתר
ועדת.אפיקבכללהשקעהוהמכסימליהמינימליהשיעורומהלהשקיעאפיקיםלאילו

שקבעהמדיניותבמסגרת,השנהבמשךבפועלההשקעותמדיניותאתמתווהההשקעות
ועדתבדיוני.המשתניםהשוקובתנאיכלכליים-מקרובפרמטריםובהתחשב,הדירקטוריון
.ספציפיותלהשקעותבנוגעהחלטותגםלעיתיםמתקבלותההשקעות

ועדתבדיוניפעילבאופןהשתתףההשקעותיועץ.חיצוניהשקעותביועץנעורתהחברה
עלשמר,להשקעותבנוגעהחלטותלקבלסייע,ההשקעותמדיניותלגיבושתרם,ההשקעות

בנוגעהןהתיקיםמנהליאתוהנחההתיקיםמנהליועםהקרןהנהלתעםמתמידקשר
נעשוהיועץהנחיותכל.כוללתהשקעותלמדיניותבנוגעוהןספציפיותעסקאותלביצוע
.ההשקעותוועדתהחברהדירקטוריון,כאמור,שקבעוכפיההשקעותלמדיניותבכפוף
ועדתמחבריחלקועםההשקעותיועץעםשוטףקשרעלשומריםהתיקיםמנהלי

.להשקעותבנוגעשוטפותלהחלטותבקשרעמסלהתייעץוכדילעדכנםכדיההשקעות

.החברהשלכללייםמאפייניםבסעיףלעילראה-הקרןשלהתיקמנהליעלמידע

ערךניירותומכרוקנוהתיקמנהלי,ובמסגרתהההשקעותמדיניותאתליישםמנתעל
.כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים

עלמתבצעהתיקיםמנהליידיעלהמנוהליםהתיקיםכלביןהיוםבסוףהעסקאותפיצול
.ההשקעותבתינהליפי

.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים
לפי,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותילחברהמעניקיהבבנק

החברהשלהכלליהמנהל,שלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,הקרןתקנון
פועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק.המקצועייםויועציה
העברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברההוראותפיעלהבנק

שלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםלביצועוכן,עמיתיםשביקשו
.אחרים

מוזמנים,החברהמטעםהפועליםנוספיםוגורמים,יהבבנקנציגי,התיקיםמנהלינציגי
.(הצורךלפי)ובועדותיוהחברהדירקטוריוןבישיבותלהשתתף

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםם"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
.נוספיםושירותיםיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים
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הגספייםתדוחותאישורהליד

:הינםבחברההעלבקרתעלהמוכקדיםהגורמים*

הביקורתיועדתם

החברהידירקטוריוןס
החברההנהלת0

אישורםטרםהכמפייסבדוחותלדוןמנתעל(גילויוועדתשלבמתכונת)בשנהפעמים'מסמתכנסתהביקורתעדת~*
בדוחותשוטףבאופןדנההועדה,בנוסף.כאמורהדוחותאישורלגביהחברהלדירקטוריוןהמלצותומגבשת,הסופי

.(בנפרדפירוטראה)החברהשלהפנימיהמבקרי"עלההמוגשיםהביקורת

ועדתובהמלצותהכספייםבדוחותודןהחברהדירקטוריוןמתכנס,כאמורהביקורתועדתהמלצותגיבושלאחר* .כלשונםהכספייםהדוחותאתלאשרהאםומהליט,לושהוגשוהביקורת

כינוסלפני,החברהשלהביקורתועדתהינה(,הגילוייועדת'י;קהלןהכספייםהדוחותלבחינתהועדה,לעילכאמור* וועדת
ומנהלהמשפטיהיועץ,החברההנהלת,הממשלתיותהחברותלרשותהכספייםהדוחותטיוטתמופצתהגילוי ובוועדת,הכספים

19ביוםהתכנסההגילויועדת.ל"הנהגורמיםשלבהערותדיון,הצורךבמידתמתקייםהגילוי .2011לשנתוהקרןהחברהשלהכספייםהדוחותבטיוטתודייןבחינהלשם2012במרץ

:להתכנסותחוקימנייןמהוויםואשר,הגילויועדתבישיבתנכחואשרהדירקטורים* רו0
וואקיםנאבילח" הופרחיים0

לדוחותהקשוריםלכברהשירותיםותוי)שלייס'צ)ם)והשתתפוכחו)והדירקטוריוןהגילויוועדתשלבדירים
.הממשלתיותהחברותרשותנצאוכן,הכספיים

האמורבכלודיןאחריםמגורמיםמידעקבלת,חזת,הדקריאתלאחרחבריהידיעלואושרושגובשו,הועדההמלצות
אתלאשרההחיטהאתהדירקטוריוןקיבלובטרם,2012במרץ26מיוםבישיבתוהדירקטוריוןבפניהיצגו,לעיל

.הדיחות
3402מסוגהדעתשחוותכךעלדיווחלדירקטוריוןנמסר12.3.26מיוםהדירקטוריוןבישיבת

~
של[81

ההשקעותהניהולשירותימנותניאחתהינהאשראקסלנסחברתשלמטעמההמקצועייםהגורמים
ולמילאקסלנסחברתלמולהבדיקותאתלהמשיךהוחלט,ל"הנבישיבה.מסוייגתדעתחוותהיאלחברה
.הבקרהתהליכיאתעבורהשערךהחשבוןרואימשרד

הדירקטוריון
~

owדישאיןלמסקנהיובילוהאלהבדיקותתוצאותשאםוהחליט,הדיווחאתבפניו
אזי,ס)אקסלחברתלפעילותהקשורבכלהבקרהבהליכימהותיתחולשהעלהצהרהלכלולויש,בדיווח
.בכתבהחלטהויקבלדיווחיקבלהוא

החברהמטעםהשתתפובו,אותהשמלווההחשבוןרואיומשרדאקסלנסחברתלמולשנערכובבדיקות
מצא),שלההמשפטיוהיועץהחברהל"מנכשלבליווי,הכספיםמנהלנציג,הסוקסהליכילליוויהיועץ
.והבקרותהתיעודלהעדרמענהליתןכדיאקסלנסידיעלשניתנובתשובותשאין
יועץ,הכספיםמנהלנציג,החברהשלהמבקרח"רובהשתתפותישיבההחברהל"מנככינס12.3.28ביום

בהצהרתלכלולאלאמנוסשאיןהוחלטובסיומה,החברהמזכירמ"ומהמשפטיהיועץהחברהשלהסוקס
,ס)אקסלחברתשלהבקרותשללאפקטיביותביחסהמהותיתהחולשהאתהחברהשלהמשרהנושאי
.והקרןהחברהשלהכספייםהדוחותאתבהתאםולתקן
.המנהלתהחברהודוחותהקרןדוחותאתהדירקטוריוןאישרלעיללאמורבכפוף

ל"מנכ,הביקורתועדתר"יואתשתכלולמיוחדתהיגויוועדתהקמתעל,בנוסףהחליטהדירקטוריון
שתפקידה,המשפטיוהיועץ,החברהשלהסוקסיועץ,הכספיםמנהלידיעלבפעולתהותלווה,החברה
על,אקסלנסמחברתלדרוששישהדרישותעל,2012.5.15ליוםעדוזאתלדירקטוריוןהמלצותלהציע
בצעדיםלפגועמבליוזאת,שלההפנימיתהבקרהשלבאפקטיביותהליקוייםתיקוןאתלהבטיחמנת

.הדירקטוריוןלהחליטיוכלעליהםאחרים
.12.5.23ליוםהקבועההבאההדירקטוריוןבישיבתלדיוןיובאוההיגויוועדתהמלצות

,הדירקטוריסבטבלאותמפורטיםהביקורתועדתיחבריהדירקטורייןחברישלפרסיהס'

הפניםמבקרת
.לביטוב.עממשרדאלדר-גרוסגליקליאתח"רוהיאהפניםמבקרת.1
ביקורתאו,נוספתביקורתעבורתנדרשתכאשר,חודשיותשעות65-כשלבהיקףבקרןמועסקהמבקרת.2

.הענייןפיעל,הביקורתשעותהיקףאתהחברהמגדילה,בקרןהמבוצעיםמשמעותייםבפרויקטים
החברותלחוק(נ4(נא32לסעיףבהתאם"בכירפקיד"כמועסקתואינה,התאגידעובדתאינההמבקרת.3

.1975,ה"התשלהממשלתיות

לחוקבהתייחס)סמכויותיואתוקבע,הביקורתמטלותלביצועהמבקראתוהנחהקבעהדירקטוריון.4
,בחברהשמונהג"הפנימיתהביקורתנוהל"בואושרשהוצגכפי(1992הפנימיתהביקורת

:ביקורתתכניתבקביעתהשיקולים.5

בה,שנהכלהמתעדכנת,שנתיתרבביקורתתכניתנערכתהפנימיתהביקורתמערךחוזרהוראותפיעל
סיכוניםסקריפיועל,שנקבעהקדימויותסדרפיעל,הביקורתנושאימוצגים
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,העבודהתהליכי,הנהליםנסקריםאלובנושאיםהמבקרתידיעלשנערכיםתקופתיים
הביקורתועדתידיעלהתוכניתואישורעיוןלאחר.בפועלוהביצועההחלטותקבלתאופן

.הדירקטוריוןלאישורמכןלאחרמוגשתאשר,נושאלכלמפורטתעבודהתכניתנקבעת
.הקרןולדירקטוריוןהביקורתלועדתמפורטדוחמוגשהבדיקהבסיום

שפורסמוביקורתלתקניבהתאםפנימיתכמבקרתפועלתשהיאמצהירההפנימיתהמבקרת.6
לשכתידיעלאומצואלותקנים.ב"בארההבינלאומיתהפנימייםהמבקריםלשכתידיעל

.1992הפנימיתהביקורתבחוקלכךשהוסמכה,בישראלהפנימייםהמבקרים
.הואבאשרמבקרלכלמחייביםתקניםומהווים,)בעבודתהמבקראתמחייביםאלותקנים

שלהעבודהותוכנית,הקרןפעולותשלוהרציפותהאופי,שההיקףסבורהקרןריון)דירקט.7
.בההפנימיתהביקורתמטרותאתלהגשיםכדיבהםויש,סביריםהינםהפנימיהמבקר

אתהדירקטוריוןבוחןוממצאיה,הביקורתהמלצות,השנתיתהעבודהתכניתעלבהסתמך
.הפניםמבקרפעילותוהרחבתהעמקת

ובכלל,(1992הפנימיתהביקורתלחוק9'בסכאמור)חופשיתגישהניתנההפנימיתלמבקרת.8
.כספייםנתוניםלרבות,התאגידשלהמידעלמערכותאמצעיתובלתימתמדתגישהזה

הביקורתבועדתונידונים,השנהבמהלךושוטףרציףבאופןמוגשיםהביקורתדוחות.9
.בישיבותיה

שירותיםונותניספקים
."שירותיםונותניספקים"-11פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

ההצבעהבזכויותהשימושנוהל
החברה,לנכסיהםהנלוותהזכויותשלמלאומימושהעמיתיםענייניקידוםאתלהבטיחכדי

אנטרופיתפקיד.("אנטרופי"להלן)"מ"בעכלכלימחקרשירותיאנטרופי"חברתעםהתקשרה
שלאומניותבעלישלכלליותבאסיפותההצבעהאופןלגבידעתחוותלחברהלהעניקהוא

חוות.כחיפויפיעלאסיפותבאותןהקרןבשםולהצביע,משתתפתהקרןבהןח"אגמחזיקי
הנותנתחברההיאאנטרופי.העמיתיםשלהאינטרסיםעללשמורמיועדותאנטרופישלהדעת

לאנטרופילספקממשיכהמ"בעסהרפועלים.אחריםפיננסייםלגופיםגםאלהמעיןשירותים

.כלליותבאסיפותהייצוגבתחוםותפעולמחשובשירותי
המובאיםהעיקרייםבנושאיםלהצבעהקריטריוניםגיבשה,החברהשלההשקעותועדת
ועדתדיוניבמסגרת,זהלנוהלבנוגעדיוןמתקייםלשנהאחת.הכלליותבאסיפותלדיון

,הקרןעמיתישלטובתםהםהחברההצבעתאתהמנחיםהעיקרייםהקווים.ההשקעות
נשואותוהעסקאותהעלויותוסבירותבענייןהמחייבותלתקנותלדיוןהעולההנושאהתאמת
.הדיון

שבהןבאסיפותמשתתפתהיא.הצבעהזכותלחברהישאסיפותבאילובוחנתאנטרופי
כאשראובקרןהעמיתיםשלענייניהםעללהשפיעעשויהלאישורהמובאתההחלטההצעת

אתמנחההחברהשלההשקעותמתאם.ענייןבעליעםעסקאותהאסיפהלאישורמובאות

.לעילכאמור,שנקבעוהקריטריוניםלפיאנטרופי
באסיפותהחברההשתתפותלגבי,חודשייםמידידיווחמקבלתהחברהשלההשקעותעדת

.בהןהצבעתהואופןהכלליות
.כלליותאסיפות339-ב2011שנתבמהלךהשתתפההקרן
8,ח"אגאסיפות41,מיוחדותמניותאסיפות196.שנתיותמניותאסיפות94:מתוכן

.השתתפותיחידותשלאסיפות
.ידהעלהנמוךהאחזקהשיעורעקב,יחסיתקטנההחברההצבעתשלהשפעתהמידת
.באינטרנטהחברהבאתרמתפרסמיםההשתתפותנתוני
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משפטייםהליכים
20בביאור,מעסיקיםבפיגוריהמשפטיוהטיפולתלויותהתחייבויותעלמידעראה

.הקרןשלהכספייםבדוחות,"מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות"

מיסוי
."מיסוי"-14פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

החברהפעילותעלופיקוחמגבלות

."החברהפעילותעלופיקוחמגבלות"-15פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה

עסקיתואסטרטגיהיעדים

."עסקיתואסטרטגיהיעדים"-18פרקהתאגידעסקיעלדוח,לעילראה
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מ'(בעוטכנאיםלהנדטאיסתהן4תלמאעקרולניהולהחברה יוהצהרת
דירקטוריוןר"

נכונותלחבטתךשגיתםותמאיסשננקטוהפעוטתבדברטפףחח)תממשלתטתחתברותלתקטתבהתאם
.2005-התשסייווח,חדירקטוווחחחכסמייםחות,חד

יכימצחיר,ד"באבשי,אני

חחשתלמותקרןלניהולהחברהשלחדירקטוריוןידוחהכספווםהדוחותאתגתטזי.ג
-להלןיחדשניחס)ג%20לשנת('יחחברהי'7לחלן)מ"בעוטכנאיםלחנדסאיס
.(חדוועח

שלנכוןלאמצגכולליםאינםחחחות,חדוהותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהיטוס.ן
,שניתנושחמצניםכדיהכרוץמהותיתnVSwשלמצגבחםחסרולאמחותיתשבדה
חמנוסחלתקופהגחתייחסמטעיםיחיולא,מצגומאותםניתנושבחןחנסיבותלאור

.בדוחות

אחדכספיומידעהכמפינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולחהרלידיעתיגהתאם.3
חמצבאת,המחותיותחכחינותמגל,נאותבאוטמשקפיםהדירקטוריוןבדוחתכלול
ולתקופותלימיםחחברחשלחעמיתיסבוכויותוהשיעייםתפעוליתתוצאות,תכספי

.בדוחותחמוצגיק

בחנרחאחרוםלצד,אני.4
חצחרחהמצחירתי

ולהתקיימוהםלקבישוסאחראי,כוו
בקרותקבענולכךבהתאס.בדוחותחנדרשגילוילצורךונהלוםבקרותשלבחברת
חמיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיחותנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעלליויעתנומובא,לצברחחמתייהסמחותישמידעלחבטיח
.חדוחותשלחחכנחתקופתבמחלך

החשגוןלרואתגילינו,ידיעהטלמיטב,יזוחצחרחחמצחיריסבהברתואהריסאני.5
-ביותרחעדכניתחערכתגועלבתתבסס,שלהולדירקטוריוןתתנרחשלהמבקר

בקרהשלבחפעלתחאובקביעתחחמהותיותוחחולשותחמשמעותייסחליקוייםכלאת
,לרשוםחחברהיכולתעללרעתלחשפיע,סבירבאופןהעלולים,בספידיווחעלפנימית
.כיפימידעולדווחלסכום,לעבד
מחותיתבין,תרמיתכל

ובי
אחריםשבדיםאומנחליםבהשמסרבים,מחותיתשאינה

.חחברחשלכיפידיווחעלחפנימיתבבקרתמשמשהיתפקידבעלי

..דיןכלמיעל,אדפיאחרכלמאחריותאופטיהריותילגרועכדילעילבאמוראין
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מ"בעוטננאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ל"מנכהצהרת

כנוח)להבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2011לשנת("החברה"-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים
.(הדוחות

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

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

.בדוחותהמוצגים

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיקיסבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

החשבוןלרואהגילינו,ידיעתנולמיטב,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקר

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

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
1/

ע,.,רקע

"
ןק.

