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הקרןשלכללייםמאפיינים
החברהידיעלמנוהלת,("הקרן"להלן)גמלקופתוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן בעוטכנאיםלהנדסאיםההשתלמותקרןלניהול

.("החברה"להלן)מ"

30ליוםעד.הציבוריבסקטורשכרהסכמיבמסגרת1970ביולי13ביוםהוקמההחברה

.החברהידיעלהקרןמנוהלתזהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן2008באפריל

.1970ביולי13ביוםהוקמההקרן*

.שכיריםלעמיתיםומיועדתענפיתהקרן*

הדירקטוריוןובדוחהכספייםבדוחות.מוגבלבעירבוןממשלתיתחברההיאהחברה*
.הממשלתיותהחברותרשותחוזרילהוראותבהתאםמידענכלל

ושל1384-ח"אגמסלולשל,290הואהכלליהמסלולשלהכנסהמסאישורמספר*
.2011בדצמבר31עדבתוקףהאישורים.1318-מנייתימסלול

פיעלהעמיתשלממשכורתונגזריםהדוחבתקופתהקרןשקיבלהההפרשותסכומי*
.המעבידאצלהעבודהוהסכמיהתנאים

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

בנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעללחברהניתניםהתפעולשרותי*
חשבונותואתוהקרןהחברהחשבונותאתלנהלהואהבנקתפקיד.("הבנק"או"יהב

ובכפוףשלווהוועדותהדירקטוריון,החברההוראות,החברהתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראות

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

השקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלולושלח"אגמסלול
ניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםפועליםהתיקיםמנהלי.מ"בע

החלטותואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמיםהתיקיםמנהליהקרןשלההשקעות
וניתוחיםעבודותיסודעלספציפייםערךבניירותומשקיעים,ההשקעותועדת

.האמורותולהנחיותלמדיניותבכפוף,כלכליים
לביןהתיקיםמנהלישלושתביןתאוםשלשירותיםלקרןנותןהשקעותמתאם
.החברה

מסלולישניובנוסף,כלליהשקעהמסלולהקרןבמסגרתמנהלתהמנהלתהחברה*
397,636,2עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטוהכלליהמסלולנכסיסך.השקעה

(עמיתיםזכויות)נטונכסיווסך,2009/01/06ביוםבפעילותהחלח"אגמסלול.nrrwאלפי
2009/04/06ביוםבפעילותהחלמנייתימסלול,ח"שאלפי855,43עלעמדהמאזןליום
.ח"שאלפי882,3עלעמדהמאזןליום(עמיתיםזכויות)נטונכסיווסך
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המניותבעליעלמידע

בחברההמניותבעליעלמידע*

המונפקהמניותבהוןהאחזקהשיעורהמניותבעל
בהנהלה'אהנהלההכרעהרגילות

%100%100ישראלמדינת

ההנדסאיםהסתדרות
%100והטכנאים

%20ולמןשנקמן

%20ל"ז,אליעזרפורגס

%20אפריםקוזולובסקי
%20ל"ז,גוטקגולדרינג

%20ל"ז,ניסןשרמייסטר

%100

-היסודמסמכי

.המדווחתהתקופהבמהלךשונולאהקרןושלהחברהשלהיסודמסמכי

הקרןשלנכסיםוהיקףחשבונותמספרי

.ח"שאלפי881,684,2הואהמאזןלתאריךהקרןנכסיסך עלהמנוהליםהעמיתיםחשבונותמספר
956,27הואהמאזןבתאריךהקרןידי

הפעילותתחוסעלכללימידע
הפעילותתחוםעלכללימידע"-5פרקתאגידעסקיעלבדוחלעילראה

".
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הקופהשלההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות

פיננסיותהתפתחויות.1

לצרכןהמחיריםתדד

לעומת2010דצמברבגיןהמדד)%7.2שלבשיעור2010בשנתעלהלצרכןהמחיריםמדד
יעדבתוךהינו2010בשנתלצרכןהמחיריםמדדעלייתשיעור.(2009דצמברבגיןהמדד
.(%3-ל%1בין)ישראלבנקשלהמחיריםיציבות

השקליתהריבית

הגבוהותהאינפלציהציפיות,הדירותבמחיריהעלייה,הכלכליתההתאוששותהמשךרקעעל
בדצמבר%1שלמרמהבמשקהריביתאתישראלבנקנגידהעלה,ההוןשוקושלהחזאיםשל

השקליתהריביתביןגבוהיםריביתפעריבשל,ואתעם.2010בסוף%2שללרמה2009
נמנע,ממושךזמןלפרקכנהעלתישארשםשהריביתוצפיוהאירופאיתהדולריתלריבית
.יותרגבוהבשיעורהריביתאתמלהעלותהנגיד

חוץמטבע

הדולרמולהתחזקהשקל:והאירוהדולרמולהשקלבהתחזקותהתאפיינה2010שנת
:הםהשקללהתחזקותהסיבות.%93.12שלחדבשיעורהאירוומול,%99.5שלבשיעור

הגדלתוהמשךבאירופההחובותבעיית,הישראליתהכלכלהשלחיובייםמאקרונתוניהמשך
השקלהתחזקותאתלרסןמנתעלח"מטלרכושהנגידהמשיך2010בשנת.ב"בארההגירעון

.המטבעותטלמול

המדינהתקציב

-כשהם,שקליםמיליארד2.30-כשלבסך2010בשנתהסתכםבישראלהממשלתיהגירעון
מהתכנוןגבוהותשהיו,ממיסיםההכנסות.%5.5שליעדלעומתג"מהתמ%7.3

היו,המקורי הגורם
.מהמתוכנןהקטןלגירעוןשתרםהעיקרי

הלאומיהתשלומיםמאזן

%2.3)דולרמיליארד9.6-ל2010בשנתירדהתשלומיםבמאזןהשוטףבחשבוןהעודף

מהתמ%9.3)2009בשנתדולרמיליארד59.7שלעודףלאחר(ג"מהתמ
מיליארד55.1-ו(ג" מהתמ%8.0)2008בשנתדולר

.(ג"
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ההוןבשוקהתפתחויות.2

שינוייםהמציגתרשיםלהלן.האפיקיםבמרביתחיוביותבתשואותהתאפיינה2010שנת
:(חודשכלבסוףהנתוניםלפי)2010בשנתעיקרייםבמדדים

%93.14

%0

-

104,
י"

,,%, .%"4
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".,.,, ,,,.1.
,,

,,,..,,י -
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.----ן..נקז ,,,.,,,.,,,

(*)MSCI WORLD-,100א"ת.-י--

-צמודלאח"אג"4י-מדדצמודח"אג

MSCIמדד WORLD,בשווקיםשוקבשוויומשוקלל,בעולםהמניותמדדיאתמשקף.
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המניותשוק

באופןכיאם2009בשנתאותםשאפייןהחיוביבכיווןהמניותמדדיהמשיכו2010בשנת
המשיכוזובשנה.%15-כשלבשיעוריםעלובישראלהעיקרייםהמניותמדדי.יותרמתון
שלבשיעורעלהונפטגזחיפושימדד.חדיםבשיעוריםלעלותוהנפטהגזחיפושימניות

עלההמתעורריםהשווקיםמדד.%55.9שלבשיעורעלההעולמיהמניותמדד.%90.48
.%80.14שלבשיעור

:הבאיםהגורמיםאתלמנותניתןלעליותהסיבותבין

.ב"בארהמרחיבהומוניטאריתפיסקאליתמדיניותהמשך*
.בישראלממשלתיח"אגעל,אפסיותכמעט,הנמוכותהתשואות*
.הכלכלייםבאינדיקאטוריםכללישיפור*

ההתעצמותתהליךהמשךעלהמעידיםהמתעוררותבכלכלותחיובייםאינדיקאטוריםי
.אלהכלכלותשל

החובאגרותשוק

ומדד%02.8שלבשיעור2010בשנתעלהלמדדהצמודותהממשלתיותהחובאגרותמדד
השחר,הגילוןמדדי.%03.13שלבשיעורעלהלמדדהצמודותהקונצרניותהחובאגרות
.(בהתאמה)%91.1-ו%23.6,%18.1שלבשיעוריםעלומ"והמק

במדדיתשינוי

:הנבחריםבמדדיםהשינוישיעורילהלן

%84.15%86.74ף"המעומדד

MSCI WORLD%55.9%98.26
-%71.0-%99.5דולר

%73.2-%93.12יירי
%02.8%31.10ממשלתימדדצמודח"אג

%03.13%22.40קונצרנימדדצמודח"אג

%03.5%52.2צמודותלאח"אג

במשקהוןגיוס

43-כשלסךומניותחובאגרותשלהנפקותבאמצעותהפרטיהסקטורגייס2010בשנת

מיליארד5.2-ומיליארד5.36לעומתזאת.בהתאמהח"שמיליארד5.8-וח"שמיליארד
.2009בשנת,בהתאמה,ח"ש
.למניותאופציהכתבישלמימושבעקבותלחברותהוזרמונוספיםח"שמיליארד5.0-כ

5.0-כ,האמורהסכוםרוב.בלבדשקלמיליארד6.0ל"בחוגייסוהבורסאיותהחברות

.ל"בחווגםבארץגםנסחרותשמניותיהן,חברותידיעלגויס,ח"שמיליארד
הנפיקהאוצר.המיסיםבגבייתהעלייהעקב,חדבשיעורהשנהירדהממשלההנפקותהיקף
30-כלעומת,(פדיונותפחותהנפקות)נטוח"שמיליארד5.9שלבסךח"אג2010בשנת

.2009בשנתח"שמיליארד

-6-
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ההשתלמותוקרנותהגמלקופותענף.3
2010בדצמבר31-בהסתכםההשתלמותוקרנותהגמלקופותשלהכוללהנכסיםהיקף

.2009בדצמבר31-בשקלמיליארד280לעומת,שקלמיליארד306-ב
,החיוביתבתשואהבעיקרהמוסברתההשתלמותוקרנותהגמלקופותנכסיבהיקףהעלייה
במהלךהשקעותיהןעלההשתלמותוקרנותהגמלקופותשהשיגו,%9.9שלממוצעבשיעור
.החולפתהשנה

לעומת,%08.14שלבשיעורעלה2010שנתבסוףסוגמאותוהגמלקופותשלהנכסיםהיקף
.תקופהבאותה%6.9שלבשיעורעלההקרןנכסיהיקף.2009שנתסוף

.%91.9שלבשיעורהייתהסוגמאותוהקופותשהשיגוברוטוהממוצעתהנומינליתהתשואה
,הכלליבמסלול%32.9שלבשיעורברוטונומינליותתשואות2010בשנתהשיגההקרן

.מנייתיבמסלול%79.10-וח"אגבמסלול%13.6

בשנתההשתלמותקרנותבענףסוגמאותוהגמלבקופותהניהולדמישלהממוצעהשיעור
חודשידוח'חוזרפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור.%79.0היה2010
בדוחותניהולדמיבאורראה,%32.0הוא2010בשנת(4-2-2009גמלחוזר)'גמלקופותשל

.הכספיים

המאזןתאריךלאחראירועים.4

מדד,%04.4שלבשיעור100א"תמדדירד2011/03/01ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
לצרכןהמחיריםומדד%28.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרות

וריביתהדולרשערמול%09.2שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%56.0-בעלההידוש)
.%50.2-לוהגיעההאחוז0נקודות.50-בעלתהישראלבנק

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

שלהכספיםבתחוםהבכירלגורםארגובדורוןח"רואתהחברהמינתה,המאזןתאריךלאחר
.האוצרמולאישורבתהליךנמצאכספיםלמנהלהמינויוהשלמתהחברה
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הכלכליותההתפתחויותרעעעלהערןשלההשסעותמדיניות.5

הניצביםהסיכוניםבמכלולהתחשבותתוךאופטימליתתשואההשגתהיאהקרןמדיניות
.מגווניםפיננסייםבנכסיםהשקעתהאתמפזרתהקרן.(הנזילותסיכוןכולל)הקרןבפני
הכלכליותההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף

.השוניםהסיכוניםואתובעולםבישראלהצפויות

השינוייםפירוטלהלן.כאמורההוןבשווקיהשינוייםלאורנכסיההרכבאתשינתההקרן
לפי בסיכוםאפיקים

:שנתי

2010בשנתהראשייםההשקעהבאפיקיהכלליבמסלולהפעילות

:כדלהלןהשוניםבאפיקיםהתיקיםמנהליפעלוהשנהבמהלך

שמיליון29.96בהיקףמניות(נטו)נרכשוא"בתהמניותברכיב
בהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח" שמיליון95.332

.(ח"שמיליון66.236בהיקףמניותונמכרוח"
שמיליון93.58בהיקףמניות(נטו)נרכשול"חומניותברכיב

בהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח" שמיליון81.168
.(ח"שמיליון88.109בהיקףמניותונמכרוח" ברכיב
ס.תבאמצעות)סחורות(נטו)נרכשוהסחורות

"
נרכשוכ"סה)ח"שמיליון84.2בהיקף

.)nrrwמיליון28.1בהיקףסחורותונמכרוח"שמיליון12.4בהיקףסחורות
ח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון82.31בהיקףח"אג(נטו)נרכשוצמודממשלתיח"אגברכיב שמיליון97.182בהיקף

.(ח"שמיליון15.151בהיקףח"אגונמכרוח" ברכיב
כ"סה)ח"שמיליון91.272בהיקףח"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתי

.(ח"שמיליון95.168בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון86.441בהיקףח"אגנרכשו ברכיב
בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון08.132בהיקףח"אג(נטו)נרכשוהקונצרני

.)nrrwמיליון33.179בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון41.311
שמיליון19.16בהיקףח"אג(נטו)נרכשול"חוח"אגברכיב

בהיקףח"אגנרכשוכ"סה)ח" שמיליון21.21
.(ח"שמיליון02.5בהיקףח"אגונמכרוח"

2010בשנתח"אגבמילולהפעילות

:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעל2010שנתבמהלך

ח"אגנרכשוכ"סה)ח"שמיליון04.9בהיקףח"אג(נטו)נרכשוהצמודהממשלתיבאפיק שמיליון30.15בהיקף
.(ח"שמיליון26.6בהיקףח"אגונמכרוח" באפיק

כ"סה)ח"שמיליון30.19בהיקףח"אג(נטו)נרכשו(מ"מקכולל)השקליהממשלתי
.)nrrwמיליון25.6בהיקףח"אגונמכרוח"שמיליון55.25בהיקףח"אגנרכשו
.ח"שמיליון10.3בהיקףח"אגנרכשוהקונצרניברכיב

2010בשנתפנייתיבמסלולהפעילות

:כדלהלןזהבתיקהתיקמנהלפעלהשגהבמהלך

שמיליון13.1בהיקףמניות(נטו)נרכשוא"בתהמניותברכיב
בהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח" שמיליון91.2

.(ח"שמיליון78.1בהיקףמניותונמכרוח" מניותברכיב
בהיקףמניותנרכשוכ"סה)ח"שמיליון072.0בהיקףמניות(נטו)נרכשול"חו שמיליון096.0
.(ח"שמיליון024.0בהיקףמניותונמכרוח" ברכיב

.ח"שמיליון13.0בהיקףח"אגנרכשומ"המק
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

פעילותהותוצאותהקרןשלהכספימצבה
ובהעברותיהםבמשיכותיהם,העמיתיםבהפקדותהשינוייםאתהמפרטתטבלהלהלן.1

:(ח"שבאלפי)הקודמתהשנהלעומתזובשנה

oso

n

)2w-2009שיעור-שנת
השינוי (

(ח"שובאלפי(ח"שבאלפי
(%16.1)232,273434,276פרידות:

(%85.3)(851,212)(651,204)אשיכות

%74.0(886,60)(335,61)מהקרןעברות:

(%00.25)997,11995,15(1)הקרןאלועברות

.העמיתיםחשבונותבמספרלירידהבהפקדותהירידהאתלייחסניתן(1)

%13.6,הכלליבמסלול%32.9היאהמדווחתבשנההקרןשלברוטוהנומינליתהתשואה.2

%56.4,הכלליבמסלול%53.27שלתשואהלעומת,מנייתיבמסלול%79.10-ו,ח"אגבמסלול

פעילותמתחילתמחושבותהתשואות.אשתקדמנייתיבמסלול%16.32-וח"אגבמסלול
בעיקרנבעו,2010בשנתהקרןשצברההרווחים.המאוחרלפי-השנהתחילתאוהמסלול
השוואתםוכןשוניםמדדיםהתנהגותעלנתוניםראה.סחיריםאחריםערךוניירותממניות
ההוןבשוקההתפתחויות"עלבפרקהדירקטוריוןבדוח,קודמתלשנה

". בדוחראהנוסףמידע
.(2)בההנהלהבסקירתהכנסהשיעורי

שלבשיעורהןהנכסיםכללמתוך,כספיםלמשיכתשזכאים,המאזןליוםהעמיתיםיתרות.3
אגבמסלול%8.87שלבשיעור,הכלליבמסלול%5.77

מנייתיבמסלול%0.86שלובשיעורח" -להלן)
אינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף.("הנזילותיחס"
ההפקדותמןוההעברותהמשיכותאתלממןנוהגתהקרן.כדיןאותולמשוךעדייןיכולים

.ערךניירותשלממכירותצריךואם,הקרןמהשקעותשוטפיםמתקבולים,השוטפות
שלההשקעותמדיניותמתייחסתעתבכלתשלומיםלבצעהקרןשליכולתהעלשמירהלצורך
אחרעוקבתוכן,הנזילותליחסגם,וסיכוןרווחשיקוליעםיחד,הקרן

,ההפקדותנתוני בדרך.בפועלהזכויותוהעברתהמשיכות
שינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקרןזו

.יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקרןכספיםהעברתעם,העמיתיםבהתנהגות
פיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססתההשקעותמדיניות
הקרן.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווחקצרישקליים
.מזומניםובשוויבמזומנים,סחיריםבנכסיםמנכסיה%7.89מחזיקה

סיכוןתוךהקרןתשואתאתלמקסםכוונהומתוך,הקרןשלההשקעותמדיניותבמסגרת
השינוייםלגבילהערכותיהבהתאםהנכסיםמ"מחאתמתאימהההשקעותועדת,נמוך שלבנזילותובהתחשב,ההוןבשוקהצפויים

.הקרןעמיתי

שאלפי881,684,2-ב2010בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאזן.4
965,449,2לעומתח" שאלפי

.%6.9שלעליה,2009בדצמבר31ביוםח"
מהצבירהוגם,ההשקעהבאפיקימהרווחיםבעיקרנבע2010בשנתהמאזןבהיקףהגידול

.העמיתיםזכויותשלנטוהחיובית

-9-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

שוקסיכוניניהול
כללי

קבלתתהליכיבמסגרתלרווחבסיכויהטיפולעםבמשולבנעשההשוקבסיכוניהטיפול
.בקרןההשקעההחלטות

בין,נועדואלוכללים.הכנסהמסבתקנותשנקבעוההשקעהבכללילעמודמחויבתהקרן
.השוניםהסיכוניםאתלהפחית,היתר

ימתשננעיל4ת1%הפעהשי15ןלמי%וכשפעת]הישוךדייי'ס'?י
סיטן

ביניניתערך.השקעותבתישלושהבאמצעותמנוהליםהקרןנכסיפיננסייםתיכונים.1
.בשווקיםלתנודותבהתאםבעיקרמשתנההקרןנכסי

הסיכוניםאחרומעקבשיהויתשתיתהקימההחברה
ושימושסיכוניםמנהלמינויבאמצעותהשוניםהפיננסיים

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

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

.ההחלטותקבלתבעתבדעתוומתחשבים

שוקסיכוניניהולעלאחואי
.2010אפרילבחודשבפעילותושהחלסיכוניםמנהלבחרההחברה

שוקסיכוניתיאור
.הקרןבדוחההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"פרקראה
לגיוון,לאפיקיםחשיפהלצורךגםאלא,הגנהלמטרותרקלאהכגוריםבתחוםפועלתהקרן

.הנזילותולשיפורהחשיפהדרכי

-10-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

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

שועסיכוניניהולמדיניותעלהפיקוח
(קייםאם)הקשרעלהמצביעמיוחדתיעודאין.במשולבנעשהובסיכוייםבסיכוניםהטיפול

.הרגיללתיעודמעבר,הבסיסנכסוביןהנגזרהפיננסיהמכשירשבין
."שוקסיכוניניהולעלאחראי"בפרקלעילעודראה

הצמדהבסיסידוח
.הקרןשלהכספייםבדוחות3ביאור,להלןראה

בנגזריםפוזיציות
.הקרןשלהכספייםבדוחות15-ו7,8ביאורים,להלןראה

סיכוניםעלנוסףמידע
החברהמעקב,המעסיקיםחובותמצבועלהתלויותההתחייבויותעלמידעלהלןראה.1

שלהמבוקריםהכספייםבדוחות20בביאור,כךבשללחברההנוגעוהסיכון,עליהם
הקרן

ההנהלהבסקירת"בהשקעותסיכוניםניהול"בפרק,סיכוניםעלמידעלהלןראה.2
.הקרןשלבדוחות

בביאורים,החשיפההיקףעלהמשפיעיםכמותייםנתוניםעלנוסףמידעלהלןראה.3
.הקרןשלהמבוקריםהכספייםבדוחות8-4

בדוחותהשנתילדוחאחריותהעלההנהלהבדוח,תפעוליסיכוןעלמידעלהלןראה.4
.הקרןשל



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהדירקטוריוןדוח

במדדישינוי:כוללההשקעותוועדתהדירקטוריוןבישיבותהמוגשהקבועהמידע.5
עלדגשעםהקרןפעילותסקירת,הקודמתהישיבהממועדשחלפהבתקופההשוק

.(תקופהלאותההכל)ח"במטהעתידייםהחוזיםועל,סחירהלאבאפיקההשקעות
וביןהקודמתבישיבהההשקעההחלטותביןהשוואהמקבלתההשקעותוועדת
וכן,מפורטיםהשקעהאפיקיפיעלהקרןלתשואתהתרומהמדווחתכןכמו.הביצוע
.בפועלהקרןנכסיוהרכבהקרןשלהאסטרטגיתהנכסיםהקצאת

ישנהאסהמתריעמחשבדוחקיים,ההשקעהמכלליחריגותלמניעתבקרהככלי.6
.הכנסהמסבתקנותשנקבעוהשקעהמכלליהקרןשלחריגה

הגילוילגביונהליםבקרותהערכת.7
החברהשלהכספיםל"וסמנכל"המנכבשיתוף,החברההנהלת,הדירקטוריוןר"יו

לגביוהנהליםהבקרותשלהאפקטיביותאתזהבדוחהמכוסההתקופהלתוםהעריכו

ל"וסמנכהחברהל"מנכ,הדירקטוריוןר"יו,זוהערכהבסיסעל.החברהשלהגילוי
הנןהחברהשלהגילוילגביוהנהליםהבקרותזותקופהלתוםכיהסיקוהכספים
בדוחלגלותנדרשתשהחברההמידעעלולדווחלסכם,לעבד,לרשוםמנתעליעילות

ביטוחההוןשוקעלהממונהשקבעהדיווחוהוראותהדיןלהוראותבהתאםהשנתי
.אלובהוראותשנקבעובמועדוחסכון

שינויכלאירעלא2010בדצמבר31ביוםהמסתיימתהמכוסההתקופהבמהלך
שצפויסביראו,מהותיבאופןהשפיעאשרכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתבבקרה
.כספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעל,מהותיבאופןלהשפיע

סיכוניםניהולמדד.8
מרץמחודשהחל,חודשמדיומדווחתמחשבתהחברה,ההוןשוקאגףהוראתפיעל

Riskמדדאת,2009 - HS-STD1%Historical Simulation based Value(עלבסיכוןערך
המחשבתהיסטוריתסימולציהיוצרהמדד.הקרןעבור(היסטוריתסימולציהבסיס
שהתרחשולאירועיםנחשףהיהאילו,הקרןשלהנוכחיההשקעותתיקשלהסיכוןאת

.בעברבשוק

לכלביחסמחשבשהוא,שוניםסיכוןמדדיבאינטרנטמפרסםההוןשוקאגף,כןכמו
.זהדוחנשואשהיאהקרןלרבות,קרן
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2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליוםמאזנים.(1,א