,
מנכלל,שטיינריצחקתאריך
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

כספיםמנהלהצהרת

נכונותלהבטחת)שניתזוהמצגים)שננקטהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.2005-)"התשם(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

ההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
-להלןיחדשניהם)2011לשנת("החברה"-להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאים
.(הדוחות

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

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

.בדוחותהמוצגים

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

החשבוןלרואהגילינו,ידיעתנולמיטב,כזוהצהרההמצהיריםבחברהואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקר

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

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

ק("רותאריך
~

כספיםמנהל,ארגובערון
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לניהולהחברהמניותלבעליהמבקריטהחשבוןרואידא
קרי

וטכנאיםלהנדסאיטוכשתלמית
החברותלתקנית3לסעיףבהתאםעיטידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדבר

2007ח"התשס,(כספידיווחעלמפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברגורפיםידוחותהממשלתיות

מ"כעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברהשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2011בדצמבר31ליום("החברה"-להלן)

the-הידיעלשפורסמהפנימיתבקרה Treadway01Commitee of Sponsoring Organizations

Commission(להלן-COSO(.

ולהערכתכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרחלקיוםאחראיםהחברהשלוההנהלההדירקטוריון

דוחות)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאםהנכללת,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלהאפקטיביות

הדירקטוריוןשלבדוח2007-ח"התשס,(כספידיווחעלהפנימיתהבקרחאפקטיבייתבדברנוספים

.המצורף,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלה

.ביקורתנועלבהתבססכספידיווחעלהחכרהשלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותהיאאחריותנו

.כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהPCAOB-הלתקניבהתאםביקורתםאתערכנו

בדברביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל

תבנההשגתכללהביקורתנו.המהותיותהבחינותמכלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהשלקיומה

תכנוןעלבהינה,מהותיתחולשהשללקיומההסיכוןהערבת,בחברהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי

גסכללהביקורתנו.המוערךהסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרהשלהתפעולואפקטיביותהפנימיתהבקרה

נאותבסיסמספקתשבדיקתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשחשבנואחריםנהליםביצוע

.דעתנילחוות

המהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינהבחברהכספידיווחעלפנימיתבקרה

הממשלתיותהחברותחוקלהוראותבהתאס,חיצוניותלמטרותהכספייםהרוחותוהכנתכספידיווחשל

מקובליםחשבונאותוכלליהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,חהוןp1Wאגףהנחיות,1975-ה"התשל

(נ):אשרוהנהליםמדיניותאותםאתכיללתתברהשלכספידיווחעלפנימיתבקרה.גמללקופותבישראל

החברהבנכסיהעסקאותאת,סבירבפירוט,ונאותמדויקבאופןהמשקפותרשומותלניהועמתייחסים

הכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2)ימרשותהוהוצאתם

מקובליםחשבונאותולכלליוהנחיותיההממשלתיותהחברותרשותלהיראותבהתאםהכספייםהדוחות

בישראל

1

)lsraeli GMP(הגורמיםלהרשאותבהתאםרקנעשים,החברהשלכספיםוהוצאתושתקבולים

,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-וןהחברהשלהמוסמכים
עלמהותיבאופןלהשפיעוהיכוליםבהרשאהשלאנעשואשר,נכסיםשלהחברהמרשותהוצאהאושימוש

.הכספייםהדוחות

MOUAIEM11MouRLeMן52522נו-ומתויז11'""'ךחן7554500-3-172:781טיפה1 cpa. co. il-01".8152522ק%:72ן-613765-3!;מקסן6ןןמםהו(ן8טהושה,הוש-~-Chilazon
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כמו.מוטעותהצגהתגלהלאאותמנעלאכספידיווחעלפנימיתשבקרהיתכן,המובנותמגבלותיהבשל

n,כן

~

vrrכישיתכןלסיכוןנתונהעתידיותתקופותלגביכלשהינוכחיתאפקטיביותמהערכותמסקנות

ונהליםמדיניותשלהקיוםמידתכישיתכןאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהבקרות

.לרעהתשתנה

לספקהתבקשואשרואקסלנסמגדל,דשהשקעותניהולחברותבאמצעותהשקעותיהאתמנהלתהחברה

.שהוגדרוהבקרותליעדיביחסהבקריתשלהתפעוליתהאפקטיביותעלדעתהוות

הפנימיתהבקרהלאפקטיביותהנוגעיםאחריםחשבוןרואישלדעתחוותעלמסתמכיםאם,דעתנובחוות

.נחברהמרכזייםשירותיםיתני)אצל

.מסוייגתדעתחוותהינהאקסלנסחברתעבורהבקרותאפקטיביותלענייןשהתקבלההדעתחוות
:ליקוייםהתגלובהםהבקרותפירוטלהלן

,הדנאלבמערכתהקיימיםהנתוניםכיסבירביטחוןמספקותהבקרות"כינאמרבו1מספרבקרהיעד.1
גורמיםידיעלומדויקשלםבאופןומוזניםמעודכנים,תוקףבריהינםההשקעותלניהולהקשורים

.2011לאוקטוברעד20!!יולישביןהתקופהבמהלךהופעלהלאזובקרה-"מורשים

בערכםרשומיםהערךניירותכיסבירביטחוןמספקותהבקרות"כינאמרבו2מספרכקרהיעד.2

התקופהבמהלךהופעלהלאזובקרה-"הדנאלבמערכת(מחדשהערכהאושיערוךלאחר;הנאות

.2011לאוקטוברעד2011יולישבין

באופןנרשם,ערךבניירותהמסחרכיסבירביטחוןמספקותהבקרות"כינאמרבו3'מסבקרהיעד.3

.2011לאוקטוברעד2011יולישביןהתקופהבמהלךהופעלהלאזובקרה-"סבירובזמןמדויק

בהתאםערךסיירותהמסחרכיסבירביטחוןמספקותהבקרות"כינאמרבו4מספרבקרחיעד.4

במהלךהופעלהלאזובקרה."השקעהלתקרתובהתאםמהלקוחשהתקבלההשקעהלמדיניות

.1נ20אוגוסטעד2011יולושביןהתקופה
,תיקהרכב;ללקוחותהדיווחיםכיסבירביטחוןמספקיתהבקרות"כינאמרבו7מספרבקרהיעד.5

יולישביןהתקופהבמהלךהופעלהלאוובקרה."ומדוייקיםote>wהינס(15.ק.ח-ותשואהדוח
.2011לספטמברעד2011

2011בדצמבר31ליוםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,קיימההתברחלעיללאמורפרט,לדעתנו

~ידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס COSO

31ליוםהחגרהשלהכספיהמצבעלהדוחאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקרנו,כןכמו

לגביהםשלנווהדוחתאריךבאותושנסתיימהלשנההחברהשלהכוללהרווחעלהדוחואת2011בדצמבר

.הסתינגותללאהינו2012במרך26מיום

/,רגבכבוד,א /ע

ע~עילקעקמציץן.//

.2012במרץ29,גןרמת
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מ"געוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
החגרותתקנותלפיכספידיווחעלהפנימיתהבקרהנדברוההנחלההדירקטוריוןשלדוח

כספיןדיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיגיהעבדברDtOtllדוחות)הממשלתיות
2007-התשסף

להנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברהשלהדירקטוריוןובאישורבפיקוח,ההנהלה
פנימיתבקרהשלוהתקיימותהלקביעתחאחראים,(ייהחברהיי-להלן,מ"בעוטכנאי0
.בחברהכספידיווחעלנאותה
לגביבטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהיאכספידיווחעלפנימיתנקרח

לכלליבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתהנספיהדיווחמהימנות
י,שלהחמובנותהמגבלותבשל.הממשלתיותהחבחתחוקוהוראותמקובליםחשבונאות

מוטעיתשהצגהמוחלטבטחוןלספקמיועדתאינהכספידיווחעלפנימיתבקרהמערכת
.תתגלהאותימתהכספייםבדוחות

כספידיווחעלבחברההפנימיתהבקרהעלוהערכהבדיקהביצגוההנהלהחדירקטוריון
מודל"המכונהבקרהבמודלשנקבעוהקריטריוניםעלבחתבסס,שלהוהאפקטיביות

הבקרהכי,למסקנההגיעוהחברהוהנהלתהדירקטוריון,זוהערכהעלבהתבסס."קוסו
היא2011.12.31ביוםהמסתיימתלתקופההחברהשלהכספיחדיווחעלבחברההפנימית

.אפקטיבית

מחותיבאופןלהשפיעהעשוייםאומחותיבאופןשתשפיעוהאחרונהבשנהשינוייםחלולא
.הכספיהדיווחעלהפנימיתהבקרחעל

,ןן
ן ,
1ן

ן
,י

יקיויינ2ה

כספיטמנהל,4דורוןח'רף

34ש
,/תאריך

ע

,/1
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

להנדסאיםהשתלמותקרןלניהולההברהשלהמצורפיםהכספיהמצבעלהדוחותאתביקרנו

לשנההכוללתרווחעלהדוחואת2011בדצמבר31ליום(החברה-להלן)מ"בעוטכנאים

.החברהשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאלהכספייםדוחות.תאריךבאותושנסתיימה

.ביקורתנועלבהתבססאלהכמפייסדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו

בתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

מאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-ג"התשל,(חשבוןרואהשלפעולתוודרךחשבוןרואי
הצגההכספייםבדוחשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאתלתכנן

שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותיתמוטעית

המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספיים

הכספייםבויוחרונההצגהנאותותהערכתוכןהקרןשלההנתלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

,דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותה

הכספיהדיווחלתקניבהתאם,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכמפייסהדוחות,לדעתנו

ליוםהחברהשלהכספימצבהאת,המהותיותהבתעותמכל.)lFRS-התקני-להלן)הבינלאומיים

הדוחות,לדעתנו,כןכמו.תאריךבאותושנסתיימהלשנהפעולותיהתוצאות2011בדצמבר31

האוצרבמשרדוחסכוןביטוח,ההוןשנקעלהממונהלהנחיותבהתאםערוכיםל"הנהכספייםן

.הממשלתיותהחברותרשותוהוראותן

ן

אש
יןבנברד

ןן
ועילקטיעשן%;/ון

חשמןרמין
ן

.2012כמרץ29,גןרמת

MOUAIEMן52522גי-רמת1החילזוןרחיןTel:7554500-3-872טוסותןי % MOUALEM

!cpa. co. il-3-972-ד376556:פקסןהו8א8טהן(חו8ן81טחומ:Fax152522,8,51א",םיפ"ח

:
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מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברה

הכוללהרווחעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

לשנהלשנהלשנה

שנסתיימהשנסתיימהשנסתיימה

ביוםביוםביום

10/12/3109/12,31ג2/3ג/11באור

(מבוסר)(מבוקר)(מבוקר)

הכנסות

8511,7736,7264,7ההשתלמותמקרןניהולדמי
__ב_119מזומניםושוויממזומניםהכנסות

264י522,7745,77ההכנסותכלסך

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

9הוצאות

528523527ונלוותשכרהוצאות

136130143ועדותוחברילדירקטוריםהוצאותוהחזרגמוליםדמי

618,2935,2685,2(יהבובנקתפעולשירותי

-607133(ס"שלמגן)משלימיםתפעולשירותי

585,1265,2121,2השקעותתיקניהולדמי

125133173השקעותייעוץ

--46כספיםמנהל

276188105חשבונותביקורת

משפטיעוץ"
141114114

190196166מקצועתםשירותים

158159152מבקרפנימי

372439334ביטוחים

ט
~

281731יעטווהשתלמועת

16-36מחשובשירותי

672אגרות

1549499משרדואחזקתדירהשכר

374324202ושתוקפרסום

148179191לעמיתיםדעור

-101פחתהוצאוות

2713183אחרותהוצאות

--1בהעברהאיחורבנעפיצוי

-(123)-(ףקודמותשניםבגע

__ב-3עודפותבגעמיסים)הוצאו

522,7745,7264,7הוצאותסך

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

_נ__נ__בנ_כוללרווח
_קבוצתיחייםלביטוחביחסהביעה1.בגביתרהפרשהסגירה(*)

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהבאורים



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

עוסקת,("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה
ביוםהוקמההקרן.בנאמנות("יהקרן'להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןבניהול

פעלההקרן2008/4/30ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1970ביולי13
.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגיד

שכיריםלעמיתיםומיועדתהגמלקופותבחוקכהגדרתהענפיתגמלקופתהינההקרן
.והטכנאיםההנדסאיםבדירוגהמדורגים
.מנייתיומסלולח"אגמסלול,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהחברה

.ממשלתיתחברההיאהחברה

:הגדרות

:אלהכספייםבדוחות

-ד"תשכ,(ג"קופוניהוללאישורכללים)הכנסהמסבתקנותכמשמעותם-קשוריםצדדים
1964.
.האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגף-ההוןשוקאגף

החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

:כדלקמןהינם,הכספייםהדוחותבעריכתיושמואשר,החשבונאיתהמדיניותעיקרי

כללי.א
דוחותעריכתלצורךהמחייביםהמקובליםהחשבונאייםהכלליםפיעלנערכוהדוחות
.20-2-2005מספרגמלחוזרפיועל,כספיים
לגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקהממשלהלהחלטתבהתאם
לחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינה,הממשלתיותהחברות

שלכחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסףהינה,הממשלתיות
הייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיותלחברותספציפייםנושאים
.לחוקבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברות
הןהכנסותיה,ענפיתקרןמנהלתוהחברהוהואיל,רווחלמטרותפועלתאינההחברה
עצמיבהוןהשינוייםעלוהדוחהמזומניםתזריםעלהדוחות,לפיכך.הוצאותיהבגובה
צורפוולאהכספייםבדוחותהמצויעלמשמעותבעלפיננסימידעמוסיפיםאינם

.הכספייםלדוחות
בקרנותהאחרוןהעסקיםליוםנכוניםלקרןהמתייחסיםהכספייםבדוחותהנתונים

.2011בדצמבר29-בשהיה2011דצמברבחודשההשתלמות
הכספייםהדוחותהצגתבסיס.ב

.נומינלייםובערכיםחדשיםשקליםבאלפימוצגיםהכספייםהדוחות
והוצאותבהכנסותההכרה.ג

.צבירהבסיסעלרשומותוהוצאותהכנסות
-39-



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

המשך-החשבונאיתהמדיניותעיקרי-2ביאור

ונכסיההקרןפעולות.ד
.ניהוללדמיבתמורה,הקרןעמיתילטובתהקרןנכסיאתבנאמנותמנהלתהחברה
בנפרד,המתייחסותהחוקהוראותפיעל,מנוהליםהקרןשלוהתחייבויותיהנכסיה
לתשואההתחייבותאועליהםבעלותלחברהואין,ומהתחייבויותיההחברהמנכסי

.החברהשלהכספייםבדוחותונכסיההקרןפעולותנכללולא,לפיכך.לעמיתים

קבוערכוש.ה
.רכישתומיוםהחל,העלותבסיסעלהכספייםבדוחותנכללהקבועהרכוש
להפחתתכמספיקיםהנחשביםשנתייםבשיעוריםהשווההפחתבשיטתמחושבהפחת

.בהםהמשוערתהשימושתקופתבמשךהנכסים

fIFRS(בינלאומייםתקניםשלאימוץ.ו

להלן)בינלאומייםכספידיווחלתקניבהתאםהחברהידיעלנערכוהכספייםהדוחות

"IFRS"(בינלאומייםכספידיווחתקניאימוץ'בחוזרהממונהלהנחיותובהתאם
)IFRS((7-9-2007מוסדייםגופיםחוזר)'מוסדייםבגופים.