20102009200820072006

נכריים

שקעותה

:מזומניםושווימזומנים

213,22693,20560,2]5,5093,4]2בבנקיםמזומנים

5.93059.82]25,1877]929.84780.285מועדקצריפיקדונות

-
441,90873.299464,209210,114619.84

:סחיריםערךניירות

064,874600,621447,513256,454207,835ממשלתיותחובאיגרות

514350,392833,632090,304;]602,56961קונצרניותחובאיגרות

69].336.868578.639298,334617,171401אחריםערךוניירותמניות

-
002,312,2339,775.1095,240,1706,

"79,1698,830,1

:סחיריםשאינםערךניירות

136372,202408,250159,387870,331,]22קונצרניותחובאיגרות

586.23566.23797.44395.53772.44אחריםערךניירות

-
708,159938.225205,295554,440642,376

:והלוואותפיקדונות

751,106754,147220,179959,236491,277בברקיםפיקדונות

755.10116118266633לאחריםהלוואות

506,117870,47[338,79[225,237124,278
--.........--.-.........---.......-----......---------------

912487166,1696ג5]]יכומיםלקבלבגיןהגצקעות

59,2779,570.2],868,684,2932,449,2589.924,1861עוו;כלהדגציסך

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

133333970חובההונרוונחייבים
------------------------------------------------------------

3059---קברערכוש

881,684,2965,449,2592,924,1930,591,2908,570,2הנכעיסכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות
567,2;2]]922,1630,588,2,]]134,684,2123,449,22העמיתיםזכויות

747842480.2300,3697.3זכותויתרותזכאים

881,684,2965,449,2592,924,1930,591,2908,570,2וההתחייבויותהעמיתיטזכויותכליד



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

באחוזיםהמאזנים.(2)א

השינוישיעורבדצמברנ3ליום
2010200911)

אסים
השקעות

:מזומניםושווימזומנים

(%8.63)%21.0%58.0בבנקיםמזומנים

(%9.72)%16.3%66.11מועדקצריפיקדונות

%37.3%24.12(%5.72)

-----------------
:סחיריםערךניירות

%55.32%37.25%3.28ממשלתיותחובאיגרות

%22.21%99.20%1.1קונצרניותחובאיגרות

%34.32%11.26%9.23אחריםערךוניירותמניות

%11.86%47.72%8.18

------------------
:סחיריטשאינסערךניירות

(%6.38)%07.5%26.8קונצרניותחובאיגרות

(%3.8)%88.0%96.0אחריםערךניירות

%95.5%22.9(%5.35)

-----------------
:1הל11אותפיקדונות
(%0.34)%98.3%03.6בבנקיםפיקדונות

-%40.0%00.0לאחריםהלוואות

%38.4%03.6(%4.27)

------------------
0%04.06,0.375.יי19השקעותבגיןלקבלמומיםם

0051.1000051.100הנצייםכלסך

===========

ןההתחייבןיותהעמיתיםזכויות
%97.991העמיתיםזכויות

~
97.99-

-0%03.0.ל03"זכותויתרותזכאים

0051.1000051.100וההתחייבויותהעמיתיטזכויותכלסך

האפיקאחוזלעומת2010בדצמבר31ביוםהקרןנכסימכללהאפיקאחוזשלהשינוישיעור(11

.2009בדצמבר31ביוםהקרןמנכסי
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(3)א

הקרןנכסימסךמרכזייםבאפיקיםההשקעהשיעוריאתהמציגתרשיםלהלן

:הטניסבסופי

%60------------ר

ם2010
מ2009

-----------

ן

"
,וצן

ושווימזומניםחובאיגרותסחירותמניותלאערךניירותפיקדונות
מזומניםסחירותסביריםוהלוואות

השקעהאפיק



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

המאזניםניתוח.(4)א

שאלפי881,684,2-ב2010בדצמבר31ביוםהסתכםהקרןמאון
אלפי965,449,2לעומתח" ש

בעיקרנבעהשנההקרןשלבמאזנההגידול.%6.9שלעליה,2009בדצמבר31ביוםח"
.העמיתיםשלנטוחיוביתצבירהבתוספתהשוניםההשקעהבאפיקימהרווחיות

לתוםהנכסיםכלמסך%2.3-כשהוא,מחודשקצרהלתקופהבבנקיםהפיקדונותשיעור
%7.11-כשיעורםהיהשבה,הקודמתהשנהלעומת%9.72שלבשיעורירד,2010שנת

.הנכסיםכלמסך

ואשר,מנפיקהישראלשממשלתחובאיגרותהוא,הקרןשלהנכסיםבתיקמרכזיאפיק
,בקרןהסחירותהממשלתיותהחובאיגרותשיעור.ביותרנמוךנחשבשלהןהמנפיקסיכון

.%3.28-בהקודמתהשנהלעומתעלה,הקרןנכסיכללמתוך,צמודותוהלאהצמודות
%4.25לעומת)השנהבסוףהנכסיםכלמסך%6.32-כהיהאלוחובאיגרותשיעור

%1.12היוולמדדהצמודותהסחירותהממשלתיותהחובאיגרות,מתוכן.(בראשיתה

.הקרןמנכסי
ערךוניירותמניותלמעטאךח"אגלרבות)צמודהלאהשקליבאפיקהכוללתההשקעה
.השנהבסוףהנכסיםמתיק%6.24-בהסתכמה,(אחרים

ואגרות(ומעלהחודששללתקופה)בבנקיםפיקדונותהםהקרןשלאחריםהשקעהאפיקי
התלוי,הוגןשווילפימשוערכיםהנכסים.לצרכןהמחיריםלמדדהצמודיםסחירותלאחוב

ב2010שנתבסוףהסתכמהאלובאפיקיםהקרןאחזקת.השערוךבמועדהשוקבריבית
.הקרןנכסימסך%4.9-

שנתבתוםהנכסיםכלמסך%3.32היההסחיריםהאחריםהערךוניירותהמניותמרכיב
ביןלאיזוןרבהמשמעותישזהבאפיקההשקעהלהיקף.2009שנתבתום%1.26-ו2010
.הסיכוןלצמצוםהרצוןוביןהרווחלהשגתהרצון

עתידייםחוזיםבאמצעותהשארבין,ח"המטבאפיקהקרןהשקיעההשנהבמהלך
נכסימסך%0.8היההשנהבסוףבאפיקההשקעההיקף.ח"מטשעריעל("פורוורד") .(אשתקד%3.8-כ)הקרן



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

והוצאותהכנפותדוחות.(1)ב

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה

20102009200820072006

(הפידים)הכנסות

475,4561,2(972)385,1870,1זומנייםושתימאמנים"נט

---..------------------....-----
:סחיריםערךמניירות

140,44563,30985,57215,37308,43ממשלתיותחובאיגרות

(994)947,23(785,108)505.51531,156קונצרניותחובאיגרות

493.114897,83(938.316)834.112404,252אחריםערךוניירותמניות

479,208498,439(738,367)655,175211,126
------------------------------------------

:סחיריםשאינםערךמניירות

242.19637,14(398.12)382,12155,56קונצרניותחובאיגרות

(237,15)571(832)457750אחריםערךניירות

839,12905,56(230,13)813,19(600)

---------------------------------------------
:ומהלוואותמפיקדונות

014.6598,23299,11837.19456,14בבנקיםפיקדונות

13(176)(1)210.1117לאחריםהלוואות

224,7715,23298,11661,19469,14
-----------------------------------.--.-..-.

1395070114-אחרותהכנסות

674,219755,142(592,370)927,229127,522(ההפסדים)ההכנסותכלסך

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

736,7264,7964,7221,10656.6ניהולדמי

707,1987,1603,2464,2556ערךניירותעמלות

085,4947,3870.3027,4740,3קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

292931--פחתוהפחתות

522163,1(213)631610מיסיםהוצאות

159,14808,13253,14263,17146,12ההשאותבלסך

411,102(845,384)768,215319,508הדוחלשנתנטו(הפסדים)הכנסות
==============-======



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפי)

אפיקבכלהנכסיםשלהממוצעתהשנתיתהיתרהמןהשנתיתההכנסהשיעוראתהמפרטתטבלהלהלן

הכנסהשיעורישנתיתהכנסה(,)ממוצעתשנתיתיתרה
201020092010200920102009

(אחוזים)(ח"שבאלפי)(ח"שבאלפי)

06451.0.דד"848,179870,293385,1870,14מזומניםושווימזומניט

:סחיריםערךניירות

5%41.5_44563,30%72,]066,772837,56440ממשלתיותחובאיגרות

795,535299,447505,51531,156%61.9%99,34קונצרכיותחובאיגרות

023.750384,517834.112404.252%04.15%78.48אחריםערךוניירותמניות

884,057,2520,529,1479,208498,4391351.107304.28

------------------.-.......---------
יחיריפישאינםערךניירית
7%29.24.ני822,164192,231382,12155,5651קונצרניותחובאיגרות
(*4)(**)554,23166.31457750אחריםערךניירות

1.61/690.21י376,188358,262839,12905,5682
..................--.......---------

:והלוואותפיקדונות

825,164014,6598,23%87,4%32,14]421,23בבנקיםפיקדונות

%74,101י924.6115210,1117%48.1לאחריםהלוואות

345,130940,164224,7715,235451.53851.14

------------------.....------.......
--426059,1נטו,אחריםנכסים

--....-.-----.-....-....---.........
139---אחרותתכנסות

215561879747,21251927,2295221127%99.81951.23

.באפיקהפעילותחודשיבמספרמחולקכשהואהחודשיותהסגירהיתרותסכום(מ
,הבסיסבנכס(מרושינוייננגזרתאלומעסקאותההכנסה.עתידיותעסקאותגםמוצגותזהבסעיף(יי)

.ההכנסהשיעורהוצגלא,לפיכך.מההכנסהנגזרתהמאזניתוהיתרה

ההכנסהשיעוריעלהמשפיעיםהגורמים

.בשווקיםהשעריםמשינויינובעההכנסהשיעוריעלההשפעהעיקר,ככלל
ישראלבנקריביתבשיעורמהשינוייםמושפעמוזמניםושווימזומניםשלההכנסהשיעור

.חודשלסוףביתרותאקראייםומשינויים

.2009בשנתמאשרקטןבשיעוראך,2010במהלךעלוהסחיריםהערךניירותשיעורי
לפדיוןהתשואהבשיעורימהשינוייםמושפעיםסחיריםהלאהנכסיםשלההכנסהשיעורי
.מ"בעריביתשעריחברתשיערוךפיעל,במשקהחובאגרותבשוק
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וטכנאיםלהנדיאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

הערןהוצאותניתוח.(3)ב
השיתישיעזי0200912121222י!0

ה-1[ל~אלפישאלפי

(!)ניהולדמי

736,7264,7%30.0%32.0המנהלהלחברהניהולדמי

(25.6'4ן)736,7264,71.30.01.32.0(1)יהול)דמיכ"סה

987,11.07.04.07.04.00.0),707(ייי)ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

חייםלביטוחפרמיות

-

(1194.11)0,1.18.0.יל6נ085,4947,3כוצתי

(%33.33,)636101.02.0,031.9)מיסיםהוצאות

נ151,11808,1ההוצאותכליך

(2)קשוריםלצדדיםהנוגעותהוצאות

(1,25.5)ל.2,72211,0%32(74ך7"

_שלהלןההערותלמעט,חודשיםסופילפיהממוצעתהשנתיתביתרהמחולקתכשהיאהדוחשנתבגיןההוצאה(') .2009בדצמבר31-בהאחוולעומת2010בדצמברנ3ביוםהקרןנכסימכללההוצאהאחוזשלהשיעישיעורייז,

העמלותשולמושבעדן(מוחלטיםובערכיםוהמכירותהקניותסךמתוךהעמלותסכוםשלשנתיסיכוםלפימחושבהשיעור(ייי)

:המהימייםהשינוישיעוריניתוח

המבוקריםהנספייסבדוהותביהולדמיבבאורראההקרויניהולהוצאותעלשסףמידע11ן

.המנהלתהחברהשלהכוללהרווחעלובדוח

.המבוקריםהכספייםבדוחות"ענייןבעלי"13כבאירפירוטראה(נ)



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרו

2010לשנתההנהלהסקירת

(חדשיםשקליםבאלפין

העמיתיםבזכויותהשיגוייסעלדוחות.(1)ג

20102009200820072006

123,449,2112,922,1630,588,2211.567,2848,486,2לעםנבימארשלהשנההעמיתיםזכרות

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

:11111ר1.וזנ5י

784,203322,205962,208763,221117,241הפרשותמעביד-שכזים
הפרשותעובד-

"
].610.71533,76348ן7.]]44,692

" 232,273434,276572,280296,298465,322ההפישותכלסד

----------------...........-----------------------------------.............
;יעמיתיטתשלומים

5])(65.204])עמיתיםשכירים

"
,2[2)(337.477,(935.245)(019,253)

(019,253)(935,245)(337,477)(851,212)(651,204)התשלומיםשדגל

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

:זכויותהעגיה

העברת
~

5,9]155,82]839,1]995,5]],997הקרןאלכויות

העברת
~

6)(335,61)מהקרןכויות

"8,60)(747.96)(

(29ן,204)(24].50"

(692,119)(353,233)(908,84)(891,44)(338,49)נטוזכויותהעברתמן

(246,50)(992,180)(673,281)243,19692,18נטוצבירה

---------------.-.-...........---------------------------------------------
411,202609,130(845,384)768,215319,508נטו(הפסדים)הכנסות

134,684,2123,449,2112,922,1630,588,2211,567,2השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות
===================================



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלהדוחותניתוח.(2)ג

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

-------

"
-,1

1יי
1

נו,

-
-400-------ש---------

הפקדותמשיכותנטוזכויותהעברה



וטננאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

(המשך)העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחותניתוח.(2)ג

.)השינוישיעור2009שנת2010שנת
(ח"שבאלפי)(ח"שבאלצי)

(%16.1)232,273434,276מפקדות

(%85.3)851,212-(651,204)משיכות

%74.0(886,60)(335,61)מהקרןוכויותתעברת

(%00.25)997,11995,15הקרןאלזכויותלעברת

ותוצאותהקרןשלהכספימצבהבפרק,הדירקטוריוןבדוחלעילראה,השניםביןהשינוילשיעורהסבר(.)
.פעילותה

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

הכלליהמסלולנכסימכלל%5.77הוא2010בדצמבר31ליוםנכון,("הנזילותיחס"
אגמסלולנכסימכלל%8.87,(%1.76-09/12/31)

מכלל%0.86(%0.87-09/12/31)ח"
.(%9.75-09/12/31)מנייתימסלולנכסי

למשוךעדייןיכוליםאינםאםגם,אחרתלקרןכספםאתלהעביריכוליםעמיתים,בנוסף
הנזילותשיעוראתהופכת,קופותביןוכויותלהעברתהנגישההאפשרות.כדיןאותם

.לן100-להאפקטיבית

הכלליבמסלולשנים0.2הוא2010בדצמבר31ליוםבחיסכוןממוצעחייםמשך.(ד)(2)ג
במסלולשנים6.3,(שנים09/12/31-2.2)ח"אגבמסלולשנים0.2,(שנים09/12/31-0.2)

שכלכדיהדרושהממוצעהזמןאתמבטאיםאלונתונים.(שנים09/12/31-0.2)מנייתי
.החיסכוןתקופתלתוםיגיעוהשנהבסוףהבשילוטרםשחסכונותיהםהעמיתים

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

והעברתהמשיכות,ההפקדותנתוניאחרעוקבתוכן,הקרןשלההשקעותמילותלרמת
,העמיתיםבהתנהגותשינויעםלהתמודדהיכולתעלשומרתהקרןזובדרך.בפועלהזכויות

ההשקעותמדיניות.(יהיואם,צפויותלאכספיםמשיכותועםמהקרןכספיםהעברתעם
קצרישקלייםפיקדונות)שוטפותנזילותבהשקעותמהכספיםחלקהשקעתעלמבוססת

.הנזילותלצרכיבהתאםלמימושהניתנים,סחיריםובאפיקים(טווח
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת
(חדשיםשקליםבאלפי)

זכויותסך
העמיתיםמספר

השנהלסוףא)משיכות(3)הפקדות(2)חשבונות(1)ותקבערו

519,7338,83567,3234,172(כולל)שנים3עד

708.21891.201419.262900.511.2שנים3מעל

227.29229.285986,265134.684.2כ"סה

מביהמוקדם,(יתרתםכלאתשמשכולעמיתיםבנוגע)היתרהכלמשיכתלמועדאוהשנהלסוףבקרןותק(1)

.השנהבמהלךשפרשועמיתיםשלחשבונותגםכוללהחשבונותמספר(2)

.הקרןאלזכויותהעברתכולל(נ)

.מהקרןזכויותהעברתכוללא)
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתההנהלהסקירת

2010בשנתהעמיתיםחשבונותבמספרשינוי.(ו)(2)ג

החשבונותפרפר
10/12/31השנהפרשוהשנההצטרפו2009/12/31העמיתיםסוג

956.27(271.1)380.28847שכירים

7ג.956(ג2843828471221הכלסך

ביתרהחשבונותמתוכם
וללאח"ש500עדשל

842(ג1:2116422האחרתהבשהתתעה

תשואותדוח.ד

מיסיםוהוצאותערךניירותעמלותהוצאותניכוילאחרמחושבתברוטוהנומינליתהתשואה
.לעמיתיםחייםביטוחודמיניהולדמיניכוילפניאך

.המסלוליםאחדבכללעמיתיםאחידיםברוטוהתשואהשיעורי

,ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

.השנתייםהתשואהשיעורישלהנדסיכממוצעמחושבתהממוצעתהשנתיתהתשואה

ברוטונומינליתשנתיתתשואה

מסלשנה

-

("י).מנייתמבלול(*)אגיחמבלולבלליל

2010%32.9%13-6%79,10

2009%53.27%56.4%16.32

2008(%99.14)

2007%64.8

2006%70.5

2005%40.11

2004%48.8

2003%26.14

2002%02.2

2001%69.9

כללימילול

תקןסטייתממוצעתתשואהתקופה
2010.2007%52.6%10.15

2010-2001%72,7%57.10

.,,11,1-ההלמ(ל
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(המשד)תשואותדוח.ד

שניםלפי,הכלליהמסלולשלברוטוהנומינליתהתשואהאתהמציגתרשיםלהלן

----

-
מן

י-חייו
,,
%0[-
%12-

%14-
-a%61---ו,ו-1,1ו,,ו1

אאה%אאאהחה5
הי
ן
ה

שנה
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ההשמשת"ניחדוח.ה

ניתדוח.היק

שלההשקעותתיקתשואתביןלהשוואהכלילתתנועדהשקעות"
הקרי

.ימןתיקשלתשואהיבין
,הקרןשלהנכסיםבתיקשהיההיחסלפילאפיקיםהמחולקתאורטיהשקעותתיקהואהסמןתיק

.השוקמדדיתשואותלפימחושבתותשואתו

,מהדוחמונחיםעלהסבריםלהלן

בממוצעמחולקכשהואבאפיקההשקעהיתרתממוצעעלמבוסס-הקרןמנכסיהאפיקאחוו.א

.חודשבסופי,הקרןנכסי

:כדלהלןהםהשוקתשואות.ב

.מ"המקמדדלפי:מזומניםושווימזומנים

.כלליק"נאסדהואל"בחומניותבאפיקהשוקמדד.לאפיקומתאיםשמתפרסםמדדלפי:סחיריםנכסים

.סחירקונצרניח"אגמדדלפי:(והלוואותפקדונות,ח"אג)סחיריםלאנכסים

.השוקבתשואתהקרןמנכסיהאפיקאחוושלכמכפלהככלל)חושבה-הסמןבתיקמשוקללתתשואה.ג

:שיעוריםשנישלכמכפלההמשוקללתהתשואהחושבה,השוקתשואתצוינהלאשבהם,בדוחבאפיקים

.הקרןשלהשנתיותההכנסותכלסךחלקיבאפיקהשנתיתההכנסה-הראשוןהשיעור

.הקרןשלברוטוהנומינליתהשנתיתהתשואה-השניהשיעור

:הקרןידיעלבפועלשיושמהההשקעותמדיניותשלכלליתאיר.(2)ה

ההשקעותמדיניותעלוהשפעתןבמשקהכלכליותההתפתחויות"בפרקהדירקטוריוןבדוחראה

."הכלכליותההתפתחויותרקעעלהקרןשלההשקעותמדיניות"5בסעיף,"הקרןשל

לכרסםהחברהעל,(שלוהשקעהמדיניותעלמוסדיגוףשלמראשהצהרה)13-9-2009מוסדייםגופיםחוזרפיעל
החברה.אפיקלכלהרלוונטייםהייחוסמדדיאתולצייןשלהההשקעהמדיניותאת,2010משנתהחל,מראש
.החוזרהוראותאתמבצעת
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(חדשיםשוליםבאלפי)

(המשך)השקעותניתוחחח.(3).ה

כללימסלול

תשואה
משוקללתתשואתהאפיעאחוז

הסמןבתילהשוקהקרןמנכסיהשקעהאפיק

0.ל7%91.1:13.ל02:מזומניםושווימזמנים

ממשלתיח"אג

%61.11%02.8%93,0קבועהבריביתמדדצמודח"אג

%46.11%23.6%71.0(שחר)קבועהבריביתצמודלאח"אג

%19,1%18.1%01.0(גילון)משתנהבריביתצמודלאח"אג

%02,5%91.1%10.0מועדקצרמלווה

%08.0%00.0ל'תףח"אג

ממשלתיח"אגכ"סה
297554.1.ל36"

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

סחירקונצרניח"אג
מדדצמודח"אג

19%03.13%54,2.ל46"

%00.0-%08.0%86.0ח"מטצמודח"אג

%23.3%03.5%16,0צמודלאח"אג

O.%52.0חוילח,י)א .OJY

2.ל1.23:73ל29סחירקונצרניח"אגכ"יה

אחריםערךוניירותמניות

14%99,2_%00.20%93בארץאחריםערךוניירותמניות

%04.0%01.17%01.0להמרהח"אג

%01.0%57.15%00.0(waiTafit)אופציהנתבי

1.ל%59.7%91.16:28ל"בחואחריםערךוניירותמניות

1.272854.4ל64אחריםערךוניירותמניותכ"סה
.........---..........

והלוואותפעדונות

1.0ל%19.5%03.1368מדדצמודותוהלוואותפקדונוונ

0.ל5:68.ל19:והלקאותפקדונותכ"סה

סחירלאקונצרניח"אג

%56.6%03.13%85.0מדדצמודח"אג

6%85.0.ל%56סחירלאקונצרניח"אגנ"סה
...........-----------

אחריםנכסים

0.ן%94.0%0השקעהקרנות

1.00.0%01.0החלפהועסקאותעתידייםחונים

9451.00251.0אתריסנכסיםכ"סה

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

%00.1004451.10כב"סה

3251.9ברוטונומינלית,בפועלהערןתשואת

-%11,1הפרש
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(הדשיםשקליםבאלפי)

(.)(המשך)השקעותניתוחדוח.(3).ה

ח"אגמילול

אחת
תשואההאפיק

בתיקמשוקללתתשואתמנכסי
הסמןהשוקהקרןהשקעהאפיק

0754.8%91.11554.0מזומניםושוהמזומנים

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

ממשלתיח"אג
8%99.2.ל1.33.37:02קבועהבריביתמדדצמודח"אג

1.6%08.1ל%40.1723(שחר)קבועהבריביתצמודלאח"אג

%91.4%18.1%06.0(גילון)צמודבריביתמשתנהלאח"אג

-%00.0%59.1ח"מטצמודח"אג

~

o . oo

4.18.23%91.1%44.0מועדקצרמלווה

4.ל8254.82:57ממשלתיח"אגכ"סה

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

סחירקתצרניח"אג
8%03.13%17.1.ל99:מדדצמודח"אג

%00.0-1.00.0%86.0ח"מטצמודח"אג

1.5%01.0ל%12.003צמודלאח"אג

4.11.91854.1סחירקתצרניח"אגכ"סה

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

אחריםנכסים

-%00.0%05.0החלפהועסקאותעתידייםחוזים

%00.0%00.0נטו,אחריםנכסים

-0054.00554.0אחריםנכסיםכ"סה

1008554.5.ל00:כ"יה

1354.6ברוטונומינלית,בפועלהקרןתשואת

פ,2851הפרש
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(חדשיםשקליםגאלפי)