דעתושיקולבאומדניםשימוש.ז

בשיקוללהשתמשהחברההנהלתנדרשת,IFRS-לבהתאםהכספייםהדוחותבעריכת
שלהסכומיםועלהמדיניותיישוםעלמשפיעיםאשרוהנחותאומדנים,בהערכותדעת

שונותלהיותעלולותבפועלשהתוצאותיובהר.והוצאותהכנסות,והתחייבויותנכסים
.אלומאומדנים

,החברהשלהכספייםהדוחותבהכנתהמשמשיםחשבונאייםאומדניםשלגיבושםבעת
וודאותבאיהכרוכיםואירועיםלנסיבותבאשרהנחותלהניחהחברההנהלתנדרשה

עובדותעלהחברההנהלתמתבססת,האומדניםבקביעתדעתהבשיקול.משמעותית
.אומדןלכלהמתאימותלנסיבותבהתאםסבירותהנחותועלחיצונייםגורמים,שונות

חשבונאייםבאומדניםשינויים.שוטףבאופןנסקריםשבבסיסםוההנחותהאומדנים
.מושפעתעתידיתתקופהובכלהאומדניםתוקנושבהבתקופהמוכרים
.בוצעולאמהותייםלאמדידהתהליכי

-40-



מ"בעוטננאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

עיקרייםשירותיםנותני-3באור

,דיןכללהוראותובכפוףבהתאםפועלהבנק.תפעולשירותיולקרןלחברהמעניקיהבבנק
ויועציההחברהשלהכלליהמנהלW>r1והוועדותהדירקטוריון,החברההוראות

.המקצועיים
הוראותפיעלהבנקפועל,כןכמו.והחברההקרן,העמיתיםחשבונותאתמנהלהבנק

,עמיתיםשביקשוהעברות,העמיתיםשלומשיכותהפקדותלתפעולהנוגעבכלהחברה
.אחריםשלישייםולצדדים,שירותיםלנותני,לספקיםתשלומיםולביצוע

קבלתלצורך,מ"בעמוסדייםלגופיםשירותיםס"שלמגןחברתעםהתקשרההחברה
.נוספיםשירותיםולקבלתיהבמבנקהמתקבליםהתפעוללשירותימשלימיםשירותים

(1988)הוןשוקיומגדלמ"בעמוסדייםהשקעותדש,מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס

ח"אגמסלולשלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בע
ליישוםפועלים,מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלולושל
מיישמיםהתיקיםמנהלי,הקרןשלההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכל
ערךבניירותומשקיעים,ההשקעותועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאת

.האמורותולהנחיותלמדיניותבכפוף,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפיים

.החברהלביןהתיקיםמנהלישלושתביןתאוםשלשירותיםלקרןנותןהשקעותמתאם
.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

ההשתלמותקרןחייבים/זכאים-4באור

,הניהולדמיביןההפרשאתמשקפתהחברהשלהכספיהמצבעלבדוחותהקרןיתרת
.החברההוצאותובין,לחברהוהועברומהעמיתיםשנגבו

,מהקרןלהשהועברוהניהוללדמימעברלספקיםלשלםצריכההחברהבהםבמקרים
.מהעמיתיםשייגבו,העתידייםהניהולדמיחשבוןעלמקדמהלחברהמעבירההקרן

קשוריםצדדים-5באור

על.בישראלוהטכנאיםההנדסאיםוהסתדרותישראלמדינתידיעלמוחזקתהחברה.א

עםויתרותעסקאותעלמידע,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפי
עלמידעגם.זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרות
.הוצגלאאחריםקשוריםוגופיםממשלתיותחברות,המדינהעםויתרותעסקאות

סך.בזכותח"שאלפי22הינההחברהבספריהקרןיתרת2011בדצמבר31ליוםנכון.ב
.2011בשנתח"שאלפי511,7היומהקרןניהולמדמיהחברההכנסות



מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהולהחברה

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

המשך-קשוריםצדדים-5באור

:קשוריםלצדדיםהנוגעותהחברההוצאותפירוטלהלן.ג

בדצמבר31כיוסשנסתיימהלשנה
201120102009

ח"שאלפיח"שאלפיח"שאלפי

136130143דירקטוריםגמול

372439334ביטוחפרמיות

281731והשתלמויותעיוןימי
536586508כ"סה

:קשוריםלצדדיסהנוגעותהחברהיתרותפירוטלהלן

בדצמבר31ליום

20112010

ח"שאלפיח"שאלפי

259לשלםדירקטוריםגמול

88103מראשביטוחפרמיות
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קבוערכוש-6באור

ציוד
שיפוריםוריהוט
כ"יהבמושכרמשרזי

%15%10הפחתשיעור

2011

אלפיאלפיאלפי
ח"שח"שח"ש

244367עלותפתיחהיתרת

2015ןחדשרכושרכישת

11/12/31394382-לעלותכ"סה

.-----...

011שנהלתחילתנצברפחת

549לפחתהפרשה

11/12/315510-פחתנצברל

---------

214ג11/12/3124-למופחתתנכסיםעלותכ"יה

10/12/31244266-למופחתתנכסיםעלותכ"סה
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מניותהון-7ביאור

לעומתשינויבלא)2011בדצמבר31ליום(נומינלייםבערכים)החברהשלהמניותהוןהרכב
:(2010לדצמבר31

מניותהון
מניותמספר

ונפרעמונפקונפרעמונפקרשום
ח"ש110001.0ח"ש0001.0בת(אהנהלהמניית
ח"ש110001.0ח"ש0001.0בתבןהנהלהמניית
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

ניהולמדמיהכנסות-8באור

גמלקופתהיאהקרן.מהקרןגובהשהחברההניהולמדמינובעהחברההכנסותעיקר
עלהמרבילשיעורובכפוף,הוצאותיהפיעלניהולדמימהקרןגובההחברהולפיכךענפית

.דיןכלהוראותפי
על,היינו,מצטברבסיסעלהחברההוצאותפיעלניהולדמיהקרןמעמיתיגובההחברה
.בפועלאותןשילמהטרםאםגם,בהןהתחייבהשהחברההוצאותבסיס

הוצאות-9באור

לצורךההוצאותלרבות,הקרןהפעלתלשםהנדרשותההוצאותהןהחברהשלההוצאות
.הקרןהפעלתהואעיסוקהשכלהחברההפעלת

מיסוי-10באור
פיעלבמסחייבותהכנסותלחברההיולאהמסבשנת.רווחכוונתללאמוסדהינההחברה
.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההחברה.הכנסהמספקודת

-44-
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2011לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

ההוןשוקואגףהממשלתיותהחברותרשותדרישתלפימידע-11באור

.מטעיםפרטיםכולליםאינםהכספייםהדוחותכיסבורההחברה

עלהחליםהדיווחכלליעלמידע"החשבונאיתהמדיניותעיקרי"-2בביאורלעילראה
.2004.8.5מיום70/בקממשלהלהחלטתוהתייחסות,החברה

שנתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
לחוורובהתאם2005-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותנכונותלהבטחת

גופיםחוזר)"וגילוייםדוחות,הצהרות-כספידיווחעלפנימיתבקרה"ההוןשוקאגף
,הדירקטוריוןר"יושלהצהרות33-31בעמודיםאלהבדוחותנכללו,(7-9-2010מוסדיים

.הכספיםומנהלהחברהל"מנכ

-פרקהתאגידעסקיעלבדוחראהלחברהשנקבעוויעדיםכלליתאסטרטגיהלגבימידע

."עסקיתואסטרטגיהיעדים"

נוסףמידע-12באור

,הקרןשלהכספייםבדוחותראה,וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלגבינוסףמידע
.מהםנפרדבלתיכחלקאלהלדוחותהמצורפים

המאזןתאריךלאחראירועים-13באור

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

הדולרשערמול%97.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.שינויללא(הידוע)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאחוו0נקודות.25-בירדהישראלוריביתבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

-45-
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,וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתנתפייסדרות

הענייניםתוכן

עמודים

11-2הדירקטוריוןדוח

35-12ההנהלהסקירת

36המבקרהחשבוןרואהדוח

39-37הצהרות

40הפנימיתהבקרהעלוההנהלההדירקטוריוןדוח

41הפנימיתהבקרהעלהמבקרהחשבוןרואהדוח

:כספייםדוחות

43-42מאזנים

45-44והוצאותהכנסותדוחות

47-46העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

79-48הכספייםלדוחותביאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2011לשנתהדירקטוריוןדוח

הקרןשלכללייםמאפיינים

וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן*
לניהולהחברהידיעלמנוהלת,("הקרן"להלן)

.("החברה"להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרן

שכרהסכמיבמסגרת1970ביולי13ביוםהוקמההקרן*
ליוםעד.הציבוריבסקטור

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן2008באפריל30

.שכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתגמלקופתהיאהקרן*

ובדוחהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה*
הדירקטוריון

.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראותבהתאםמידענכלל

של,1384-ח"אגמסלולשל,290הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2012בדצמבר31עדבתוקףהאישורים.1318-מנייתימסלול

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפרשותסכומי*
.המעבידאצלהעבודהוהסכמיהתנאים

הכספים.מהעובד%5.2ולפחותמהמעביד%5.7עדהםמהשכרההפרשותשיעורי* חסכוןלמטרותלקרןמופרשים
.השתלמותאו

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

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

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

.מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלולושלח"אגמסלול
ההשקעותניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםפועליםהתיקיםמנהלי

ועדתהחלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמיםהתיקיםמנהלי.הקרןשל
,כלכלייםוניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירותומשקיעים,ההשקעות

.האמורותולהנחיותלמדיניותבכפוף
.החברהלביןהתיקיםמנהלישלושתביןתאוםשלשירותיםלקרןנותןהשקעותמתאם

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

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
.212,27הואהמאזןבתאריךהקרןידיעלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר

הפעילותתחוםעלכללימידע

"הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרק,המנהלתהחברהבדוחתאגידעסקיעלבדוחראה
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2011לשנתהדירקטוריוןדוח

הקרןשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםמדד

המדדלעומת2011דצמברבגיןהמדד)%17.2שלבשיעורהמחיריםמדדעלה2011בשנת
יציבותיעדבתוךהינו2011בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2010דצמברבגין

.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחירים

השקליתהריבית

לרמהo/2aשלמרמהישראלבנקריביתעלתה2011שנתשלהראשוניםהרבעוניםבשלושת
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

%1.0)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

המציגתרשיםלהלן.שוניםאפיקיםשלהתשואותביןגבוההבשונותהתאפיינה2011שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2011בשנתעיקרייםבמדדיםשינויים

%10

י%523
*
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1%0.ש%
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62.7-
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*ןי %%20-
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-צמודלאח"אג-2ש-מדדחמודח"אג

MSCIמדד(.) WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף
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המניותשוק

.ב"בארהמלבדבעולםהעיקרייםבשווקיםשעריםבירידותהתאפיינה2011שנת
הבנקיםמדדירדוובשנה.%20-כשלבשיעוריםירדובישראלהעיקרייםהמניותמדדי

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

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלירידותהסיבותבין

.באירופההחובותמשברהידרדרות*

למשברפתרוןהשגתעלשהקשוובאירופהב"בארהפוליטייםקשיים*
.

.בעולםצמיחהתחזיותשלמטהכלפיעדכון*

.העסקיתהאווירהושינויבישראלרגולטוהיםשינויים*

החובאגרותשוק

ומדד,%34.4שלבשיעור2011בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%77.1שלבשיעורירדלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(בהתאמה)%95.2-ו%94.5,%2שלבשיעוריםעלומ"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.השתנהלאהידוש)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאחוזנקודות25.0-בירדהישראלבנקוריבית

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

הצפויותהכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעה
.השוניםהסיכוניםושלובעולםבישראל

לפיהשינוייםפירוטלהלן.2011שנתבמהלךנכסיההרכבאתשינתההקרן,האמוררקעעל
:שנתיבסיכוםאפיקים

הכלליבמסלולהפעילות

:כדלהלןהשוניםבאפיקיםהתיקיםמנהליפעלוהשנהבמהלך

שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)עזמיליון9.39שלבסךנטומניותנרכשוא"בתהמניותברכיב
.(גשמיליון3.218שלבהיקףמניותונמכרונסמיליון2.258

שלבהיקףמניותנרכשוכ"17ה).מהמיליון113.!שלבהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניותברכיב
.(יןמיליון82.57בהיקףמניותונמכרוגשמיליון92.170

בהיקףנגזרותנרכשוכ"סה).נסמיליון03.1שלבהיקףנגזרות(נטו)נרכשוח"המטנגזרותברכיב
.(עקמיליון84.1שלבשיעורנגזריםונמכרועומיליון87.2של

שלבהיקףנגזרותנרכשוכ"סה).11מיליון21.0שלבהיקףנגזרים(נטו)נמכרוהמניותנגזריברכיב
.(ע5מיליון38.1-כשלבשיעורנגזריםונמכרושומיליון17.1

בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)גשמיליון19.31בהיקףח"אג(נטו)נרכשוצמודממשלתיח"אגברכיב
.(11מיליון67.99בהיקףח"אג1נמכר1ע5מיליון86.130-כשל

נרכשוכ"סה)ך)מיליון93.172בהיקףח"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיברכיב
.(גשמיליון98.158בהיקףח"אגונמכרונסמיליון9.331!בהיקףח"אג

בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)גשמיליון11.123-כשלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוהקונצרניברכיב
.(ע5מיליון91.141בהיקףח"אגונמכרונסמיליון02.265

ח"אגנרכשוכ"סה).ח"שמיליון32.5-כשלבהיקףח"אג(נטו)נרכשוקונצרניל"חוח"אגברכיב
עמיליון34.5בהיקף

.)QSמיליון02.0בהיקףח"אגונמכרו"
.ח"שמיליון3.0בהיקףסחורותנרכשוהסחורותברכיב

ח"האגבמסלולהפעילות
:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהשנהבמהלך

בהיקףח"אגנרכשוכ"כיה)ע5מיליון65.16בהיקףח"אג(נטו)נרכשוהצמודהממשלתיבאפיק
עמיליון12.20

~מיליון47.3בהיקףח"אגונמכרו" (hH

כ"סה).עהמיליון84.19-כשלבהיקף(נטו)ח"אגנרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתיבאפיק
.(עהמיליון47.9בהיקףח"אגונמכרועזמיליון29.נ3בהיקףח"אגנרכשו
32.4-כשלבהיקףח"אגנרכשוכ"סה).עומיליון9.3שלבהיקף(נטו)ח"אגנרכשוהקונצרניברכיב

.(11מיליון42.0בהיקףח"אגונמכרוע5מיליון

המנייתיבמסלולהפעילות
:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהשנהבמהלך

שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)סומיליון75.0שלבסךמניות(נטו)נרכשוא"בתהמניותברכיב
1מיליון22.1שלבהיקףמניותונמכרו(שמיליון97.1

"
).

שלבהיקףמניותנרכשוכ"סה)גשמיליון34.0שלבהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניותברכיב
.(נסמיליון2.0שלבהיקףמניותונמכרונסמיליון54.0

עמיליון16.0בהיקףח"אגנרכשוכ"סה).נסמיליון13.0בהיקף(נטו)ח"אגנרכשומ"המקברכיב

" .(נסמיליון029.0בהיקףח"אגונמכרו

-8-
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פעילותהותוצאותהקרןשלהכספימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

השינוישיעט2010שנת-2011שנת
(שייחבאלפי)(שייחבאלפי)

(%23.3)397,264232,273(1)הפקדות

%67.9(651,204)(444,224)(2)משיכות
%67.38(335,61)(054,85)מהקרןהעברות

001,14997,11%70.16הקרןאלהעברות

עמיתיםמעברבעקבות,העמיתיםחשבונותבמספרלירידהבהפקדותהירידהאתלייחסניתן(1)
.אחרותלקרנות

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

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

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

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

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 שלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפוייםהשינויים

.הקרןעמיתי
881,684,2לעומתח"שאלפי631,553,2-ב2011בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן.4

.%9.4שלירידה,2010בדצמבר31ביוםח"שאלפי
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שוקסיכוניניהול
כללי

קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעההחלטות

בין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
.השוניםהסיכוניםאתלהפחית,היתר

ולפשלותהסיכוןגורמיהשפעת'"הסיכון,סידווי'מס

שננקטי
.'

,,,,רמתי,י _,.,ן%,,,.,,,

~
Eז,"..,

סיכון,,,,
'

בינוניתערך.השקעותבתישלושהבאמצעותמנוהליםהקרןנכסיפיננסייםסיכונים.נ
.בשווקיםלתנודותבהתאםבעיקרמשתנההקרןנכסי

הסיכוניםאחרומעקבלזיהויתשתיתהקימההחברה
ושימושסיכוניםמנהלמינויבאמצעותהשוניםהפיננסיים

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

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

.ההחלטותקבלתבעתבדעתוומתחשבים

שוקסיכוניניהולעלאחואי
.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
פרקוכן,הקרןבדוח.ההנהלתבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרקעודראה

אופן" החברהניהול
.החברהשלהדירקטוריוןבדוח"

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



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

ביצמבר31לייםמאזנים.(1)א
20112010200920082001

נכסים

השקעות

:מזומניםושווימזומנים

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

726,558602,569161,514350,392833,632קונצרניותחובאיגרות

937.787336,868578,639298,334612.711אחריםערךוניירותמניות

-
606,205,2002,312,2339,775,1095,240,1706,798,1

:סחיריםשאינםערךניירות

122372,202408,250159,387י521,102136קונצרניותחובאיגרות

418.24586.23566.23797,44395.53אחריםערךניירות

-
939,126708,159938,225205,295554,440

:והלוואותפיקדונות

4751,106754,147220,179959,236ך,576בבנקיםפיקדונות

35755.10116118266(לאחרינהלוואות

506870,147338,179225,237י611,74117
..........--.-.-......--..........---.-.-.-...............--

778,6211,5912487166,1השקעותבגיןלקבלסכומים

973,552,2868,684,2932,449,29241589,1861,591,2ההשקעותכלסך

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

6581333339חובהויתרותחייבים

03----ועבקושרב

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

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

481,550.2134,684,2123,449,2112,922,1630,588,2זכויותהעמיתים

150,3747842480,2300.3זכותויתרותזכאים

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



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

באחוזיםהמאזנים.(2)א
השינוישיעור

11)

בדצמבר31ליום
20112010

נכסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים
%6.47

%7.62

%7.61

%31.0%21.0בבנקיםמזומניט

%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

%96.0%88.0אחריםערךניירות

%97.4%95.5

------------------
;והלוואותפיקדונות

(%6.26)

(%0.100)

(%3.33)

3.של%92.298בבנקיםפיקדונות

%00.0%40.0לאחריםהלוואות

%92.2%38.4

%1.42 %27.0%19.0השקעותבגיןלקבלסכומים

----------------------
9751.990051.100ההשקעותכלסך

------------------
0351.00051.0חובהויתרותחייבים

----------------------
0051.1000051.100הנכסיםכלסך

-=========

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
(%1.0)

%0.300

%88.99%97.99העמיתיםזכויות

1254.00351.0זכותויתרותזכאים

0051.1000051.100וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכלסך

=-=====

האפיקאחוזלעומת2011בדצמבר31ביוםהקרןנכסימכללהאפיקאחוזשלהשינוישיעור(1)

,2010בדצמבר31ביוםהקרןמנכסי



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרו

2011לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(3)א

הקרןנכלימסךמרכזייםבאפיקיםההשקעהשיעוריאתהמציגתרשיםלהלן

:השניםבסופי

%60

-%50

%40
ל

%ן.ן
1'ל2011ט

~

30
ם

ן%20ן02010
קא%10

%0הםדש

.מוואיגרותמניותניירותפיקדונות
ושחובע"ונילאערךוהלוואות

.מזוסחירותסחיריםסחירים

השקעהאפיק

-14



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-כשיעורסהיהשבה,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-



וטכנאיםלהנזסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

והוצאותהכנסותדוחות.(1)ב

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה

20112010200920082007

(הפסדים)הבנסות

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(832)488.1457750אחריםערךניירות

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

------------------------------------------------------
:1מהל11אותמפיקדונות

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

(176)(1)213210.1117לאחריםהלוואות

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

144-1395070אחרותהכנסות

674,219(592,370)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
===============--=--=-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותערן

2011לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליטבאלפי)

הכניהשיעילידוח.(2)ב

.אפיקבכלהנכסיםשלהממוצעתהשנתיתהיתרהמןהשנתיתההכנסהשיעוראתהמפרטתטבלהלהלן

הכנסהשיעורישנתיתהכנסה(')ממוצעתשנתיתיתרה
201120102011201020112010

(אחוזים)(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)

934,139848,179676,3385,16351.27754.0מזומניםוטעימזומנים
..................---...............

:סחיריםערךניירות
476,828066,772715,40140,44%91.4%72.5ממשלתיותחובאיגרות

161,559795,535918,2505,51%52.0%61.9קונצרניותחובאיגרות

%04.15(96,16?4)834.112(208.853023.7507281.144אחריםערךוניירותמניות

845,240,2884,057,2(095,101)479,208(5104,4)1351,10
..................................--

:סחיריםשאינםערךניירות

395,121822,164495382,12%41,0%51.7

(י*)("*)421,24554.23488,1457אחריםערךניירות
816,145188137611983121839%36.1%82.6

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

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

4.17"113,2924.6213210,1%08.10%לאחריםהלוואות

881595345,130487,371224%94.3%54.5
...................................-

--9426דנטו,אחריםנכסים
............................-.----..

-144--(י**)אחרותהכנסות

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

9951.8(5114.3)927י229(805,91)269,615,25561879,2

.באפיקהפעילותחודשיבמספרמחולקכשהואהחודשיותהסגירהיתרותסכום(.)

,הבסיסבנכסמהשינוייםנגזרתאלומעסקאותההכנסה.עתידיותעסקאותגםמוצגותזהבסעיף(..1
.ההכנסהשיעורהוצגלא,לפיכך.מההכנסהנגזרתהמאזניתוהיתרה

.מעסיקיםחובותגבייתעלפיגוריםריביתכגון,מנכסיםנובעותשאינןהכנסותבעיקרכולל(...)

ההכנסהשיעזייעלהמשפיעיםהגורמים

.בשווקיםהשעריםמשינויינובעההכנסהשיעוריעלההשפעהעיקר,ככלל-
ישראלבנקריביתבשיעורמהשינוייםמושפעמזומניםושווימזומניםשלההכנסהשיעור-

.חודשלסוףביתרותאקראייםומשינויים
.2011במהלךירדו,ככלל,המניותשערי-
לפדיוןהתשואהבשיעורימהשינוייםמושפעיםסחיריםהלאהנכסיםשלההכנסהשיעירי-

.מ"בעהוגןמרווחחברתמודלפיעל,במשקהחובאגרותבשוק



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקון

2011ישותההנהלההקידת

-.חקרוהוצאותניתיח.%1ב
שישי0נ20112010251120

11Q,שי.2גסנ2נ2מפ22םעלהוכוחיםסוויפ,נאחט"ש21איסי ~ld

(3.3נ%)0.0נ511,7736,7%19.0%(1)ניהולדמי

.a6Y"1,4.1707.1(2)(..-)ערךניירותשלומכירהקניהעמלות o754".0(%9נ4ו)

(75.%%)04.0%16,0'017,1085,4%(5)קבוצתיחייטלביטוחכימיית

%00,50,%02ם.122111%03מיסיםהוצאות

1221112221ההוצאותגלסך

(%33,3)30.0.ג2221221.22914.0(41קשוריםלצדדיםהניגעותהילאות

,שלהלןההערותלמעט,בוטבסעיףלעילכמוגדרהממוצעתהשנתיתביתרהמחולקתכשהיאהדוחשנתבנעההוצאה(ל
.2010בדצמברו3-בהארוזלעיסת2011ביצמבר31ביוםהנכסיםמןההוצאהאחוזשלהשיניישיעור(-י;
שבעדןמוחלטיםןבערכים)יהמכירההקניהעסקאותשלשנתוסיכוםמתוךהעמלותסכוםשלשנתימכוסלפימחושבהשיעור(.-.)

:המחיתייםהשינוישיעירי1יתיח

הקרןשלהמבוקריםהכספייםבדוחותניהולדמיבבאורראה,הקרןניהולהוצאותעלטפףמידע(1)

,התיקיםלמנהליבהוצאותבקיטעמוסברתהירידהעיקר_המנהלתהחברהשלהכוללהרווחעלובדוח
ר,,)שיי0נירהה')7עמילת,שישדמקנת11ן

ערדת"
בשמזנים)

ת"
.אשתקדהשקודיםיעימת10)) .2011אפרילמחודשהחלחייםבביטזרעמיתיהאתלבטחהפסיקההחברה(נ,

.המבנקריםהכמכייסבדוחות"ענייןבעלו"1)בבאורפירוטראה(41



וטכנאיטיהנדסאיםהשתיסותקין

2011לשנתההנהלהסקירת

(הזשיסשקליםבאלפי1

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות.(1)ג
0200920082001ג201120

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

:הפרשות

063,197784,203322,205962,208763,221מעבידהפרשות-שכירים
331.67448.69121.71610.71533,76עובדהפרשות-

גיסי
28296,298",397,264232,273434,276572ההמדשנת

לעמיתיםןתשלומים

(245.ו337.477,935),85.212ן)(651.204)(441,224)שכיריםעמיתים

(2451935)(337,477)(851,212)(651,204)(444,224)התשלומיםכליך
.....----...........----...................................................

:זכויותשברת

001,14111997995,15839,11155,8הקרןאלזכויותהעברת

(ah(886.60)(747.96)5081.241.335)(054.85)מהקרןזכויותהעברת

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

(992,180)(673,281)243,19692,18(100,31)נטוצבירה

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

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

55,2134,684,2123,449,2112,922,1530,588,2",481השנחשיבדצמבר31ייזםהעמיתיםזבניות
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העמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחותניתוח.(2)ג

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

ך

300

00החר

100

ש

~

'['עו11 -300-

.400-

-..
500-

הפקדותמשיכותנטוזכויותהעברת

ג==



וטכנאיםלהנדסאיםהשתימיתקרו
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(המשו)העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחותניתוח.(2)ג

ותוצאותהקרןשלהכספימצבהבפרק,הדירקטוריוןבדוחלעילראה,השניםביןהשינוילשיעורהסבר(י)
.פעילותה

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

הכלליהמסלולנכסימכלל%3.78הוא2011בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילותיחס" (10
מכלל%2.79(%8.87-10/12/31)ח"אגמסלולנכשימכלל%6.87,(%5.77-12/31/
.(%0.86-10/12/31)מנייתימסלולנכסי

למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביררשאיםוהעמיתיםהואיל
.מלאהלמעשההיאהעמיתיםשלהנזילות,כדיןאותם

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

3.2,(שנים10/12/31-0.2)ח" במסלולשנים
הממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים.(שנים10/12/31-6.3)מנייתי

.יבשילו-השנהבסוףהבשילושטרםהחסכונותשכלכדי,הדרוש

מתקבולים,השוטפותההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן
שוטפים ואם,הקרןמהשקעות

לבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורד.בבורסהממכירותצריך
עםיחד,הקרןשלההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומים

גם,וסיכוןרווחשיקולי עוקבתוכן,הקרןשלההשקעותנזילותלרמת
והעברתהמשיכות,ההפקדותנתוניאחר

עםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקרןוובדרך.בפועלהזכויות
,העמיתיםבהתנהגותשינוי כספיםמשיכותועםמהקרןכספיםהעברתעם

ההשקעותמדיניות.יהיואם,צפויותלא
פיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססת

קצרישקליים ,סחיריםובאפיקים(טווח
.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים

-21-
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(חדשיםשקליםבאלפי)

זכויותסך

העמיתיםמספר
השנהלסוף(4)משיכות(3)הפקדות(2)חשבונות(1)ותקבקרן

724,5651,62219,3943,131(כולל)שנים3עד

143,23747.215279.306538.436.2שנים3מעל

2815222812282221428iaaaaכ"סה

המוקדם,(יתרתקכלאתשמשכולעמיתיםבנוגע)היתרהכלמשיכתלמועדאוהשנהלסוףבקרןותק(1)
.מביניהם

.השנהבמהלךשפרשועמיתיםשלחשבונותגםכוללהחשבונותמספר(2)

.הקרןאלזכויותהעברתכולל(3)

.מהקרןוכויותהעברתכולל(4)



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
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2011בשנתהעמיתיםוכשבינותבמספרשינוי.(ו,(2)ג

החשבונותמטפר

11/12/31השנהפרשוהשנההצטרפו10/12/31העמיתיםסוג

655,1,212,27)956.27911שכירים

225,22222a*fiaa222,22הכלסך

ביתרהחשבונותמתוכם
וללאח"ש500עדשל

aa[נ1211;121בהאחרונהבשנהתנועה

תשואותדוח.ד

מיסיםוהוצאוונערךניירותעמלותהוצאותניכוילאחרמחושבתברוטוהנומינליתהתשואה
.לעמיתיםחייםביטוחודמיניהולדמיניכוילפניאך

.מהמסלוליםאחדבכללעמיתיםאחידיםברוטוהתשואהשיעורי
.השנתיתהתשואהשיעורישלהנדסיכממוצעמחושבתהממוצעתהשנתיתהתשואה

כגון,נוספיםובמשתניםברוטוהתשואהבשיעורתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור
.ומשיכותהפקדות

("")מנייתימסלול(*)ח"אגמסלול.כללמסלולשנה

(1.19ל31)46.3?1(3.ל61:)2011

2010%32.9%13.6%79.19

32.ל2009%53.27%56.4:16

(14.ל99:)2008

8.ל64;2007

2006%70.5

20051.40.11

20041?48.8

14.ל2003:26
2002%02.2

כללימסלול

שנתיתתשואה
תקןסטייתממוצעתתקופה

ל:2011-2008
15.לו3.3:8"

1.10ל33.656?2011-20024

.09/1,6-מהחל(.1 .09,4/6-מהחל(..,

-23-
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(המשו)תשואותדוח.ד

הכלליהמסלולשלברוטוהשנתיתהנומינליתהתשואהאתהמציגתרשיםלהלן

פ
ה
=

פ

ת
'

8
'

ה
'

~

'א'
%

'

%
'

'א

%
'

%
'

%
'%

שנה
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ההשקעותניתוחדוח.ה

"הגסעי4להין)צ"המ,השקשתח"ת,;זוח.(1)ה
הקד11גיןשיההשקטתתיקתשואתגיןאה,יהשו'גייתתועז),(נ

,הקרןשלההשקעותבתיקבטעלשהיההיובסלפילאפיקיםהמחולקתאורטיהשקעותתיקהואהסמןתיק.סמןתיקשלתשואה

.השוקמדדיתשואותלכימחושבתותשואתו

ימהדוחמונחיםעלהסבריםלהלן

בממוצעמחולקכשהואבאפיקההשקעהיתרתממוצעעלמבוסס-הקרןמנכסיהאפיקאחיו.א

.השנהבמהלךחודשכלבסוףהיתרותלפיחושבוהממוצעים.הקרןנכסי

:כדלהלןהןהשוקתשיאית.ב

,מ"המקמדדלפי:מיומניםושווימזומנים.

MSCIהואל"בחומניותבאפיקהשוקמדד.לאפיקומתאיםשמתפרסםמדדלפי;סחיריםנכסים World

I

.(ח"שבמונחי)

.סחירקונצרניח"אגמדדלפי;(והלוואותפקדונות,ח"ואגסחיריםלאנכסיף

.השוקבתשואתתקרןמנכסיהאפיקאחוזשלכמכפלה(ככלל)חושנה-הימןבתיקמשוקללתחשיאה.ג

,שיעוריםשנישלכמכפלההמשוקללתהתשואהחישבה,השוקתשואתצוינהלאשבהם,בדוחבאפיקים

,הקרןשלהשנתיותההכנסותמהכלחלקיבאפיקהשנתיתההכנסה-הראשוןהשיעור

.הקרןשלברוטוהנומינליתהשנתיתהתשואה-השויהשיעור

:הקרן,ידעלבמועלשיושמההחשקעותמדינייתשלכלליתאור.(2)ה

,ההשקטמדיניותעליהשפעתןבמשקהכלכליותההתמקחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה
."הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדתיות"5בסעיף,"הקרןשל

)שימראשוהצהרה7י20-ז-,נמוסדייםבים,)ח11רביעל

מוי
,(שלוהשקעהמדיניותעלסזי,

מדאתמראשיפרסםהחרדהעי
hההשקעה1ת,),

~

iw

.יעיייאמר3כטר,השוקתשואתלמדידתה,נזה,שמש,איס,י",מזו.אביקיניטיים)1,הרלהיימסמדדיאתויצית



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרו
נ201לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשד)השעטתניתוחדוח.(3).ה

כללימסלול

תשואה
משיקללתתשואתהאפיקאחוז

הסמןבתיקהשוקהקרןמנכסיהשקעהאפיק

1.5%95.21654.0ל28מזומניםושתימזומניט ..........-...........