(*)(המשך)השקשתניתוחדוח.(3).ה

!מנייתמסלל

השקעהאפיק

מזומניםושווימזומנים

ממשלתיח"אג

קבועהבריביתמדדצמודת"אג

מועדקצרמלווה

ממשלתיח"אגכ"סה

תשואה
משוקללתתשואתהאפיקאחת
הסמןגתיקהשיקהקרןמנכסי

1.8%91.11651.0ל37

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

0~%02-8%00-0.0לו"

0.ך1%0~%50,3%91

%49.3%07.0

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

אחריםערךוניירותמגיות

%24.78%93.14%68.11בארץאחריםערךוניירותמניות

ל"בחואחריםערךוניירותמניות
~

1.1ל99154.1668.ל91

1551.88אחריםערךוניירותמניותכ"סה

13.ל36"

אחריםנכסים

%21.0-1.0ל01החלפהועסקאותעתידייםתווים

1.0ל0151.0-21אחריםגכסיסיל'סה

0051.1008051.13כ"סה

7951.10ברוטונומינלית,בפועלהקרןתשואת

-4ננפיבהפרש
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בהשקעותסיכוניםניהול.ו
.הדירקטוריוןבדוחשוקסיכוניניהולפרקלעילראה

ההתפתחויותשלהערכהפיעלנבחניםההשקעהועיתויאפיקבכלההשקעההיקף
:שלהלןהסיכוניםפיועלובעולםבישראלהצפויותהכלכליות

ההכנסות,ההפקדותתזרימיפיעלשלההנכסיםנזילותאתמנהלתהקרן-נזילותסיכוני
,כספיםלמשיכתשנכאים,בקרןהעמיתיםיתרות.הצפויותוהמשיכותבמזומןמהשקעות

1שלבשיעורהינן

~

%0.86,ח"אגמסלולנכסימכלל%8.87,הכלליהמסלולנכסימכלל5.77
.המאזןליום,מנייתימסלולנכסימכלל
.אחרתלקרןכספםאתלהעבירלהורותהעמיתיםשלמזכותםגםנובעיםהנזילותצרכי

לצרכיביחסהוודאותאיאתמגדילותמהקרןכספםאתלהוציאהעמיתיםשלהאפשרויות
וסחיריםגויליםנכסיםלקרן.להםלהיערךהקרןיכולתאתומקטינות,בעתידהנוילות
גדולותמשיכותיהיואםיהמרכיבלממשובאפשרותה,נכסיהמסך%7.89שלבהיקף
.מהצפוי
רשאיםהגמלבקופתשהעמיתיםהסכומיםסךלביןוהנזיליםהסחיריםהנכסיםביןהיחס
סבורההחברה.מנייתיבמסלול16.1,ח"אגבמסלול14.1,הכלליבמסלול16.1הואלמשוך
.שצברוהיתרותאתלמשוךהעמיתיםשללאפשרותהולםמענהמספקזהשיחס

הקרןנזילותניתוח

כללימילולנזילות
10/12/3109/12/3108/12/31(בשנים)

באלפי)באלפי)ובאלפי

נזיליםנכסים
490,1'911,359,2670,042,2507וסחירים

עדשלמ"מח
68'859,59542,60088שנה

מעלמ"מח
361'89703ן,010,194649שנה

617,22777,2211814אחרים

397,636.2638,15הכליך

~

2112.922.1

-30-
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ןח"אגמסלולנזילות
ן10/12/3109/12/31(בשנים)

ןבאלפי)באלפי)

מיליםנכסים
863,43וסחירים

עדשלמ"מח
-שנה

מעלמחיים
-שנה

IEL19אחרים

1ננ,851.43057הכלסו

ןמנייתימילולנזילות
ן10/12/3109/12/31(ובשנים

ובאלפיובאלפי

נזיליםנכסים
880,3וסחירים

עדשלמ"מח
1שנה

מעלמחיים
-שנה

11אחרים

882.3428.2הכלסו

האחריםובמסלולים,שנים26.0הואהכלליבמסלולהקרןנכסישלהממוצעהחייםמשך
כללמועדועדהמאזןמתאריךהמשוקללהממוצעהזמןאתמשקףזהחישוב.שנים0-

.תקבולכלשלהמהווןהסכוםלפינעשההשקלול.(וריביתקרן)המזומניםבזרםתקבול
מחכבעליסחיריםלנכסיםומתייחס,"אחריםנכסים"כוללאינוהחישוב

אפסשלמ" .שנים
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(המשך)בהשקעותסיכוניםניהול.1
הקרןההשקעהלפני.שוניםמנפיקיםביןהשקעותיהאתמפזרתהקרן-אשראיסיכון
חברהבידיהערךניירדירוג,הפיננסיתאיתנותו,המנפיקשלהכספייםהדוחותאתבודקת
ההשקעהסכוםעלמשפיעותאלובדיקות.אחריםרלוונטייםופרמטרים(ישאם)מדרגת

.תנאיהועל

סיכוןעםלהתמודדשנועדומגבלותהקובעות,הכנסהמסתקנותלפיפועלתהקרן,כןכמו
.האשראי

סיכוניניהולעםלהתמודדהמיועדיםחוזריםשני2007בשנתפרסםההוןשוקאגף

החוזרים.מוסדייםגופיםידיעלסחירלאאשראיוהעמדת,השקעהפעילותאגבהאשראי
לניהולנאותיםובקרהפיקוח,ניהולומנגנוניארגוניתתשתיתשלקיומםלהבטיחנועדו
אתהמשרתהאשראימערך,הקרןהחלטתי"עפ.השקעותפעילותאגבהאשראיסיכוני
בהתאמותמ"בעמוסדייםהשקעותדששלמערךהואהאמוריםלחוזריםבהתאםהקרן

.הנדרשות

.לעמיתיהאשראינותנתלאהקרן

שיערחובבנכסיהשגערת
~

מסךשיעורשובאלפימידשיעורבעייפיסך

יהגני
שם,

הגנסיטהגבסיםח"

כ-סחיריםשסים

י"
אגמסלח-

מנייתימסלולח"

כול,לפחותAA-בדיריג

"
%00.0-1319,2%28.5נ.555,295%20

%00.0-981,1%52.4נAA-452,307%66.1בדירוגעד

נטוחהעםמדורגתלא
%-מספקת

"0.0-%00.0-%00.0
בטוחהללאמחרגותלא

%700-0_%00-917.9%38.0מספקת

%00.0-924,612%24.23300,4%80.9כ"סה

--......-.---.-..--..----------..-----
שתיריםבלתיכסיטיט

וכוללנחות-/(,,בדירוג

"
354,182%91.6-%00.0-%00.0

.%00-0_%00-371,55%10.2-,4/ןגעד,בדיר
" -755,10%41.0בטוחותעסמדורגותלא

%00.0-%00,0

%0-148.5%20.0בטוחותללאמדורגותלא

"
_0-%00_0

%00.0-628,253%62.9-0041.0כ"סה

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

552,866%86.32300,4ח1בבגכסיהשקעהבלמן --

%80.9-%00.0

-32-
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.שיעורמע-באלפי--השיעיתבנכסיחוב
הגלייםח"ש

ח"אגמסלתסחיריםניסים

5~9836,1%91~101.2274011(לפחותןכולל,1/1-בדירוג

AA-848,252%4610806oעדבדירוג /

59e

_2

בטוחהעטמדורגותלא

%000-%00.0-מספקת

בטוחהללאמדורגותלא
%00.0-570.31%31.1מספקת

119,511%17.21642,2%50.8סהייכ

....---...----....----.-----
יחיריםבלתינכסים

--707,262%87.10(כולל,לפחות-AA:בדירוג

--AA-284,83%45.3עדבדירוג

--116%00.0עסבטוחותמדורגותלא

--135.4%17.0בטוחותללאמדורגותלא

--4נ.242,350%49כ"סה

761,61%%66.3521642- השקעהכלסך
חובבנכסי

08/12/31

הנכסיםמסדשיעורh"Wבאלפי האיריסנכסיט

יכוללפחות,1/1-בדירוגחובבנכסיהשקעות
2נ_099,239%42"

%83.6נ382,13-,4,,עדבדורוגחובבנכסיהשקעות
%000-מספקתבטוחהעםמדורגותלאחובבנכסיהשקעות

1!869,21%4מספקתבטוחהללאמדורגותיאחובבגכסיהשקעית

9.20נ350.392%כ"סה

-סחידיטבלתינכסים
329,404%00.21(כולי)לפחות-AAבדירוגחובבנכסיהשקעות

!_266,22%16-,1,4חובבוירוגעדתבנכסי,השקע

118%010בטוחוהעםמדורגותלאחובבגכסיהשקעית

033,3%16.0,בטוחותללאמדורגותלאחובבגכסיהשקעות

22.)746,429%3כ"סה

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

096,822%12.42 מן

חובבנכסיתשקעהכי
-33
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לרווחלהגיעמנתעלההשקעותפיזורעלמתבססתההשקעותמדיניות-שוקסיכוני
היקףלגבימגבלותקובעהקרןדירקטוריון.השוניםבסיכוניםהתחשבותתוך,המרבי

בשווקיהצפויותההתפתחויותפיעלמתקבלותההחלטות.ואפיקאפיקבכלההשקעה
.ובעולםבישראלוההוןהכספים

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

ועדתשלהמתוכננתההתכנסותלפניהחלטההמחייביםדחופיםאירועיםמתרחשיםאם
,ההשקעותבוועדתוחבריםההשקעותיועץטלפוניתהתייעצותמתקיימת,ההשקעות
.אלולאירועיםלהגיבאיךהחלטותומתקבלות

.לפיהםפועליתוהיאהאוצרבחוזריהנדרשפ"עבעייתייםבחובותלטיפולנוהללקרן
מקבלתהשקעותועדת,חובהסדרבגינומתנהלפירעוןבעייתעקבאשרח"אגשלבמקרה
שלההפעילותנוהלעלבהתבססח"האגבעליבאסיפתהצבעתהאופןבדברהחלטה

.ההשקעותמנהליוהמלצות

יכולתובגללהגבוההנזילותםבגלל,עתידיותובעסקאותנגזריםבמכשיריםפעלההקרן

.השוניםבשווקיםצפוייםבלתילשינוייםבאמצעותםהמהירההתגובה

בהןהשקיעהשהקופהלמדדהצמודותהסחירותהחובאיגרותשלהממוצעהחייםמשך
שנים1.5,(קודמתשנהבסוףשנים8.4)הכלליבמסלולשנים7.4על10/12/31ליוםעומד

,תאריךלאותו,לפדיוןהממוצעתוהתשואה.(קודמתשנהבסוףשנים1.7)ח"אגבמסלול
אגבמסלול%4.1,(קודמתשנהבסוף%2.4)הכלליבמסלול%4.2היא

בסוף%43.2)ח" גדלה,יותרארוךהממוצעהחייםשמשךככל.(קודמתשנה
הריביתבשיעורהשינויהשפעת

נתוןקיטון,מתארכתשהתקופהככל.קבועבשיעורריביתהנושאות,ח"האגמחיריעל
עלולההריביתשיעורעלייתואילו,ח"האגבשוויגדולהלעלייהגורםהריביתבשיעור
.התיקערךעללרעהלהשפיע
למדדהצמודיםסחירותהלאהחובואיגרותהפיקדונותשללפדיוןהממוצעתהתקופה
הממוצעתוהתשואה(קודמתשנהבסוףשנים6.2)הכלליבמסלולשנים7.2עלעומדת
.(קודמתשנהבסוף%4.2)הכלליבמסלול%4.2היא2010בדצמבר31ליוםנכוןלפדיון
שוטףבאופןמשתקף,סחירותהלאהחובואגרותהפיקדונותבגיןהקרןשלהריביתסיכון

הקטנתגוררהוגןשווילפיאלונכסיםשערוך.סחירותח"לאגבדומה,הקרןשלברווחיותה
.הריביתבשיעורירידהבעתוהגדלתםהשוטפתהריביתבשיעורעליהישכאשרהקרןרווחי

אגמסלולמנכסי%7.46-והכלליהמסלולמנכסי%5.41,2010בדצמבר31ליוםנכון
,ח" המחיריםמדדעליית.לצרכןהמחיריםלמדדצמודים

הרווחיותאתחושפתלצרכן
.לירידההנכסיםיתרשלהריאלית

מטשלהחליפיןבשערילשינויהחשופיםנכסיםקיימיםהכלליבמסלול
שלבשיעורח" הנכסיםמסך%3.8לעומת,המאזןליוםנכוןנכסיהמסך%0.8

כולללא)קודמתשנהבסוף
מכלל%6.0-להשקולבהיקףעתידייםבחוויםהקופההתקשרהכךעלנוסף.(נגזרים
.(קודמתשנהבסוף-%5.0)2010שנתבסוףנכסיה
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2010לשנתההנהלהסקירת

נכסיהמסך%0.0שלבשיעור,המאזןביוםח"למטצמודמרכיבלקרן,ח"אגבמסלול
.(נגזריםכולללא)קודמתשנהבסוף%9.2לעומת

המאוןליוםנכסיהמסך%5.6שלבשיעורח"למטצמודמרכיבלקרן,מנייתיבמסלול
בחוזיםהקופההתקשרהכךעלנוסף.(נגזריםכולללא)קודמתשנהבסוף%4.11לעומת

.(קודמתשנהבסוף-%0.0)2010שנתבסוףנכסיהמכלל%7.1-להשקולבהיקףעתידיים

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

,במערכתליקוייםאומכשליםכתוצאהלהיגרםהעלוללהפסדסיכון-תפעוליסיכון
נאותיםפנימייםובקרהבדיקהתהליכיהעדר,אנושטעויות,נתוניםלעיבודפגומותשיטות

נוהליולשמירת,הסיכוןלהקטנתשוטףבאופןפועלתהחברה.חיצונייםמאירועיםוכן
.נאותיםעבודה

שלקיומומשפטיבאופןלאכוףאפשרותמהעדרכתוצאהלהפסדסיכון-משפטיסיכון
,פיננסיותזכויותאוהתחייבויותאחרולעקובלאמת,ונתוניםמידעמחוסראוהסכם

.העמיתיםידיעל,תוגשאם,בתביעהלהפסדסיכוןוכן,מהסכםהנגזרות
ישיבותלליווי,שוטפיםמשפטייםשירותיםלקבלתמשפטיביועץנעזרתהקרן

.הצורךבמידת,ממעסיקיםפיגוריםולגביתשלההדירקטוריון

העמיתיםלזכויותבנוגעהמדיניות.ז

.קבוצתיחייםבביטוחבכךשבחרועמיתיהאתביטחההחברה.לעמיתיהמלווהאינההקרן
.חייםבביטוחעמיתיהאתלבטח11/4/1ביוםתחדלהחברה

המאזןתאריךלאחרההוןבשנקהתפתחןיןת.ח

,%04.4שלבשיעור100א"תמדדירד2011/03/01ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
המחיריםומדד%28.0שלבשיעורירדאביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

הדולרשערמול%09.2שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%56.0-בעלההידוש)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאחוזנקודות50.0-בעלתהישראלבנקוריבית
,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך
הכספיםבתחוםהבכירלגורםארגובדורוןח"רואתהחברהמינתה,המאזןתאריךלאחר
.האוצרמולאישורבתהליךנמצאכספיםלמנהלהמינויוהשלמתהחברהשל
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

31לעם("הקרן"-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהמצורפיםהמאזניםאתביקרנו

לשנההעמיתיםבזכויותהשינוייםעלהחפותואתוהוצאותהכנסותדוחותאת2010בדצמבר

.הקרןשלוההנהלההדירקטוריוןבאחריותהינםאישכספייםדוחות.תאריךבאותושנסתיימה

.ביקורתנועלבהתבססאלהכספייםדוחותעלדעהלחוותהיאאחריותנו

י"עבוקרותאריךבאותושנסתיימהולשנה2009בדצמבר31ליוםהקרןשלהכספייםהדוחות

בלתידעתחוותכלל2010באפריל6מיוםשלהםהדוחאשראחריםמבקריםחשבוןרואי
.מסוייגת

בתקנותשנקבעותקניםלרבות,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקוחתיעאתערכנו

לתכנןמאתנונדרשאלהתקניםפיעל.1973-ג"התשל,וכשבוחרואהשלפעולתוירךחשבוןרואי

מוטעיתהצגההכספייםבדוחשאיןביטחוןשלסבירהמידהלהשיגבמטרהולבצעההביקורתאת

שבדוחותובמידעבסכומיםהתומכותראיותשלמדגמיתבדיקהכוללתביקורת.מהותית

המשמעותייםהאומדניםושלשיושמוהחשבונאותכללישלבחינהגםכוללתביקורת.הכספיים

הכספייסבדוחותההצגהנאותותהערכתוכןהקרןשלההנהלההדירקטוריוןידיעלשנעשו

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשביקורתעסבוריםאנו.בכללותה

מצבהאת,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתם

העמיתיםבזכויותוהשינוייםפעולותיהתוצאותאת,2010בדצמבר31ליוםהקרןשלהכספי

.(בישראלמקמליםחשבונאותלכלליובהתאםתאריךבאותושנסתיימהלשנה (lsraeli GAAP

ביטוח,ההוןשוקעלהממונהלהנחיותבהתאםערוכיםל"הנהכספייםהדוחות,לדעתנו,כןכמו
.הממשלתיותהחברותרשותוהוראותהאוצרבמשרדוחסכון
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~

rs/ ,
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
דירקטוריוןר"יוהצהרת

נכונותלהבטחתשניתשוהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףדוח)הממשלתיותהחבאתלתקנותבהתאם
.2007-ו"התשס(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,ד"באבשי,אני

להנדסאיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2010לשנת(ההשתלמותיקרן"-להלן)וטכנאים

נכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשל

בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנו
.בדוחותהמכוסהלתקופה

כספיומידעהכספייםהדוהות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלולאחר
החברהשלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימים

לקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברהולהתקיימותם

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכך
מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים

.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

לרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
העדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבון
-ביותר
בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת

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

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאתריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

הדירקטוריון-ל'יו,ד"באבשיתאריך
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ל"מנכהצהרת

נכונולהבטחתשמתשוהמצגיםשננקטוהפעולותבדביהסףחח)הממשלתייתהחבריתלתקרת3התאס
.2007-התשסי(הדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,שטיינריצחק,אני

להנדסאיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2010לשנת("ההשתלמותקרן"-להלן)וטכנאים

נכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשל

בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנו
.בדוחותהמכוסהלתקופה

כספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלולאחר
החברהשלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימים

לקביעתםאחראי,כווהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברהולהתקיימותם

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכך
מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים

.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

לרואהגילינו,כווהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
העדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבון
-ביותר
שלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת

יכולתעללרעהלהשפיע,סבירבאופןהעלולים,כספידיווחעלפנימיתבקרה
.כספימידעולדווחלסכום,לעבד,לרשוםהחברה

עובדיםאומנהליםבהשמעורבים,מהותיתשאינהוביןמהותיתבין,תרמיתכל
.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעליאחרים

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

4
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הכיפיםבתחוםהבכירהצהרת
נכונותלהבטחתשניתנווהמצגיםשננקטוהפעולותבדברנוסףלוחהממשלתיותהחברותלתקנותבהתאם
.2007-התשספוהדירקטוריותודוחהכספייםהדוחות

:כימצהיר,ארגובדורון,אני

להנדסאיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריוןודוחהכספייםהדוחותאתבחנתי.1
.(הדוחות-להלןיחדשניהם)2010לשנת("ההשתלמותקרן"-להלן)וטכנאים

נכוןלאמצגכולליםאינםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.2
שהמצגיםכדיהנחוץמהותיתעובדהשלמצגבהםחסרולאמהותיתעובדהשל

בהתייחסמטעיםיהיולא,מצגיםאותםניתנושבהןהנסיבותלאור,שניתנו
.בדוחותהמכוסהלתקופה

כספיומידעהכספייםהדוחות,הדוחותאתשבחנתיולאחרלידיעתיבהתאם.3
,המהותיותהבחינותמכל,נאותבאופןמשקפיםהדירקטוריוןבדוחהכלולאחר
החברהשלהעמיתיםבזכויותוהשינוייםהפעולותתוצאות,הכספיהמצבאת

.בדוחותהמוצגיםולתקופותלימים

לקביעתםאחראי,כזוהצהרההמצהיריםבחברהאחריםלצד,אני.4
בהתאם.בדוחותהנדרשגילוילצורךונהליםבקרותשלבחברהולהתקיימותם

בקרותשלפיקוחנותחתלקביעתםגרמנואו,כאלהונהליםבקרותקבענולכך
מובא,לחברההמתייחסמהותישמידעלהבטיחהמיועדים,כאלהונהלים

.הדוחותשלההכנהתקופתבמהלךבפרט,בחברהאחריםידיעללידיעתנו

לרואהגילינו,כזוהצהרההמצהיריםבחברה,ידיעתילמיטב,ואחריםאני.5
העדכניתהערכתנועלבהתבסס,שלהולדירקטוריוןהחברהשלהמבקרהחשבון
-ביותר
בקרהשלבהפעלתהאובקביעתההמהותיותוהחולשותהמשמעותייםהליקוייםכלאת

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

.החברהשלכספידיווחעלהפנימיתבבקרהמשמעותיתפקידבעלי

.דיןכלפיעל,אחראדםכלמאחריותאומאחריותילגרועכדילעילבאמוראין

,ון

,,)א"י
הכספיםבתחום4הבכיר%ארגדורוןתאריך
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הפנימיתהבקרהאפקטיגיותבדברוטכנאיםהנדסאיםהשתלמותלקרןהחשגוןרואידוח
בדברנוטפיםדוחות)הממשלתיותהחברותלתקנות3למעיףבהתאםפיפידיווחעל

2007ח"התשט,(כיפידייוחעלהפנימיתהבקרהאפקטיביות

להלן)מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלכספידיווחעלהפנימיתהבקרהאתביקרט

שלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,0ג0ןבדצמבר31ליום("הקרן"-

Sponsoring-הידיעלשפורסמהפנימיתבקרה Organizations of the01Committee

Treadway Commission(להלן-COSO(-

בקרהלקיוםאחראיםבליםוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלוההנהלההדירקטוריון

,כספידיווחעלהפנימיתהבקרהשלהאפקטיביותולהערכתכספידיווחעלאפקטיביתפנימית
הפנימיתהבקרהאפקטיביותבדברנוספיםדוחות)הממשלתיותהחברותתקנותבהתאםהנכללת

עלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלבדוח2007-ח"התשס,(כספידיווחעל

.המצורף,כספידיווח

עלבהתבססהקרןשלכספידיווחעלהחברהשלהפנימיתהבקרהעלדעהלהוותהיאאחריותנו

.ביקורתנו

עלפנימיתבקרהשלביקורתבדברב"בארהPCAOB-הלתקניבהתאםביקורתנואתערכנו

מידהלהשיגכדיולבצעההביקורתאתלתכנןמאיתנונדרשאלהתקניםפיעל.כספידיווח

הבחינותמכלכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרהשלקיומהבדברביטחוןשלסבירה

הערכת,בחברהכספידיווחעלהפנימיתהבקרהלגביהבנההשגתכללהביקורתנו.המהותיות

שלהתפעולואפקטיביותהפנימיתהבקרהתכנוןעלבחינה,מהותיתחולשהשללקיומההסיכון

שחשבנואחריםנהליםביצועגםכללהביקורתנו.המוערךהסיכוןעלבהתבסספנימיתבקרה

.דעתנולחוותנאותבסיסמספקתשבדיקתהסבוריםאנו.לנסיבותבהתאסכנחוצים

לגביביטחוןשלסבירהמידהלספקהמיועדתהליךהינההקרןשלנספידיווחעלפנימיתבקרה

חוקלהוראותבהתאם,חיצוניותלמטרותהכספייםהדוחותוהכנתכספידיווחשלהמהימרת

האוצרבמשרדוחיסכוןביטוח,ההוןשוקאגףהנחיות,975ג-ה"התשלהממשלתיותהחברות

כוללתהקרןשלכספידיווחעלפנימיתבקרה.גמללקופותבישראלמקובליםחשבונאותוכללי

,ונאיתמחיקבאופןהמשקפותרשומיתלניהולמתייחסים(1),אשרוהנהליםמדיניותאותםאת
שלסבירהמידהמספקים(2),מרשותהוהוצאתםהחברהבנכסיהעסקאותאת,סבירבפירוט