ממשלתיח"אג

%15.12%10.3%38.0קבועהבריביתמדדצמודח"אג

%91.12%59.5%72.0קבועהבריביתצמודלאח"אג

%70.2%01.2%05.0משתנהבריביתצמודלאח"אג

%91.2%95.2%09.0מועדקצרמלווה

1.1ל3024.ל67:ממשלתיח"אגכ"סה
......................

סחירקונצרניח"אג
-%06.0-%88.19%30.0מדדצמודח"אג

%13.0%22.8%191ח"מטצמודח"אג

%20,1%23.5%06,0צמודלאח"אג

%40.0%03.0ל"חוח"אג

1.210454.0ל61סחירקונצרניח"כאג"סה ........
---...........

אחריםערךוניירותמניות

-%64.4-%12.23%06.20בארץאחריםערךוניירותמניות

-%01.0-%07.0%65.8להמרהאגייח

-%177-%10.10%62.7ל"בחואחריטערךוניירותמניות

-2951.334254.5אחריםערךוניירותמניותכ"סה
-.....................

והלוואותפקדונות

-%01.0-%46.3%30.0מדדצמודותוהלוואותפקדונות

fiD"11.3ל46והלוואותפקדונות

05

01.0- ......................

סחירלאקונצרניח"אג

-0.ו%0-6911.4%30.0מדדצמודח"אג

%05.0%22.8%00.0מטייחצמודח"אג

-7454.40151.0סחירלאקונצרניח"אגכ"סה ......................

אחריםנכסים

1.0%104ל93השקעהקרנות

%02.0%01.0החלפהועסקאותעתידייםחוזים

9551.00554.0אחריםנכסיםכ"סה
.-....................

1,2ננמ2כ"סה

~

-3.ל95;2

:3.ולו6(ברוטו,נומינלית,שנתית)בפועלהמילולתשואת

1,2נ:!1הפרש
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(חדשיםשקליםבאלפי1

(המשך)השקעותניתוחדוח.(3).ה

ח"אגמסלול

אחוז
תשואההאפיק

בתיקמשוקללתתשאהמנביי השקעהאפיק
המשהשוקהקרן

56518%95.2מזומניםושווימזומנים
%25.0

----------------------
ממשלתיח"אג

%01.42%קבועהבריביתמדדצמודח"אג
10.3%30.1

%ך%33.1קבועהבריביתצמודלאח"אג
0.ך59.5%9

%78.2'משתנהצמודבריביתלאח"אג
%01.2%06.0

%9020%95מועדקצרמלווה
.2%162 ממשלתיח"אגכ"יה

0254.839554.2

----------------------
סחירקונצרניח"אג

%208מדדצמודח"אג
%30.0-%02.0-

%220צמודלאח"אג
%23.5%01.0

סחיריונצרניח"אגכ"סה
1.42.80154.0-

----------------------
כ"סה

(ברוטו,נומינלית,שנתית)בפועלהמסלולתשואת
e/A6e3

הפרש

-27-
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(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)השקעותניתוחדוח.(3).ה

מנייתימסלול

תשואה
משוקללת

הסמןבתיק
תשואתהאסיעאחוז

.השקעהאפיק
השווהקרןמנכסי

%024

---------
ממשלתיח"אג

%11.0

%11.0

----------

%563%95.2מועדקצרמלווה

ממשלתיח"אגכ"סה
5654.3

-----------

אחריםערךוניירותמניות

%85.15-

%72.0-

%1637-

בחואחריםערךוניירותמניות
9%62.7.וי42ל" סה

4554.88אחריםערדוניירותמניותכ"

-----------

%1623-

%1931-

~

421

-----------כ"סה
IQEdQS

(ברוטו,נומינלית,שנתית)בפועלהמסלולתשואת

הפרש

-28-
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בהשקעותסיכוניםניהול.ו
.הדירקטוריוןבדוח"שוקסיכוניניהול"פרקלעילראה

הכלכליותההתפתחויותשלהעהכהפיעלנבחניםאפיקבכלההשקעהשלוהעיתויההיקף
:שלהלןהסיכוניםפיועלובעולםבישראלהצפויות

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

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

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

.שצברוהיתרותאתלמשוךהעמיתיםשללאפשרות

השייםנזילותניתוח
(ח"שכאלפי)

כללימסלול
11/12/3110/12/3109/12/31

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

D "nUעדשל
659,26859,59542,60שנה

מעלמ"מח
324,147010,194649,289שנה

029.25617,2222777אחרים

491,470,2397.636.2638.415.2הכלסך
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ח"אגמסלול
11/12/3110/12/3109/12/31

נכסים
אונזילים
341,76863,43026,31סחירים

עדשלמ"מח
12--שנה

מעלמ"מח
---שנה

_ןנ5ל[44אחרים

הכלסך
~

Zhd-4141152סענ

מנייתימסלול
11/12/3110/12/3109/12/31

נכסים
אונזילים
603,3880,3426,2סחירים

עדשלמחיים
(1)נ-שנה

מעלמ"מח
2--שנה

211אחרים

1הכלסך

~
ftwב.1

i

421,2

0-האחריםובמסלוליםשנים20.0הואהכלליבמסלולהנכסיםשלהממוצעהחייםמשך

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

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

.תנאיהועלההשקעהסכוםעלמשפיעותאלובדיקות.אחרים
עםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הכנסהמסתקנותלפיפועלתהחברה,כןכמו
.האשראיסיכון

.אשראיממנהמקבליםלאהקרןעמיתי
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתההנהלהסקירת

(המשל)בהשקעותסיכוניםניהול.1

.ממשלתיח"אגשאינםחובבנכסימשקיעלאהמנייתיהמסלול

:הדירוגפיעל,(*)קונצרנייסחובבנכסיההשקעותפילוחלהלן

ח"אגמסלול
--

356,2%09.3

676,3%81.4

-%00.0

-%00.0

032,6%90.7

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

--

-%00.0

-%00.0

-%00.0

-%00.0

-%00-0

-------=-----
4032%90.7

ערךוניירותמניותבסעיףהכספייםבדוחותוהוצגו,בטבלאותנכללוח"אגמדדיעלהסלתעודות(.)
.אחרים
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1011לשנתההנהלהרירת

-2י-



ם,

אתלפזרמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות-שוקסיכוני
וכךואפיקאפיקבכלההשקעההיקףלגבימגבלותקובעהחברהדירקטוריון.הסיכונים

.לפעילותמעשיתלמסגרת,שלוהסיכוניםניהולמדיניותאתמתרגםהוא

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

,ההשקעותבוועדתוחבריםההשקעותיועץטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות

.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות
במקרה.לפיופועלתוהיאהאוצרבחוזריהנדרשפ"עבעייתייםבחובותלטיפולנוהללחברה

החלטהמקבלתהשקעותועדת,חובהסדרבגינומתנהלפירעוןבעייתעקבאשרח"אגשל
מנהליוהמלצותשלההפעילותנוהלעלבהתבססח"האגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדבר

.ההשקעות



קרי
וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמות

2011לשנתההנהלהסקירת

""יי'"ס,ן"יג'%:::1:טנ"ם:ם:יוג
ת'לן'"'יר

בהןהשקיעהשהקרןלמדדהצמודותהסחירותהחובאיגרותשלהממוצעהחייםמשך
שנים8.4-ו(קודמתשנהבסוףשנים7.4)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

אגמסלולמנכסי545.50,הכלליהמסלולמנכסי40.לו2011,8בדצמבר31ליוםנכון
-וח" %0.0

אתחושפתאינפלציה.לצרכןהמחיריםלמדדצמודים,מנייתימסלולמנכסי
.לירידההנכסיםיתרשלהריאליתהרווחיות

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

חוזיםכולל
מכלל%7.0-להשקולבהיקףעתידייםבחוזיםהקופההתקשרהכךעלנוסף.(עתידיים
.(דמת)קשנהבסוף-%6.0)2011שנתבסוףנכסיה

מטשלהחליפיןבשערילשינויהחשופיםנכסיםקיימים,מנייתיבמסלול
שלבשיעורח" עלנוסף.(עתידייםחוויםכולללא)קודמתשנהבסוף%5.6לעומתהנכסיםמסך%3.13 כך

Zellשנתבסוףנכסיהמכלל%0.0-להשקולבהיקףעתידייםבחוויםהקופההתקשרה
.(קודמתשנהבסוף-%7.1)

משינויים,חלקיתבמידהולו,יושפעלמדדהצמודהמרכיב
.(יהיואס)החליפיןבשערי לעלייתיגרוםפיחות

.שוויםלירידתיגרוסוייסוף,למדדהצמודיםהנכסיםשווי

ליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרסהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
,במערכת ,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות
,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכן

נוהליולשמירת .נאותיםעבודה

באופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיסיכון
שלקיומומשפטי ,הנדרשמידעתחוסראוהסכם

,פיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמתכדי הנגזרות
.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכם בייעוץנעזרתהחברה

ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטי הדירקטוריון
.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלה
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העמיתיםלזכויותבנוגעהמדיניות.ז

קבוצתיחייםבביטוחבכךשבחרועמיתיהאתביטחההחברה.לעמיתיהמלווהאינההקרן
.2011במרץ31ליוםעד

המאזןתאריךלאחרההוןבשוקהתפתחויות.ח

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

הדולרשערמול%97.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.%00.0-בירד(הידוע)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאתון0נקודות.25-בירדהישראלוריביתבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
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מקליע
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INPACT

AA

*
A

-

רואידוח
החשביי

שלחמבקדים

יטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקלן

31ליום("יהקרן,-להלן;וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהמצורפיםהמאזניםאתביקרנו

לשנההעמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחותואתוהוצאותהכנסותדוהותאת2011בדצמבר

.הקרןשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאילוכספייםדוחות.תאריךבאותושנסתיימה
.ביקורתנועלבהתבססאלהכמפייסדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו

בתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקורותינואתערכנו

לתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפיעל.973ג-ג"התשל,(חשבוןרואהשלפעולתודרך)חשבוןרואי

מוטעיתהצגההכספייםבדוחשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאת

שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותית

המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספיים

הכספייםבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקרןשלההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתנוסבוריםאנו.בכללותה

מצבהאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו

העמיתיסבזכויותוהשינוייםפעולותיהתוצאותאת,2011בדצמבר31ליוםהקרןשלהכספי

,(בישראלמקובליםחשבונאותלכלליובהתאםתאריךבאותושנסתיימהלשנה ( Israeli GAAP

ביטוח,ההוןplwעלהממונהלהנחיותבהתאסערוכיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו,כןכמו

.הממשלתיותהחברותרשותוהוראותהאוצרבמשרדוחסכון

,רבבכבוי ןאץ

רוני .2012במרץ29,גןרמת

-יץ=מב
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וטכנאיםלהנדסואיגשהשוצומכגווצקרו
דירסטוריוויהירמלהרת

נכונותלחביתתשניתנווהמשיםשננקטוחלחלותבדגרנוסףד4ת)המפשלתיותחחברותלתקנתבהתאם
.2005-,התשסיחדירקטורי1וןורוחהכספייםחדוחות

:כימצחיר,ד"באבשי,אני

וטכנאיםלחנו7זאיסחשתלמותקרןשלהדירקטוריוןודוחחכספייםחדוהותאתבחגתי.1
7להלןיחדושניחם2011לשנת1"חתשונלמותקרן"-לחלן)

הדוחותי
,

.....,

שלנכוןלאמצגכולליםאונסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתחשחמצגיםכדיחלחולמתותיתעובדחשלמצגבהםחסרולאמחותיתעובדת
המכוסחלתקופהבחתייחסמטעיםיחיו.לא,מצגיםאותםניתששבחןתנסיבותלאור

.בדוחות

אחרכספיומידעהכספייםחדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידה0עיבתתאם.3
חמצבאת,חמחותיותהנחיתתמכל,נאותבאופןמשקפיםתדירקטוריוןבדוחחכלול
ולתקופותלימיםהחברהשלהעמיתיםבוכויותוהשינוייםהמטלותתוצאות,חככתי

.בדותותחמוצגים

ולחתקיימותםלקביעתםאחראי,כווחצחרהחמצחיייםגחברחאחריםלצד,אני.4
בקרותקבתולכךבהתאם.בדוחותחנדרשגילוילצורךונחליטבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלחונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונחלים
בפרט,בחברתאחריםיריעללידיעתםמובא,לחברהחמתייחסמהותישמידעלחבטיח
,תדוחותשלחהכנחתקופתבמחלך

תחשבוןלרואהגיליע,כזוהצחרהחמצהיריםבחברח,ידיעתנולמיטב,ואחריםאני.5
=ביותרחעדכניתחערכועועלבחתבסס,שלחולדירקטוריוןחחברהשלחמבקר

בקרחשלבהפעלתחאובקביעתחחמחותיותוהתולשותחמשמעותייםחליקוייםכלאת
,לרשוםחחברחיכולתעללרעהלחשפיע,סבירבאופןחעלולים,כספידיתחעלפנימית
.כספימידעולדווחלסכונז,לעבד
אתריםעובדיםאומנחליםבתשמשרבים,מתותיתשאינהוביןמחותיתבין,תרמיתכל

.חחברחשלנספידוווחעלחפבנמותבבקרתמשמשתיתפקידבעלי
דיןכלפי.כלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

%

י"יי*115
לוענוךלק,
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וטכנאיםלהנדסאיםקון4שתלמות

ל"מנכהצהרת

Ivהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחבטתלתקרתההתאם
~

) lWנכפיתלהבטחתשניתנייהמצגיס
.2005-התשסייו(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

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

שלנכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

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

.בדוחותהמוצגים

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

החשביןלרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבהברה,ידיעתנולמיטב,ואחריםאני.5
-ביותרהעדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקר

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

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
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וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

כספיםמנהלהצהרת

נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםW)D11pהפעולותבדברנוסףדוח;הממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.2005-התשסה(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,ארגובדורוןח"רו,אני

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

שלנכוןלאמצגכולליםאינסהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
,שניתנושהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדה
המכוסהלתקופהבהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור

.בדוחות

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

.בדוחותהמוצגים

ולהתקיימותםלקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בקרותקבענולכךבהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברה
המיועדים,כאלהונהליםבקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהלים
בפרט,בהברהאחריםידיעללידיעתנומובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיח
.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלך

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

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

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

על,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין
.דיןכלפי

ג3.=ק2/2ס/
מנהל,גובתאריך
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הבקרהאפקטיביותבדברוטכנאיםהנדסאיםהשתלמותלקרןהחשבוןרואידוח
ניגופיםשדוחיתהממשלתיותהחצרותלתקרת3לסעיףכהתאםפיפידייוחעלהפנימית

2007ח"ויתשסנ?כיפדיווחעלהפנימימ_הבקרהטיביבת?מפבדבר

-ולהלןמ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרנו

שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,נ201בדצמברגגליום("הקון"
פנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרת

Sponsoringחסן-הידיעלשפורסמה

~

Organizations ,oft' the

'

Treadway

~

Commissi')0Committee(להלן

-coso(-

פנימיתבקרהלקיוכאחראיםמ"בעוטכנאיכלהנדסאיםהשתלמותקרןשלוההנהלההדירקטוריון

בהתאםהנכללת,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלהאפקטיביותולהערכתכספידיווחעלאפקטיבית

(o(שוחותהממשלתיותהחברותתקנות ~vlכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביותבדבר),
.המצורף,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלבדוח2007-ח"התשס

.ביקורתהעלבהתבססהקרןשלכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעלדעהלחוותחיאאחריותנו

.כספידיווחעלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהPCAOB-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

בדברביטחוןשלסבירהמידהלהשיגכדיולנצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל

הבנההשגתכללהביקורתנו.המהותיותהבחינותמכלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהשלקיומה

תכנוןעלבחינה,מהותיתחולשהשללקיומההסיכוןהערכת,בחברהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגבי
גםכללהביקורתנו.המוערךהסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרהשלהתפעולואפקטיביותהפנימיתהבקרה

נאותבסיסמסכקתשבדיקתנוסבוריםאנו.לנסיבותבהתאםכנחוציםשהשבנואחריםנהליםביצוע

.דעתנולחוות

המהימנותלגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינההקרןשלכספידיווחעלפיימיתבקרה

הממשלתיותהחברותחוקלהוראותבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתכספידיווחשל

מקובליםחשבונאותוכלליהאוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגףהנחיות,975ג-ה"התשל

(טיאשרוהנהליםמדיניותאותםאתכוללתהקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרה.גמללקופותבישראל
החברהבנכסיהעסקאותאת,סבירבפירוט,ונאותמדויקבאופןהמשקפותרשומותלניהולמתייחסיכ

הכנתלאפשרכדיכנדרשנושמותשעסקאותביטחוןשלסבירהמידהמספקים(2)ימרשותהוהוצאתם

מקובליםחשבונאותולכלליוהנחיותיההממשלתיותהחברותרשותלהוראותבהתאםהכספייםהדוחות

שלכספיםוהוצאתושתקבולים(5ן,GMP8611(בישראל
הקרי

הגורמיםלהרשאותבהתאםרקנעשים,
,רכישהשלבמועדגיליאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-ויהחברהשלהמוסמכים

באורןלהשפיעוהיכוליםבהרשאהשלאעשו)אשר,נכסיםשלהחברהמרשותהוצאהאושימוש
עלמהותי .הכספייםהדוהות

,כןכמו.מוטעיתהצגהלגלותאולמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמנכלותיהבשל

שיתכןלסיכוןנתונהעתידיותתקופותגביכלשהינוכחיתאפקטיביותמהערכותמסקנותהסקת
בקרותכי תהפוכנה

תשתנהונהליםמדיניותשלהקיוםמידתכישיתכןאובנסיבותשינוייםבגללמתאימיתלבלתי
.לרעה

@muallemQ-5ק00.0.ון muallem16137655972-נ-פקפןון:Fax122!2%נ,41%ג05-5".2ן
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לספקהתבקשואשרואקסלנסמגדל,דשהשקעותניהולחברותבאמצעותהשקעותיהאתמנהלתהקרן

.שהוגדרוהבקרותליעדיביחסהבקריתשלהתפעוליתהאפקטיביותעלדעתחוות
הפנימיתהבקרהלאפקטיביותהנוגעיםאחריםחשבוןרואישלדעתחוותעלמסתמכיםאנו,דעתנובחוות

.בחברהמרכזייםשירותיםנותניאצל
.ממויינתדעתחוותהינהאקסלנסחברתעבורהבקרותאפקטיביותלענייןשהתקבלההדעתחוית
:ליקוייםהתגלובהםהבקרותפירוטלהלן

במערכתהקיימיםהנתוניםכיסבירביטחוןמסכקותהבקרות"כינאמרבו1מסכרבקרהיעד.1

ידיעלומדויקשלםבאופןומוזניםמעודכנים,תוקףבריהינםההשקעותלניהולהקשורים,הדנאל
.2011לאוקטוברעד2011יולישביןהתקופהבמהלךהופעלהלא11בקרה-י'מורשיםגורמים

בערכםרשומיםהערךניירותכיסבירביטחוןמספקותהבקרות"כינאמרבו2מסכרבקרהיעד.2

התקופהבמהלךהופעלהלאזובקרה-"הדנאלבמערכת(מחדשהערכהאושיערוךולאחרהנאות

.2011לאוקטוברעד2011יולישבין

באופןנרשם,ערךבניירותהמסחרכיסבירביטחוןמספקותהבקרות"כינאמרבו3'מסבקרהיעד.3

.2011לאוקטוברעד2011יולישביןהתקוכהבמהלךהופעלהלאזובקרה-"סבירובזמןמדויק

בהתאםערךבניירותהמסחרכיסבירביטחוןמספקותהבקרות"כינאמרבו4מספרבקרהיעד.4

במהלךהופעלהלא11בקרה."השקעהלתקנותובהתאםמהלקוחשהתקבלההשקעהלמדיניות

.2011אוגוסטעד2011יולישביןהתקופה

,תיקהרכב)ללקוחותהדיווחיםכיסבירביטחוןמספקותהבקרות"כינאמרבו7מספרבקרהיעד.5
יולישביןהתקופהבמהלךהופעלהלא11בקרה."ומדוייקיםשלמיםהינם(15.ק.ח-ותשואהדוח

.2011לספטמברעד2011

2011בדצמבר31ליוםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,קיימההקרןלעיללאמורפרט,לדעתנו

ידיעלשפורסמהכנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס
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וטפנאיסלהבדסאיםהשתלמותקלו

תקנותלסיכספידיווחשחסנימיתהבקרתבדגרוהחגהלהדירקטוריון"שי"י דיהחשהינימיתהבקרתאפקטיביותכדברגדופיםיוחותהממשלתיותהחברתן

ע20-ח"חתשש(פיפי

קרן"-כלתלןושכטיסלחנדסאיםחשתלמותקרןשלחריוקשירווןובאישורבפיקוח,טז(חחמ- ,וצהצתלמותיק
נקרןכספידיוחעלנאותתפנימיתבקרחשלתח=והתקיילקביעתהאחראים

.חחשתלמות

מחימעחלגביבטחוןשלמבירחמידתלספקהמיועדתחליךחיאכספידיווחעלפנימיתבקרה
חשבונייתלכלליגהתאס,חוצוניאלמפיזתהכעצייםחדוחותותכנתהכספיהדיווח

~
alp)a1

ודירנות

:

pwדיווחעלפנימיתותבקמערגת,שלהחסוכמתחותלותבשל.ות,חממשלתהחברות
.תתלתאותימסחגעפייסבדוחותטנא=שוזצנחמוחשבטחעלטבקמיועהתאינתכספי

ריווחעלחחשתלשתבקרןחפנימיתחבקךהעלro-ווטבדיקתביצעוחחנהלח1~חדירקטויי
מויל"חמטגחבקרהבמודלשנקבשחקריטריוניסעלבהתבסס,שלהוחאפקטיביוהכספי
.קוסם

,

owunnaכי,למטפיחחגםחחברחוניחלהחדירקכירען,זוחערכהשmpJnחסנימית
1011.12.31ביוםחמסתיימתלתקופחחחשתלמותקרןשלחכספיהדיווחעלחחשתלמותבקון
חמפורטבשלאפקגיבקזאעח

לחי
,

3402bnbמסוגהדעתהוות

~
lSAE1-חברהשלמהרמחהמקצהנייסח1ורמיסשל(ייחדהיח

%בליסחשקשתניחולנשואתאקסשס
חניאלשירותיממתםאחתחינחאשר,('אקסשסי"-חי דעתחרתחיאלחבהחחחשקשת
.מתותיתכחולשהחזחירןתלשםשהחיגהמסותם

בהםישחמוסדיתגוףלדוענאשרחמוסדיבמלחקיימותאתרוחמבקרותשרועמבלי
נמסרבוחעיתויוכח),חכספיבדיווחלחיותקהמצוייסוכאורחומיכוניםמענתלתהבכדי

'.עצמוחמוסדי
חנוףכלפיחעזרהליקוילתיקוןפעולותלנקוטבאפשרוהוחיתיא

חחליטחוכמתחייב,לכן
.בדוחותיחנישילתתתחגרחחנחני
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וטבנאיטלהנדסאיםהשתלמותקרן

מאזנים

מצרפי
(חדשיסשקליםבאלפי)

ביאור

השקעות

:מזוםביסושווימזומים

בבנקיםמוומנים
מוערקצריפיקדונות

:יתיריםערוגיילווג

ממשלתיותחובאיגרות
קונצרניותחובאיגרות
אחריםערךוניירותמניות

:סחיריםשאינסערךגייוות

קזגצרגיותחובאיגרות
אחריםערךניירות

:והלוואותפיקדונות
בבנקיםפיקדונות
לאחריםהלוואות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקשתכלסך

חובהויתרותסייגים

הנכסיפכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

העמיתיםנכויות
זכותויתרותוכאים

יההתחחבויוההעמיתיםזכויותללסך
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרו

מסלוליםלפימאזנים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ח"אגמלפזלכללימסלול
בדצמבר31לייטבדצמבר31ליום

20112010201120102011 נכסים

השקעות

:מזומניםושווימזומנים

בבנקיםמזומנים

מועדקצריפיקדונות

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאיגרות

קונצרניותחובאיגרות

אחריפערךוניירותמניות

:סחיריםשאינםערךניירות

קונצרניותחובאיגרות

אחריםערךניירות

:והלוואותקרונותפי

בבנקיםפיקדונות

לאחריםהלוואות

השקעותבגיןלקבלסכומים

ההשקעותכלסד

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

71601447,5

308.123613.83

909060,89י130

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

315,796532,835

694,552302,565

800.784833.864

809,133,2667,265,2

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

22,136ן521,102

418.24585.23

939,126707,159

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

751ו741576106

ש.752נב
611,74506,117

.-.....................-
61761841,5

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

029,473,2124,637,2

.-...........-..........
611-

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

640124,637,2י473י2

243321333

554.7102.13204[2

797,7134.1333247

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

495,62404,38133128

032.6300,4--

--137.3503,3

527,68704,42270,3631,3

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

ן..-

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

--.

נג-

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

1725-2

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

341,76863,43603,3881,3

........................-.......................
441[32

385,76874,43606,3883,3

=

385,76855,43605,3882,3

-111
385,76874,43606,3883,3

הים~==

מנייתימישל
בדצמבר31ליום

2010

וההתחייבויהעמיתיםזכויות
"

491,470,2397,636,2העמיתיפזכויות

3727,]49וכותויתרותוכאים

640,473,2124,637,2וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכליך

=-==-
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קני
וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמות

והוצאותהכנסותדוחות

מצרפי
(חדשיםשיליםבאלפי)

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

20112020ביאור

(הפסדים)הכנעת

676,3385,1מזומניםושוויממזומנים
------------------------

:סחיריםערךמניירות

715,40140,44ממשלתיותחובאיגרות

918,2505,51קונצרניותחובאיגרות

834.112(728.144)אחריםערךוניירותמניות

(095,101)479,208

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

:סחיריםשאינםערךמניירות

495382,12קונצרניותחובאיגרות

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)הכנסות

==ב=========

הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

מסלוליםלפייהיצאותהננטוהדיסת

(חדשיםשקליםבאיפי)

מנייתימסיויח"אגמסייי!""?מסיט
שנסתיימהלשנה

:

D3Pביוםשנסתיימהלשנהביוםשנסתיימהישנה

4באמ31

ביצמבר31ב"

ג1211201020112010201
2010

1הפסדים1הכנסות

546,3340,111949מזמניםושתיממזשניס
א)11

-----------י-----------------י-----------------י------------

--

זעיזמנציחך
"

043,242ן,9,9:ם,י,

----י------------------------------י------------------------

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

:סחיריםשאינםערךמניירות

--7,12"4952צרניות)קוחובאיגרות

נ490.1462אחריםער7ניירות
2(נ2(12,

י(2)(12)-9,1844,12"5
-------------------------י----------------------------------------------

:ומהלוואותמפיקדונות

----274,3014,6בבנקיםפיקדונות

---ב---10גו213לאחריםהלוואות

487,3224,7----
.....----......-----....-.-.........----.....-.-.-----.....-..---.--..-.

-----44נאהלתהכנסה

-------בב-----------------י--------------------------------

22)(ההפסדים)סךנלההכנסות

~

33139282ג227(93

~

775312ן)2

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

התאות

10כ364,7584.71371421ניהולדמי
379,1672,1272956עמלותמירותערך

005038,4114215ןקבוצתיחייםלביטוחפרמיות

21נ-807630מיסיםהוצאות

וי
555,1024ההוצאותכל

~

131752131822

---------------------------------------------.----------
290(793)69ח309,213817,12(577.103)תהדוח)נטולש(הפסיים)הינסוה

בג-c=J?-ב=



וטננאיםלהניסאיםהשתלשתט"

העסיסיםבובויותהשינוייםעלדוחות
מצרפי-
(חדשיםשיליםבאלפין

~

בדצמבר31ביוםשנסתיימהשנה

20112010

134השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות
,684,2123,449,2

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

]063,97מעבידהפרשות-שכירים
784,203

334.67448.69עובדהפרשות-

397,264232ההפרשותכלסך
,273

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

:לעמיתיםתשלומים

(204465])(224)44)שכיריםעמיתים

(444,224)התשלומיםכלסו
([65,204)

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

:זכויותהעברת

ן],997]00,4]הקרןאלזכויותהעברת

(6].335)(054.85)מהקרןזכויותהעברת

(338,49)(7],053)נטוזכויותהעברתסך

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

243,19(100,31)נטוצבירה

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

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

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

481,550,2134,684,2השנהשל'בדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

מסלטיםלטיהעמיתיםבזנויותהשינוייםעלייח

ןהזשיםשקיים,גאיפ1

'ת'מוימסליח"אומסלול.ביימסלי ום,נשנסתיימהישוהגיזםשנסתיימהישוהניזםשנסתיימהלשוה

נזצמנד)!1ננזצמנדנדצמנד)1

1"!יZO,,י1!"2"!!12112211

636,2638,415,2855,43057,31882,3428,2;97תשנתשלביגוארנלייםהעמיתיםזנויות

..............-..........-----------------------------..-.--.-.-------------
:הפרשות

740,19333מעבידהפרשות-שכירים

~

20099

~

2594,2324257

85710886ן.25505.68001ג66שבדהפרשות-

00,4451,3432343פ965,259438,269'ההמרשותכלסד

---.........ץ-------...---------------..............................-.............
:לקמיתיםתשלומים

(ה6ן5וח)(149.2)(9.5א)(342.202)580.1218)עמיתיסשכיריס

(160)(215)(149,2)(649,5)(202;42)(580.218)התשלומיםכלסך

----------------------------------------------------------..............................
:זכויותהעברת

11314,1231392440;9526ג12המסלולאלאחרתמקרןוכויותהעברת

ן,9)(1771(1711,1(1,41,1()9,,.)1(,),)791אחרתלקרןמהמסלויזכויותהעברת
730,437בקרןאחרממסלוללמסלולוכויותהעברת

~

7751.38492,19197.2136,2

4221ע)(113.2)(125.9)(205.6)(!914.8)0?נ60נבקרןאחרלמסלולמהמסלולוכויותהעברת

362,32327,9299981(646,59)(714,103).נטוזכהחיהעברתסך

(61;19),יהוט,צנ

1,י(15164","י31",71]41,7"

290(793)2131417169,2;09(577,103)נטו(הפסדים)כנסות

76855,43605,3882,3;491,470,2397,636,285השנהשלבדצמברנ3ליוםהעמיתיםזכויות



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור

הקרן.א

,(י,יהחברה'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

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב

,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1
-ד"התשכ,גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנותבהתאם

וחסכוןביטוחההוןשוקאגףלהוראות,("הכנסהמסתקנות"-להלן)1964
רשותידיעלהנדרשותובתוספות,("ההוןשוקאגף"-להלן)האוצרבמשרד
.הממשלתיותהחברות
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2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשך)החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב

:הגדרות.2

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

לערכיםהוהיסמדווחיםבערכיםמוצגיםהקרןשלוההתחייבויותהנכסים
.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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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(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

.המאוןליוםהשוקשווילפימשוערכותל"בחווהןבארץהןשנסחרותמניות-
הסגירהשערולפי,למסחררשומהמניהכלבההבורסהלפינקבעהשוקשווי

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

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

.בהתאמה,במאזן"זכותויתרותוכאים"
סחיריםשאינםערךניירות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםשאינםערךניירות

חברהידיעלהמתפרסםההוגןהשווילציטוטבהתאם-הוןושטריחובאגרות-
שספקהמערכתבאמצעותהמחושבאוההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעה
:להלןכמפורט,חברהאותה

הנכסשלהקובעהמחירלפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעהאס.א
.העסקיםיוםבסוףהמסחרבזירת

Bid-Askנתונילפי-העסקיםיוםבמהלךמהותיתעסקהבוצעהולאבמידה.ב

.נAsk-81לתנאיבהתאםהמסחרבזירת
הוגןשוויציטוטמודללפי,ב-ואבסעיפיםהתנאיםהתקיימולאאם.ג

בריביתמהווןתזריםכלכאשר,חזוייםמזומניםתזרימיהיווןעלהמבוסס
התזריםהואהמזומניםתזרים.התשלוםלמועדבהתאםלוהרלבנטית

מעקוםנגזרתהריבית.הקרןאתהמשרתתערךניירותבמערכתהרשום
שלהמסחרפיעל,סחיריםלאחובלנכסיסיכוןומרווחסיכוןחסרתריבית
.בבורסההרלוונטיותהחובאגרותכלל

שוויעלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעהקרנות-
שהתקבלהאחרוןהמידעיסודעלנעשההשערוך.בהםהשותפיםשלהאחזקה

.המאוןליוםעדההשקעהמקרן
בהתחייבותעמדהלאשהחברהאוהמסחרהופסקשבהםחובאגרות-

אושרהשערוךמנגנון.התיקמנהלשמוסרשערלפימשוערכיםבגינןלתשלומים
.החברהשלההשקעותועדתידיעל



וטכנאיטלהנדסאיםהשתלמותקרן
2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשך)וההתחייבויותהנפעיםהצגת.ג

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

והלוואותפיקדונות.5
הייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםבבנקיםפיקדונות
.ימיםמחודשארוכה

ההוגןהשווילחישובבהתאםהכספייםבדוחותכלוליםוההלוואותהפיקדונות
.לעיל.ג.3.ג.1בביאורכמפורט

חודבמטבעעסקאות.6
בשקליםהראשוניההכרהבמועדנרשמתחוץבמטבעהנקובהעסקה-

.העסקהבמועדהחוץמטבעשלהחליפיןלשערבהתאם
.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחוץבמטבעכספייםפריטים-

השקעותבגיןלקבלסכומים.7
(עליהםהצמדההפרשילרבות)קרןופדיוןריבית-לקבלקרןופדיוןריבית-

אתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזןלתאריךעדהתקבלושטרם
-היום

EX

.