רשותלהוראותבהתאסהכספייםהדוחותהכנתלאפשרכדיכנדרשנרשמותשעסקאותביטחון

(GMP8611,15(בישראלמקובליםחשבונאותולכלליוהנחיותיההממשלתיותהחברות

שלהמוסמכיםהגורמיםלהרשאותבהתאםרקנעשים,הקרןשלכספיםוהוצאתושתקבולים

אושימוש,רכישהשלבמועדגילויאומניעהלגביביטחוןשלסבירהמידהמספקים(3)-ו,החברה
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עלמהותיבאופןלהשפיעהיכולים)בהרשאהשלאנעשואשר,נכסיםשלהחברהמרשותהוצאה

.הכספייםהדוחות

הצגהלגלותאילמנועשלאעשויהכספידיווחעלפנימיתבקרה,המובנותמגבלותיהבשל

עתידיותתקופותגביכלשהינוכחיתאפקטיביותמהערכותמסקנותהסקת,כןכמו.מוטעית

כישזתכןאובנסיבותשינוייםבגללמתאימותלבלתיתהפוכנהבקרותכישיתכןלסיכוןנתונה
.לרעהתשתנהונהליםמדיניותשלהקיוםמידת

בהתבסס2010בדצמבר31ליוםכספידיווחעלאפקטיביתפנימיתבקרה,קיימההחברהלדעתנו

.cosoידיעלשפורסמהפנימיתבקרהשלהמשולבתבמסגרתשנקבעוקריטריוניםעל

ליוםהקרןשלהכספייםהדוחותאת,בישראלמקובליםביקורתלתקניבהתאםביקרנו,כןכמו

לנווהדוחתאריךבאותושנסתיימהלשנההחברהשלוהפסדרווחדוחואת2010בדצמבר31

.הסתייגותללאהינו011ןבמרץ28מיוםלגביהם

י"עבוקרותאריךבאותושנסתיימהולשנה2009בדצמבר31ליוםהקרןשלהכספייםהדוחות

.מסוייגתבלתידעתחוותכלל010ןבאפריל6מיוםשלוהדוחאשראחרמבקרחשבוןרואה

/רליבנוי/
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

כספידיווחעלהפנימיתהבקרהבדברוההנהלההדירקטוריוןשלדוח

קרן":להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןשלהדירקטוריוןבפיקוח,ההנהלה
.כספידיווחעלנאותהפנימיתבקרהשלוקיומהלקביעתהאחראית,("ההשתלמות

בטחוןשלסבירהמידהלספקכדיתוכננהההשתלמותקרןשלהפנימיתהבקרהמערכת
המפורסמיםכספייםדוחותשלנאותהוהצגההכנהלגביהחברהשלולהנהלהלדירקטוריון

תלותללא.ההוןשוקעלהממונהוהוראותבישראלמקובליםחשבונאותלכלליבהתאם
אםגםלפיכך.מובנותמגבלותישהפנימיתהבקרהמערכותלכל,שלהןהתכנוןרמתבטיב
בלבדבטחוןשלסבירהמידהלספקיכולותהןאפקטיביותהינןאלומערכותכינקבע

.כספידוחשלולהצגהלעריכהבהתייחס

כילהבטיחהמיועדתמקיפהבקרותמערכתמקיימתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה
החשבונאייםוהרישומים,מוגניםהנכסים,ההנהלהלהרשאותבהתאםמבוצעותעסקאות
המידעשערוצילהבטיחכדיצעדיםנוקטתהדירקטוריוןבפיקוחההנהלה,בנוסף.מהימנים

.פנימיתבקרהנהליביצועלרבות,ביצוע)monitor(ומנטריםאפקטיבייםוהתקשורת

קרןשלהפנימיתהבקרהאפקטיביותאתהעריכההדירקטוריוןבפיקוחהחברההנהלת
שנקבעוקריטריוניםעלבהתבסס,2010בדצמבר31ליוםכספידיווחעלההשתלמות

Committee-השלהפנימיתהבקרהבמודל Of Sponsoring Organizations of the Treadway

coso) Commission(.מאמינהההנהלהזוהערכהעלבהתבסס)believes(31ליוםכי

.אפקטיביתהינהכספידיווחעלההשתלמותקרןשלהפנימיתהבקרה,2010בדצמבר

הדירקטוריוןר"יו,ד"באבשי

1
מוו- ק(לון
4[ט1*"
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

מאזנים

(חדשיםשקליםבאלפי)

בזצמבר31ליום
20102009ביאור

נכסים
3השקעות

:מזומניםושווימזומנים

512,5093,14בבנקיםמזומניט
929.84780,285מועדקצריפיקדונות

-
441,90873,299

:מחיריםערךניירות

62],4064,874600ממשלתיותחובאיגרות

5]4602,569161,4קונצרניותחובאיגרות

7,6336.868578.639אחריםערךוניירותמניות

-
002,312,2339,775,1

:מחיריםשאינםערךניירות

5122,136372,202קונצרניותחובאיגרות

8586.23566.23אחריםערךניירות

708,159938,225

9:והלוואותפיקדונות

75,106754,147]בבנקיםפיקדונות

755.10116לאחריםהלוואות

-
506,117870,147

9]10211,52השקעותבגיןלקבלסכומים

868,684,2932,449,2ההשקעותכליך
-----------------------

111333חובהויתרותחייבים
--------------------------

881,684,2965,449,2הנכסיםכלסך

וההתחייבויותהעמיתיםזכויות

14134,684,2123,449,2העמיתיםזכויות

15747842זכותויתרותזכאים

881,684,2965,449,2וההתחייבויותהעמיתיםזכויותכליך

.הכספיים4הזוחות.נפרדבלליחלקמהווים*המצורפיהביאורים

sx

lSIAl

ש1 בתחוםהבכירל"ומנכדירקטורהדירקטוריוןר"יוהכספייםהדוחות

"
ספים

]



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

מילוליםלפימאזנים

(חדשיסשקליסבאלפי)

מנייתימסלולח"אגמסלולכללימילול

בדצמבר31ליוםבדצמבר31ליוסבדצמברג3לייס

נכסים

השקעות

מזומניסושווימזומנים

בבנקיםמנים,מז

מועדקצריפיקדונות

0!20"20201020092010"20

3329373334ן,[447,522

3[6.[8664.280102.1982.44[2134

060,89786,293134,1919,5247168

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

532.835056,599404,38465~2212879

302~565519,511300,4642,2--

833,864397,637--503.3[18.2

667,265.2972,747,1704,42107~25631~3260.2

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

22],136372,202----

585,23548.23-181-

707,159920,225-181-

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

751,106754,147----

575,01611----

506,7[1870,47[----

-----------------------------------------------.-..........------------
48],521952-2-

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

24],637,2460,416,2863,43044.31881,3428.2

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

--1[3122

874075,31883,3430,2י124,637,2460,416,243

העמיתיכוכויות

זכותויתרותוכאים

העמיןזכויותכלסך

397,636,2638,415,2855,43057,]3882,3428,2

7722289181]2

124,637,2460,416,2874,43075,31883,3430,2

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



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

והוצאותהכנסותדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

שנסתיימהלשנה
בדצמבר31ביום

20102009ביאור

(הפעים)הכנסות

385,1870,1מזומניםושוויממזומנים

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

:סחיריםערךמניירות

140,44563,30ממשלתיותחובאיגרות

]505,51531,56קונצרניותחובאיגרות

834.112404.252אחריםערךוניירותמניות

479,208498,439

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

:סחיריםשאינםערךמניירות

382,12155,56קונצרניותחובאיגרות

457750אחריםערךניירות

839,12905,56

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

:ומהלוואותמפיקדונות

014,6598,23בבנקיםפיקדונות

210.1117לאחריםהלוואות

224,75[7,23

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

]39-אחרותהכנסות

927,229127,522ההכנסותכלמן

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

הוצאות

16736,7264,7ניהולדמי
987,1],17707ערךניירותעמלות

18085,4947,3קבוצתיחייםלביטוחפרמיות

6]196310מיסיםהוצאות

159,14808,13ההוצאותכלסך

768,215319,508הזוחלשנתנטוהבנסות
============

.הכתפייםמהדוחותנפרדבלתיחלץמהוויםהמצורפיםהביאורים



וטכנאיםיהודסאיםהשתלמותקרן

מטלליםיפיוהוצאיתהשסותזוחות

(הדשיםשקליםנאלפי)

ממיתימילולח"אגמסלולכללי,ל,ל?מ

ביוםשנסתיימהלשנהביוםשנסתיימהלשנהביוםשנסתיימהלשנה
בהצמיר31בדצמבר31בדצמבר31
(י')0ZOOYנ20(.ןיסגס1ס201020092

(הפידים)הכנסות

(3)(4)(130)40003,249גומזזטניס1ש11יממאמנים

:סחיריםערדמניירות

-31043,2232,12ג095,429ממשלתיתחובאיגרות

--6443,156289%8ועו5קתצרניותחובאיגרות

3-307456ן514.112948.251אחויםערךוניירותמנית

20309456גן345ן825.205722,437

:ס,ד.סחנם."שד1,ימ,.מו

-127[462738121אסריםערךניירות
844.2[893.56(12)127-

:ימהלוואיתמפיקדונות

--.-98ג014.623בשקיםפיקדונות
----210.1117הלוואותלארריכ

7224715,23--.-
-------------------------------------------------

(ו)---14~-הלניותאחרות

227433473,52382.2202,1312452ההגומותכליד ------------.....
-----------....-------------------------.-ן----

הישלתת

14296104ך.84164ג7ניהולדמי

672,1927.1295565ערךניירותעמלות

13423252ע038,43קמצתיחתםלביטוחפרמיות

11-.630609מיסיםהוצאות

24613,132131832212ג13ההוצאותבלסד

69019.1290443ג309,213863,502הדוהלשנתגטוהלניות .
-====--=--=--

1נ"::נ:תמן:1"י,יעוןי"1;)ן



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרו

העמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוחות

(חדשיםשקליםבאלפי)

ביוםשנסתיימהלשנה

20102009

123,449,2112,922,1השנהשלבינואר1ליוםהעמיתיםזכויות

:הפרשות

784,203322,205מעבידהפרשות-שכירים

448.69112.71עובדהפרשות-

232,273434,276ההפרשותכלסך

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

:לעמיתיםתשלומים

(851.212)(651.204)שכיריםעמיתים

(851,212)(651,204)התשלומיםכלסו

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

:זכויותהעברת

997,11995,15הקרןאלזכויותהעברת

(886,60)(335.61)מהקרןזכויותהעברת

(891,44)(338,49)נטוזכויותהעברתסי

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

243,19692,18נטוצבירה

768,215319,508הדוחלשנתנטוהכנסות

134,684,2123,449,2השנהשלבדצמבר31ליוםהעמיתיםזכויות

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

.הכספייםמהדוחותנפרדבלתיחלקמהוויםהמצורפיםהביאורים



וטגנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרו

מסללפיהעמיתיםבזכויותהשינוייםעלדוח

(חדשיםשקליםנקלפי)

מנייתימסלולח"אגמסלולכללימילול

נססק""קויתיזה,ימסיי"יה,שה,י,מוסה"..ית,יישוני

-638,415,2924112,1057.31-2428השנהשלגיטארנלתםהעמיתיםטיוח,

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

;הפרשות

594100,257126ן933.200096.203מעכירהבישות-שכירים

577038642י367.70ן505.6עובדהפרשות-

438,269463,273451,3803,1343168ההפרשותמדגי

:לעמיתיםתשלומים

(1281(160)(645.2)(49.2ן)(078.210)(202_342,רים,שכעמיתים

(128)(160)(645,2)2ן,149)ה11ן.ד%4ל(342,202)מים,התשלסדכל

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

ווו"וויי""קוו"ליוי")"ית""קיו"ת"ת"כ

,4

(69)(48))(ן.271)(401.50)(9951.59אחרתלקרןםהםסילת,,זטהעברת

36681,2וןנ6ג6.17492.1947[937.78בקךןאחרממסלנללמקלונית,',זכהעברת

(024,1),5261.1(ין.356)(1251.9(4121.48,ון.914)ילמסלולאחרבקרן,זתמהמסל',העברת1כ

48גן98]327,9880,29(19ד74)(646,59)קתנסו,זכהעברתסר

88ג1"9%6,10038,30164(13)34)450,7נטוצבירה

290440י01ע309,213860,506169,2וטו(הפידים)הכנסות

י397,636,2638.415,2855.4305השנהשלבדצמןרבגליוםתעמיתיםטיוח,

"
3882,3418,2

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

",י"ע":
יתןיי

,י;:;1:ב:;:הנונה"