עדהתקבלוטרם,המאוןתאריךלפנישהוכרזדיבידנד-לקבלדיבידנד-
.המאזןלתאריך

העמיתיםזכויות.8

עםבחשבונותנכלליםמהקרןוהעברותותשלומיםלקרןוהעברותתקבולים
בזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתם

.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינםהעמיתים

והוצאותהכנסות.ד

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש.ה
להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת

בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים
בדוחותגילוילהםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים

להיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוניעלוכןהכספיים
.אלומאומדניםשונות
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ח"ובמטבמדדהשינויושיעורהקרןתשואות-2ביאור
ניהולדמיניכויולפני,מסיםוהוצאותערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותברוטוהתשואות

.לעמיתיםחייםביטוחודמי
,ניהולודמימסיםהוצאות,ערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותנטוהתשואות

.לעמיתיםחייםביטוחדמיניכוילפניאך

.מהמסלוליםאחדבכללעמיתיםאחידיםהתשואהשיעורי

הפקדותכגון,נוספיםובמשתניםברוטוהתשואהבשיעורתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור
.ומשיכות

תשת.א
"

בדצמבר11ביוםשנסתיימהבשנהבאחוזיםהקרן

20112010('120092008

ברוטוהנומינליתהתשואה

-%32.9%53.27%99.14-%61.3מסלולכללי

-%46.3%13.6%56.4ח"אגמסלול

-%79.10%16.32-%31.19מסלולמנייתי

-נטוהנומינליתהתשתה

-%97.8%08.27%22.15-%90.3מסלולכללי

-%15.3%78.5%21.4ח"מסלולאג

-%45.10%88.31-%55.19מסלולמנייתי

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנהנבחריםמדדיםשלהשינוישיעור.ב

2011201020092008

(םיז1חאבן

91.3%80.3'%17.2%66.21(ביןהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

-%14.1-%71.0-%66.7%99.5ב"שלארההדולרשלהחליפיןשער

1האירושלהחליפיןשער

~

23.4%93.12-

"
-2%39.6.י73

שנהלסוףעיקרייםמטבעותשלחליפיןושערילצרכןהמחיריםמדד.ג

3.1100.1082.1052.101(בניןהמדדלפי)בנקודות,לצרכןהמחיריםמדד

821.355.378.380.3ב"שלארהדולר

938.474.444.530.5אירו



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפינ

הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור
כללימסלול
2011בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

בהצמדההמחירים
כ"סהל"בחונכסיםחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

מזומניםושווימזומנים

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאיגרות

קונצרניותחובאיגרות

אחריםערךוניירותמניות

סחיריםערךניירותכ"סה

:סחיריםשאינםערךניירות

קונצרניותחובאיגרות

אחריםערךניירות

סחיריםשאינםערךניירותכ"סה

:והלוואותפיקדונות

בבנקיםפיקדונות

לאחריםהלוואות

והלוואותפיקדונותכ"יה

השקעותבגיןלקבלסכומים

חובהויתרותחייבים

הנכסיםכלסך

עתידייםוחוזיםאופציותבגיןהתחייבויות(.)

663י1241246-6

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

4751131184,321-

638,40498136431416

392,580535.8350

161,11096083,82831766

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

-100143121090

---

-431,100090,2

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

-576,74-

-35-

-611,74-

---......--....---.---.-..-
422339,6-

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

611--

440,221,1464,009,1519,12

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

35ק)-(814,2)

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

---------

276,10

,5ע,ג52
799,205

-.-......

418.24

418,24

---------

---------

----------

217,230

=======

909,130

--.......

5179613

5521694

800.784

211331809

---------

521,102

418~24

939,126

--..---..

741576

35

611י74

--..---..

61761

.........

611

----------

214731640

=======

ק,149)
======

.זכותויתרותוכאיםבסעיףכלול(.)
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וטכנאיםלהנדסאיטהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

ח"אגמסלול
2011בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

המחיריםללא
כ"סהלצרכןהצמדה

797,7-797,7מזומניםושווימזומניט

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

:סחיריםערךניירות

618,29877,32495,62ממשלתיותחובאיגרות

361671.5032.6קונצרניותחובאיגרות

979,29548,38527,68סחיריםערךניירותכ"סה

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

1717-השקעותבגיןלקבלסכומים

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

44-44חובהויתרותחייבים

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

820,37565,38385,76הנכסיםכלסך

=--=~=====-=



2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

מנייתימסלול
2011בדצמבר31ליום

בהצמדה!
נכסיםלמטבעללא

כ"סהל"בחוחוץהצמדה

32112-333מזומניםושווימזומנים

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

:סחיריםערךניירות

133--133ממשלתיותחובאיגרות

670.2-467137.3אחריםערךוניירותמניות

803,2-467270,3סחיריםערךניירותכ"יה

3--3חובהויתרותחייבים

127,312467606,3הנכסיםכלסך

=---==============
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

כללימסלול
2010בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

נכסיםבהצמדההמחירים
כ"סהל"בחוחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

מזומניםושווימזומנים

:סחיריםערךניירות

ממשלתיותחובאיגרות

קונצרניותחובאיגרות

אחריםערךוניירותמניות

סחיריםערךניירותכ"סה

:סחיריםשאינםערךניירות

קונצרניותחובאיגרות

אחריםערךניירות

סחיריםשאינסערךניירותכ"יה

:והלוואותפיקדונות

בבנקיםפיקדונות

לאחריםהלוואות

והלוואותפיקדונותכ"סה

השקעותבגיןלקבלסכומים

הנכסיםכלסך

(*)עתידייםחוזיםבגיןהתחייבויות

841672-41388

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

-776,307ך756,52

637,23167,52831718

344,691-361,1

112421737835194351079

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

-1361122-

--287

-122(136287
..-.--.-..-......-.-..-.--.

-751,106-

-755,10-

-506(117-

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

5544160525

3271963,1176,1109491779

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

--(46)

-060(89

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

-532,835

780,9302,565

128,172833,864

908,181667,265,2

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

22,136ן-

298.23585.23

298,23707,159

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

-751,106

-755.10

-506,117

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

-184,5

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

206,205124,637,2

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

-(6"
.זכותויתרותזכאיםבסעיףכלול(.)
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

ח"אגמסלול
2010בדצמבר31ליום

למדדבהצמדה
המחירים

כ"סהלצרכןהצמדהללא

134,1-134,1מזומניםושווימזומנים

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

:סחיריםערךניירות

215,22189,16404,38ממשלתיותחובאיגרות

300.4300.4-קונצרניותחובאיגרות

215,22489,20704,42סחיריםערךניירותכ"סה

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

131225השקעותבגיןלקבלסכומים

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

11-11חובהויתרותחייבים

373,23501,20874,43הנכסיםכלסך

==============-
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיטשקליםבאלפי1

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

מנייתימסלול
2010בדצמבר31ליום

בהצמדה
כ"סהבחסלנכסיםחוץלמטבעהצמדהללא

2452-247מזומניםושהימזומנים

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

:סחיריםערךניירות

128--128ממשלתיותחובאיגרות

253,3-250503.3אחריםערךוניירותמניות

381,3-250631,3סחיריםערוניירותכ"סה

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

:מחיריםשאינםערךניירות

1-1-אחריםערךניירות

1-1-סחיריםשאינםערדניירותכ"סה

---------------------.-...-.-..-.---
2--2השקעותבגיןלקבלסכומים

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

2--2חובהויתרותחייבים

630,33250883,3הנכסיםכלסך

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



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותחובאיגרות-4ביאור

כללימסלול
בדצמבר31ליום

20112010

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

631.54465,131(מ"מק)מועדקצרמלווח

067.704ו684.74סחירותממשלתיותחובאיגרות

315,79632בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

~

835

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

:סחירותקונצרניותחובאיגרות

:בארץסחירותקינצרניותחובאיגרות

887,154690,554להמרהניתנותאינן

531832להמרהניתנות

418,542522,555בארץסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

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

:ל"בחוסחירותקונצרניותחובאיגרות

0,9א276,107להמרהניתנותאינן

276,10780,9ל"בחוסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

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

"סה
694,552302,565סחירותקונצרניותחובאיגרותככ

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

Ldסחירותחיבאיגרותנ"סה

~
JB iadsaa

2011010בדצמבר31

סהכלסךקונצרניותח"אגממשלתיותח"אג

להמרהלהמרהלא
:(בשנים)כ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

418.3_447.422.210_07צמודותבלתי
465,4_1.738.342.083]למדדצמודות

49.1-49.143.2-ח"למטצמודות

29.541.395.152.405.4ממטעב"מח

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(נבאחוזים

:סחירותחובאיגרות

7.5%15.12%58.3%29.3ן%39.3%צמודותבלתי

4.2]3%_%70.1%76.4%03.4%57למדדצמודות

6%92.4.ד%2-%27.6-ח"למטצמודות

1.37854.2ל7151.28611.49354.1060לפדיוןמשוקללתממשעתתשואה



2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)שחירותחובאיגרות-4ביאור

ח"אגמסלול
בדצמבר31ליום

20112010

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

574,12603,10(מ"מק)מועדקצרמלווה

921,49801,27סחירותממשלתיותחובאיגרות

495,62404,38בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

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

:סחירותקונצרניותחובאיגרות

:בארץסחירותקונצרניותחובאיגרות

032,6300.4להמרהניתנותאינן

032,6300,4בארץסחירוהקונצרנייתחובאיגרותכ"סה

20112010/12/31בדצמבר31

הכלסךהכלסךקונצרניותח"אגממשלתיותח"אג
להמרהלא

:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

40.340.744.330.2צמודותבלתי

99.462.379.413.5למדדצמודות

24.485.320.466.3ממוצעמ"מח

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותחובאיגרות

%24.3%47.5%27.3%00.3צמודותבלתי

3%69.1%41.1.ל63(%35.1צמודותלמדד

22454,1.ול338.ל74(2.ל25(לפדיוןמשוקללתממשעתתששה



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהליפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)סחירותחעאיגרות-4ביאור

מנייתימסלול
בדצמבר31ליום

20112010

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחעאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

:3328ן(מ"מק)מועדקצרמלווה

za1נעבארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

2011/12/312010/12/31

:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

5.0:5.0:צמודותבלתי

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותחובאיגרות

2.וי229.ל59:צמודותבלתי



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותשאינןחובאיגרות-5ביאור
כללימסלול

בדצמבר31

20112010:התרכב.א

;סחיריםבלתיבארדקונצרניותחובאיגרות

521,102122,136להמרהניתנותבלתי

521,102122,136סחירותבלתיבארץקונצרנייתחובאיגיותכ"סה

12/312010/12/31/נ201

הכלסךהגלסך

:(נשנים)י"מח.ב

:סחירותשאינןחובאיגרות

28.387.2למדדצמוזית

-83.5ח"למטצמודות

33,387.2.ממוצעמ"מח

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותשאינןחובאיגרות

%01.6%95.2למדדצמודות

-%32,11למטייחצמודות

1251.69551.2לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקון

ג2ס2לשנתהכספייםלרוחיתביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותמניות-6ביאיר
בדצמבר31

20112010

מנימסלול''כללמסלולמוייתימסלולכללימסלול:ההרכב

590,43459בארץמנעת

"
330,2(י)2178,530

-2).874-דן,074ח,ל"בחומניית

68,1112222מניותהכליד
~

Laa2222

.י.י"יי"ימייי",י""צע:מ
סחיריםאחריםערךניירות-7ביאור

בדצמבר31

112010נ2..'

מנימסלולכללימסלוליתי'מנמסלולכללימסלול:ההרגב.א

"
ס'י'סחס'אחישייתקף

מיון
"ו

.,ווווו4י,,,
ווי('.וו"

-נ!"אונניות.7ת7
.נווו

_[נסנוובנוםמוצרים
687,154311527,162923באלךיחיריםאחריםעודניירותכ"סה

----------------יי,ניייייסוים""עוז"י"מ ,ז,,ת
2,ון,,.ו,,4"177,,441תקי f~ nv449,178467254.148250ל'גחוסחיריםאחריםערדנחזות

_2__....._...................
2212282182111122בבגסחיריםאחריטערךנמרותכ"סה

lllVח

G

.שלזע

אופציותת,באמנעח"למטחשיפה-
מודללפיח"מט/שקל

~

Scholes1Black

456,40376.37דלתאבמילחי

ם



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחיריםלאאחריםערךוניירותמניות-8ביאור
בדצמבר31ליום---'כללימסלול

20112010
:ההרכב.א

:בארץסחיריםשאינםאחריםערךניירות

287-(מעתידייםחוזים
1-287בארץסחיריםשאינםאחריםעפךניירותכ"סה

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

:ל"בהוסחיריםשאינםאפריסערךניירות
418.24298.23השקעהקרנות

418,24298,23:ל"בהוסחיריםשאינםאחריםערךניירותכ"סה

נ2*52בנ2*ננ4סחיריםשאינםאחדיםערךוניירותמניותכ"סה

:נגזריםבנכסיםההשקעהלגביפרטים.ב

(988,15)(177,71)(י)ת"מט/שקלעתידיותעסקאותבאמצעותח"למטחשיפה-

698,4450,2עסקאותבשלבטוחותשווי-

י%19.0%09.0הקרןנכסיכללמתוךשניתנוהביטחונותשיעור-

ייזכאים15ביאורראהחן
~

."וכותיתחח

-64-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

חדשיםשקליםבאלפי)

סחיריםלאאחריםערךוניירותמניות-8ביאור
בדצמבר31ליום

20112010

מנייתימסלול

:ההרכב.א

:בארץסחיריםשאינםאחריםערךניירות

-החלפהעסקאות

4:בארץסחיריםשאינםאחריםערךניירותכ"סה



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאוהים,

(חדשיםשקליםבאלפי)

והלוואותפיקדונות-9ביאור
בדצמבר31כללימסלול

20112010

':ההרכב.א

576,74751,106בבנקיםפיקדונות

35755.10לאחריםהלוואות

,411והלוואותפיקדונותכ"סה

~
705

~
117

2010בדצמבר201131בדצמבר31

הכלסךהכלסךהלתאותפיקדונות

:(בשנים)מ'מחי.ב

1הל11אותפיקדונות

04.207.104.254.2למדדצמודים

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:1הל11אותפיקדונות

%87.1%21.41%88.1%68.1למדדצמודים

-66-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

השקעותבגיןלעצלסכומים-10ביאור

בדצמבר31ליום

20112010

750,2261,2לקבלEXריבית

98455לקבלדיבידנד

930.3495.2לקבלקרןפדיון

12211111ההשקעותבגיןלקבלוסכומיםריביתכ"סה

חובהויתרותחייבים-11ביאור
בדצמבר31ליום

20112010

22מנהלתתבהה-חייבים

591ח"במטמכירהבגיןלקבלסכומים

4513הועברושטרםהפקדות

42812חובהויתרותחייביםכ"סה

-67-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

מהותיותהשקעות-12ביאור

כאלההיובהםבמסלולים,אחדבתאגידאואהדבמנפיק(המסלולנכסימסךאהוויםמחמישהיותרשלהשקעה)מהותיותהשקעותפרוטלהלן

מנייתימסלע

שיקיבדצמבר31ליוםשיקורמ"בעהפועליםבנק
הנכסיםמסד20112010הנכסיםמסך

גן/2010/12ג2/3ג/גגס2
63231228332%55.8אופציהובכתביבמניות

%18,311575%93.1מזומניםובשוויבפיקדונות

441ע2%2פ4נ4ג1ב2452ב"הס

שיעורבדצמבר31ליוםשיעימ"בעלאומיבנק

הנכסיסמיץ20112010הנכסיםמיד

)010/1מ2גנ2011/12/3

%60.6238290%47.7אופציהובכתבןבמניות

%89.03239%98.0מזומניםובשוויבפיקדונות
251כ"סה

~
1נ2נ1128פ222

שיעורבדצמבר31ליוםשיעורלישראלכימיקלים

הנכדיםמסך20112010הנכסיםמסך

0/12/31ג1/12/3120ג20

7_%67.7277274%06אופציהובכתביבמניות

22224SQןHISכ"חס

~

h
שיעורבדצמבר31ליוםשיעירטבע

הנכסיםמסך20112010הנכסיםמסך

ג2/312010/12/3ג/11ס2

%70.7278279%19.7אופציהובכתביבמניות

22251עilas22812כ"סה

שיעורבדצמבר31ליוםשיעורבזק

הנכסיםמסד20112010הנכסיםמסך

2/312010/12/31ג/2011

5_%56.7272162%56אופציתובכתביבמניות

כ"תי
~

Hfi222116545451
-68-



וטכבאיטלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(1)ענייןבעלי-13ביאור

.הכרעהובמנית'אהנהלהבמניתהחוקתהמכחענייןבעלתהינהישראלמדינת
ישראלמדינתשהנפיקוערךבניירותלהשקעהמופנההקרןמהשקעותמהותיחלק

אגףשלהרגיליםהדיווחכללילפיניתןל"הנההשקעותעלמידע.ממשלתיותוחברות
.זהבבאורנכללולא,ההוןשוק

(.)במאזןיתרות.1
בדצמבר31ליום

20112010

(361)22מנהלתחברה(זכאים)חייבים

.ריביתושאות)ואיוןצמודותאייןהיתרית(.)

הוצאות.2

ביוםשנסתיימהלשנה

20112010

5,7736,7)יהמנהלתלחברהניהולדמי

211.22221

החדשההכלליתההסתדרותעםויתרותעסקאותעלמידע,2007,6,1מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפיעל(1)
.בקרןשלהםאחזקהקיימתאםאי,זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופים



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

עמיתיםזכויות-14ביאוו

בדצמבר31ליום

20112010

389,550,2450,684,2(.)בחשבונותיהםשרשומותכפיהעמיתיםוכויות

(923161(יי)העמיתיםזכויותשינוי

4מZ8difld1551הכספייםבדוחותהעמיתיםזכויותכ"סה

-0054.00154.0בוכויותהשינייבעקבותהקרןכתשואתהתאורטיהשינוי

העמיתיםבזכויותלשינויפירוט(*.נ
4929המאזןליזםחולקושטרםרווחים

(53)-בשנההאחרוןליוםהתשואהחישובלאחרשבוצעהקרןנכסיבשעריךשינוי

(292)43החברהלהוצאותמהעמיתיםהניהולדמיהתאמת

22ua

אלפ763בסך12.30_11ביוםשנעשוהפקדותכולללא.(ן)אלפי9אשתקד)שיאלפי40בסךהמאוןליוםמעברבחששןהפקדותכולל(')

.ח"שאלפי842,1בסך2.31ג.ס201כיוסשנעשוהפקדותכולללאאשתקד.צ"ש

זכותויתרותזכאים-15ביאור
בדצמבר31ליום

20112010

84346פיננסייםמכשיריםבגיןהתחייבויות

-307.2זריםערךנירותעבורלשלםסכומים

340-חייםביטוחבגיןזכאים

361-מנהלתחברה-זכאים

זנותויתרותזכאיםכ"סה

~

415242ב

-70-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכימייםלדוחותביאווים

(חדשיםשקליםבאלפי1

ניהולדמי-16ביאור
ביוםשנסתיימהלשנה

בדצמבר31

20112010

511.7736,7המנהלתלחברהניהולדמי
211,2226%ניהולדמיכ"סה

בסיסעל,היינו,מצטברבסיסעלהחברההוצאותפיעלניהולדמיהקרןמעמיתיגובההחברה

.בפועלאותןשילמהטרםאםגם,בהןהתחייבהשהחברההוצאות
.לשנה%0.2שלמירביבשיעורניהולדמימעמיתיהלגבותרשאיתהקרן,תקנונהפיעל
הניהולדמישיעור.חודשמידיהעמיתיםמחשבונותונגביםמחושביםהניהולדמי

.העמיתיםחשבונותלכלאחיד

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

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

.הכספייםבדוחותשנרשמולהוצאותבהפרשותומתחשב

.המנהלתהחברהשלהכוללהרווחעלבדוחראה,הקרןניהולהוצאותעלנוסףמידע



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותגיאורים

(חדשיםשקליםבאלפינ

עמלית-17ביאור
שנסתיימהלשנה

בדצמבר31גיוס

2010י201

LdJL14222ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

LiU212,1עמלותכ"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-2ם1ש-5.2ש(ליחידה)בארץאופציותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%05.0%05.0ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%027.0-%044.0סלתעודותשלומכירהקניהבגיןעמלה

שנעשיתעסקהעבורהעסקהמשווי%01.0שלבשיעורקסטודיאןעמלתסהרלפועליםמשלמתהקרן

.אחרבורסהחברבאמצעות

.ירסוכןועמלתסליקהלעמלתלנוסףהעסקהמשווי%1.0היאבחויךבמניותעסקאותבגיןהעמלה



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

העמיתיםחייביטוח-18ביאור

חייםביטוחפוליסתבמסגרת"מ"בעביטוחמבטחיםימנורה,עםהתקשרההקרן.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

.ל"בחובניירותאחריםלמחניקים

:אחרותמסיםהוצאותהרכב.ג

20112010

ח"שאלפיח"שאלפי
התקופהבשלח"מאגריביתבגין

אחרשלבבעלותוהיושהאגרות
01(הכנסהמסלפקודת(ח)3סעיף)

809630זריםערךבניירותמהשקעות

809631הכלסך

======

.2007שנתעדסופיותשומותלקרן.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההקרן.ד



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-20ביאור

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

.לעבודההדיןלבתיתביעות
'בבסעיףשצוינוהחובותאתלגבותכדיבהםנקטהשהחברההאמצעיםלהלן.ד

:שלעיל

הקפאתצוקיים.פ"בהוצלגבייהבהליכינמצאהחובטייבהעיריית
.הליכים

.חובהוכחתהוגשה.הליכיםבהקפאתהחברהמוצריבריחרב
ביטחון

.חובהוכחתהוגשה.בפירוקהחברהתפעולטכנולוגיות
מערכות

.חובהוכחתהוגשה.בפירוקהחברהמתכתמפעליקבן

.חובהוכחתהוגשה.בפירוקהחברהחברהמושקוביץי
לבנין

.המאזןבתאריךפקעוטרםשמקצתםובאופציותעתידייםבחוזיםהתקשרההקרן.ה
8מספרבביאור,"סחיריםאחריםערךניירות"7מספרבביאורראהנוסףמידע

."זכותויתרותזכאים"15מספרבביאור)."סחיריםלאאחריםערךוניירותמניות"



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2011לשנתהכספייםלדוחותביאורים

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

.2011.12.6מיום2011-ב"התשע,(חקיקהתיקוני)המסנטללשינויחוק8

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

-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוק*
הכלכליתההתייעלותוחוק2011.7.11מיום,2011-א"התשע,(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,(ת)השתלמבקרןהפקדות)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת
.2011.3.7ביוםהכנסתשולחןעלהונחה

.2011.12.5מיום2011-ב"התשע,שנפרדוזוגבניביןפנסיוניחיסכוןלחלוקתחוקהצעת

.2011.11.3מיוס2011-ב"התשע,('מס)הכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעתתזכיר

כספישלפעמית-חדמשיכהבגיןממספטורהכנסהמספקודתלתיקוןחוקהצעת

שולחןעלהונחהאשר,2011-א"התשע,(לפחותשנים10שללתקופהשהופקדותגמולים
.2011.8.3ביוםהכנסת
גמקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחחוקהצעת

"
וחובתניהולמדמיהנחה-תיקון)

.2011.7.27ביוםבכנסתטרומיתבקריאהאושרהאשר,2010-א"התשע,(גילוי
השקעותתיקיובניהולהשקעותבשיווקהשקעותבייעוץהעיסוקהסדרתחוקהצעת

טרומיתבקריאהאושרהאשר2011-א"התשע,(השקעותייעוץמתןפעילות-תיקון)
.2011.7.6ביוםבכנסת
ביצועבשלישירותהוצאות)גמלקופות)הפיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות

.2011.12.29מיום2011-ב"התשע,(תיקון)(עסקאות

.2011.8.3ביוםשנחתםחובהלפנסיה(משולבנוסח)הרחבהצו

2010-א"התשע,(שעההוראת)גמלקופותולניהוללאישורכלליס)הכנסהמסתקנות

.2011.1.3מיום

קופותביןכספיםהעברת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
ביןכספיםהעברת"81-2010מוסדייםגופיםחוזרוטיוטת2011-א"התשע,(תיקון)גמל

.2011.12.28מיוםשניהם,("גמלקופות

בקרןשוניםחשבונותשבהםלתנאיםכללים)הכנסהמסתקנותתקנותטיוטת
.2011.12.28מיום2011-א"התשע,(תיקון)(אחדלחשבוןייחשבוהשתלמות
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(פנסיונייססליקהומערכתשיווק,ייעוץ)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
.2011.12.1מיום2011-ב"התשע,(מרכזיתפנסיוניתסליקהבמערכתמידעאבטחת)

בקופותביטוחייםכיסויים)גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת*
ביטוחייםכיסוייםרכישת"מוסדייםגופיםחוזרוטיוטת2011-התשעייא(גמל

.2011.8.21מיוםשניהם,"גמלקופתשלמנהלתחברהבאמצעות

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

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

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

2011.7.3.

.2011.12.29מיום"רישיוןבעלעםמוסדיגוףהתקשרות"-ויועציםסוכניםחוזר*

2011.3.14מיום'עדכון-שירותיםלמתןהסכמים'3-10-2011ויועציםסוכניםחוזר*
מיום"שניעדכון-שירותיםלמתןהסכמים"-5-10-2011ויועציםסוכניםוחוזר
2011.12.29.

.2011.12.22מיום"ארוךלטווחהחיסכוןנכסיסך"-11-9-2011מוסדייםגופיםחוזר*

מיום"המוסדייםבגופיהעמיתיםזכויותנתוניטיוב"-10-9-2011מוסדייםגופיםחוזר*
2011.12.21.

מיום"והבהרותשינויים-גמלקופותשלחודשידוח"-2-2-2011גמלחוזרי
2011.12.21.

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

ממוצרכספואתלמשוךשמבקשללקוחמידעמתן-65-2011מוסדייםגופיםחוזר*
.2011.11.14מיוםפנסיוני ברמתהמוסדייםהגופיםשלהנוסטרונכסירשימת"-8-9-2011מוסדייסגופיםחוור.
.2011.11.13מיום"הבודדהנכס

.2011.8.10מיום"גמללקופתעמיתהצטרפותהסדרת"1-2-2011גמלחוזר*

.2011.8.28מיום"מוסדילגוףשםשינוי"נוהל*
חוזרטיוטתוכן2011.8.10מיום"ממוחשבתגרפיתחתימה"ויועציםסוכניםחוזר*

.2011.12.7מיוםלעדכונו

.2011.8.8מיום"מוסדייםגופיםללקוחותשירות"מוסדייםגופיםחוזר*
חובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראות"4-9-2011מוסדייםגופיםחוזר
.2011.3.23מיום"הבהרה-ממשלתיותלא

טיפולואופןתביעותיישובלגביסטטיסטימידעאיסוף'6-9-2011מוסדייםגופיםחוזר*
.2011.3.28מיום'כספיםוהעברתלמשיכהבבקשות

מיוס'ציבורבפניותוטיפולתביעותויישובבירור'5-9-2011מוסדייםגופיםחוזר
2011.3.28.
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מיום'סחירבלתיחובנכסשלהוגןשווילקביעתמודל'3-9-2011מוסדייםגופיםחוזר
2011.3.16.

כספיםשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןהכרעה'1-4-2011עקרוניותהכרעותחוזר
מיום'השקעהמסלוליביןאוגמלקופותביןכספיםשלבהעברהאיחורבשלאו

.2011.11.28-ו2011.8.30,2011.9.22מיוםלחוזרוהבהרותעדכוניםלרבות,2011.3.15

מיום'פנסיוניליועץהנאהטובתמתןאיסור'2-10-2011ויועציםסוכניםחוזר
2011.3.14.
'מוסדיגוףשלסחיריםלאנכסיםשוויחישובבדברהוראות'2-9-2011מוסדייםחוזר
.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
עלהבעלותהעברתאו/ולמעסיקממעסיקעובדיםהעברת"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
החליםהשקעהכללי'מוסדייםגופיםחוזרוטיוטת2011.8.14מיום"ומבטחיםמנהלות

.2011.4.13מיום'טיוטה-ומבטחיםמנהלותחברותעל
מוכרזיםגורמיםעםבהתקשרותהכרוכיםסיכונים"מוסדייםגופיסחוזרטיוטת

"לההנלוותוהתוכניותאיראןשלהגרעיןלתוכניתכמסייעיםבינלאומיותברשימות
.2011.7.7מיום

מרכזיתפנסיוניתסליקהמערכתלהקמתספקלבחירתמכרזפרסוםעלהודעה
,מרכזיתפנסיוניתסליקהמערכתוהפעלתלהקמהמרכזייםעקרונותלרבות,והפעלתה
.2011.7.12ביוםשפורסמו
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המאזןתאריךלאחראירועים-22ביאור

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

הדולרשערמול%97.0שלבשיעורתיסוףחלהשקלבשער.השתנהלא(הידוע)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאחוו0נקודות.25-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,להםWW1>Dהעבודהשכראתגםהיתרביןהכוללים,עובדיו
על,לחברהשוטףבאופןלדווחהמעסיקעל,כןכמו.לקרןבתשלוםוהמעבידהעובד

לקרןהעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלומפרטיםבחלקשינוי
.אחרת

המידעכלאתלקרןמוסריםאינםמהמעסיקיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות
בחוק20סעיףובמיוחד,כיוםהתקףהחוקיההסדר,לכךבנוסף,מהםהנדרש
לקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשס(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח

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

-החו3שננמש",היביתישנצברוהערכתק%החוב,קהןאהעהכת%ששמ%המעביהאששפקששם!""
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162123285טייבהעיריית
10920129ביטחוןמוצריבריחרב

1994113מערכותתפעולטכנולוגיות
7825103מתכתמפעליקבן

165066לבניןחברהמושקוביץי
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