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

כללי-1ביאור
הקרן.א

שכרהסכמיבמסגרתהוקמה("הקרן"-להלן)וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן.1
זהמתאריךהחל.כתאגידפעלההקרן2008באפריל30ליוםעד.הציבוריבסקטור
.מ"בעוטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרןלניהולהחברהידיעלהקרןמנוהלת

בנק"-להלן)מ"בעהמדינהלעובדייהבבנקידיעלניתניםלחברהתפעולשרותי.2
חשבונותואתוהקרןהמנהלתהחברהחשבונותאתמנהלהבנק.("הבנק"או"יהב

שלווהוועדותהדירקטוריון,המנהלתהחברההוראות,הקרןתקנוןלפיהעמיתים
.דיןכללהוראותובכפוף

הוןשוקיומגדלמ"בעמוסדייםהשקעותדש,מ"בעהשקעותניהולנשואהאקסלנס.3
שלההשקעותתחום.הכלליהמסלולשלההשקעותתיקאתמנהליםמ"בע(1965)

השקעותניהולנשואהאקסלנסידיעלמנוהלהמנייתיהמסלולושלח"אגמסלול
ניהולעלהחלותהרגולטוריותההוראותכלליישוםyle>O1התיקיםמנהלי.מ"בע

ואתהדירקטוריוןמדיניותאתמיישמיםהתיקיםהקרומנהלישלההשקעות
עבודותיסודעלספציפייםערךבניירותומשקיעים,ההשקעותועדתהחלטות
.האמורותולהנחיותלמדיניותבכפוף,כלכלייםוניתוחים
לביןהתיקיםמנהלישלושתביןתאוםשלשירותיםלקרןנותןהשקעותמתאם
.החברה
.מ"בעסהרפועליםבחברתבמשמרתנמצאיםהנכסים

החברותלחוקכפופההקרןממשלתיתכחברה.ממשלתיתחברההינההחברה.4
רשותחוזריולהוראותפיועלשהותקנולתקנות,(1975)ה"התשלהממשלתיות

.הממשלתיותהחברות

החשבונאיתהמדיניותעיקרי.ב
,גמלבקופותהמקובליםהחשבונאותלכלליבהתאםנערכוהכספייםהדוחות.1

-ד"ההשכ,(גמלקופותולניהוללאישורכללים)הכנסהמסלתקנותבהתאם
וחסכוןביטוחההוןשוקאגףולהוראות("הכנסהמסתקנות"-להלן)1964

רשותידיעלהנדרשותובתוספות.("ההוןשוקאגף"-להלן)האוצרבמשרד
.הממשלתיותהחברות

:מדווחיםבסכומיםכספייםדוחות.2

הגדרות
,נומינלייםבערכיםסכומיםבתוספת,המעברלמועדמותאםסכום-מדווחסכום

גריעת.המעברמועדלאחרשנגרעוסכומיםובניכוי,המעברמועדלאחרשנוספו
.היסטורייםנומינלייםבערכיםבוצעההמעברמועדלאחרהסכומים

.מדווחיםסכומיםעלהמבוססכספידיווח-נומינליכספידיווח
בדצמבר31דהיינו,הנומינליהכספיהדיווחחלשלאחריוהמועד-מעברמועד
2003.

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

לערכיםהזהיםמדווחיםבערכיםמוצגיםהקרןשלוההתחייבויותהנכסים
.הנומינליים
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(המשך)כללי-1ביאור

(המשך)החשבונאיתהמזיגיותעיקרי.ב

לגבי,הכלליתהחשבונאיתהתקינה2004.8.5-מ70/בקהממשלהלהחלטתבהתאם
לחברותהייחודיתהתקינה.הפרטיהסקטורשלהינה,הממשלתיותהחברות

שלכחידודאוכהרחבהאוהפרטיהסקטורשללתקינהבנוסףהינה,הממשלתיות
הייחודיתהתקינה.הרשותבחוזריכמפורטממשלתיותלחברותספציפייםנושאים
.לחוקבהתאםתתבצעהממשלתיותלחברות

2010דצמברבחודשהגמלבקופותהאחרוןהעסקיםליוםנכוניםהכספייםהדוחות.3

ביוםשבוצעוהקרןובנכסיהעמיתיםבחשבונותפעולות.2010בדצמבר30-בשהיה
ביוםשנעשוהפקדות,זאתעםיחד.2011לשנתהכספייםבדוחותייכללו10.12.31
.2010לשנתלעמיתיםהאישייםבדוחותנכללו10.12.31

וההתחייבויותהנכסיםהצגת.ג
מסבתקנותשנקבעוההערכהכללילפיהכספייםבדוחותנכללווהתחייבויותיההקרןנכסי

:להלןכמפורטההוןשוקאגףשלהדיווחובהוראותהכנסה

מזומניםושווימזומנים.1
יותרהיתהלאהפקדתםבעתהפרעוןשתקופתפיקדונותכולליםמועדקצריפיקדונות-

.משועבדיםושאינםבשימושמוגבליםשאינם,מחודש
.פיקדוןבכלהנקוביםהתנאיםלפישנצברהריביתכולליםהפיקדונות-

מטבעאותושלהיציגהחליפיןשערלפיבמאזןנכללוחוץבמטבעופיקדונותמזומנים-
.המאוןלתאריךלשקלביחס

.מזומניםושוויממוומניסבהכנסותנרשמומזומניםושווימזומניםבגיןשערהפרשי-

סחיריםערךניירות.2
:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

הסגירהשערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםבארץסחיריםערךניירות,ככלל-
.אביב-בתלבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבע

הסגירהשערלפי,המאזןליוםהשוקשווילפימוצגיםל"בחוסחיריםערךניירות-
מוסדראחרבשוקאולישראלמחוץבבורסההאחרוןהמסחרביוםהערךלניירשנקבע
.המאזןליוםהיציגיםהחליפיןשעריולפיבונסחרשהוא

מוצגותאופציותמכתיבתהנובעותזכותיתרות.שוקשווילפימוצגותאופציות-
."זכותויתרותוכאים"בסעיףההתחייבויותבמסגרת

שווי.המאזןליוםהשוקשווילפימשוערכותל"בחווהןבארץהןשנסחרותמניות-
,בורסהבאותההסגירהשערולפי,למסחררשומהמניהכלבההבורסהלפינקבעהשוק
היציגיםהחליפיןשערילפילשקליםמתורגםל"בחוהשוקשווי.2010בדצמבר30ביום
.<rrlnaסחירותכמניותמסווגותהמניותכל.המאזןליום

הכנסותלדוחבמלואונזקףמהחוזההנובעהפסדאורווח-)FUTURES(עתידייםהווים-
ויתרותזכאים"סעיףזיכויאו"אחריםערךוניירותמניות"סעיףחיובכנגדוהוצאות

.בהתאמה,במאזןי'וכות
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(המשך)כללי-1ר

(המשד)וההתחייבויותהשייטהצגת

סחיריםשאינםערדניירות.3

:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםסחיריםערךניירות

תוריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפי-הוןושטריחובאגרות-
המזומנים (וסכומיםמועדים)

לבסיס,הנכסלסוג,הנכסלדרוגהמתאיםהריביתשיעורלפי
ציטוטפיעלאותקבולכלשלהצפויולמועדשלוההצמדה

פיעל,ואתכל.פרטני שוקאגףעלהממונההורהעליוהמודל
והציטוטיםהריביתשיעוריולפי,ההון

.ההוןשוקאגףידיעלכךלשםשנקבעהמחברההמתקבלים,הפרטניים
המחיראתבחשבוןהמביאהנוסחאפיעל-)FORWARD(עתידייםחוזים-

העתידי ,הבסיסנכסשלהמאוןליוםוהמחיר
סיוםעדוהתקופה,להיווןריביתשערי רווח.החווה

כנגדוהוצאותהכנסותלדוחבמלואונזקףמהחוזההנובעהפסדאו
סעיףאו"אחריםערךניירות"סעיף

.הענייןלפי,במאזן"זכותויתרותוכאים" קרנות-
עלהקרנותשלהדיווחיםעלמתבססהמוצגהשווי-השקעה

שווי נעשההשערוך.בהםהשותפיםשלהאחזקה
שהתקבלהאחרוןהמידעיסודעל

.המאזןליוםעדההשקעהמקרן

והלוואותפיקדונות.ן

הייתההפקדתםבעתהפירעוןשתקופתפיקדונותכולליםבבנקיםפיקדונות
:כדלהלןהכספייםבדוחותכלוליםוההלוואותהפיקדונות.ימיםמחודשארוכה

המזומניםתוריםהיווןעלהמבוססהוגןשווילפי-פיקדונות-
שיעורלפי הפיקדוןשלהסיכוןלדרגתהמתאים

.תקבולכלשלהצפוילמועדובהתאם
.ההוןשוקאגףעלהממונההורהעליוהמודלפיעל,זאתכל

הריביתשיעורי עלכךלשםשנקבעהמחברהמתקבלים
.ההוןשוקאגףידי

לפי-במשכנתאותמובטחותהלוואות-
תזריםהיווןעלהמבוססהוגןשווי המזומנים

למועדובהתאםההלוואהשלהסיכוןלדרגתהמתאיםשיעורלפי
שוקאגףעלהממונההורהעליוהמודלפיעל,זאתכל.תקבולכלשלהצפוי
עלכךלשםשנקבעהמחברהמתקבליםהריביתשיעורי.ההון

שוקאגףידי במשכנתאמובטחותההלוואות.ההון
.למשכנתאותהבנקיםלטובת
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עסקאותבמטבעחוד.5

ההכרהבמועדנרשמתחוךבמטבעהנקובהעסקה-
בשקליםהראשוני מטבעשלהחליפיןלשערבהתאם

.העסקהבמועדהחוך
.המאזןליוםהיציגהחליפיןשערלפימדווחיםחודבמטבעכספייםפריטים-

השקעותבגיןלקבלסכומים.6

(עליהםהצמדההפרשילרבות)קרןופדיוןריבית-לקבלקרןופדיוןריבית-

אתעברהאשרסחירהחובאיגרתעל,המאזןלתאריךעדהתקבלושטרם
.EX-היום

עדהתקבלוטרם,המאזןתאריךלפנישהוכרזדיבידנד-לקבלדיבידנד-
.המאזןלתאריך

העמיתיםוכויות.7

עםבחשבונותנכלליםמהקרןוהעברותותשלומיםלקרןוהעברותתקבולים
בזכויותהשינוייםעלהדוחות,לפיכך.בהתאמהפירעונםעםאוגבייתם

.שולמואוהתקבלוושטרםשהצטברוסכומיםכולליםאינםהעמיתים

והוצאותהכנסות

.מצטברבסיסלפיוהוצאותהכנסותבדוחנכללותוההוצאותההכנסות

הכספייםהדוחותבעריכתבאומדניםשימוש
להשתמשנדרשתההנהלהמקובליםחשבונאותכללילפיכספייםדוחותבעריכת

בדברהמדווחיםהנתוניםעלמשפיעיםוההערכותהאומדנים.ובהערכותבאומדנים
להםשניתןתלויותהתחייבויותבדברהנתוניםעל,והתחייבויותנכסים

בדוחותגילוי עלוכןהכספיים
להיותעשויותהתוצאות.הדיווחבתקופתוהוצאותהכנסותנתוני

לו)(ומדנים)'מיונות"
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2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ח"ובמטבמדדהשינויושיעורהקרןתשואות-2ביאור

.ניהולדמיניכויולפני,מסיםוהוצאותערךניירותעמלותניכוילאחרמחושבותברוטוהתשואות

,ניהולודמימסיםהוצאות,ערךניירותעמלותניכוילאחרמתושבותנטוהתשואות

_לעמיתיםחייםביטוחדמיניכוילפניאך

.המסלוליםאחדבכללעמיתיםאחידיםברוטוהתשואהשיעורי

.ומשיכותהפקדותכגון,נוספיםבמשתניםתלויעמיתכלשלהאישיהשנתיהתשואהשיעור

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנה

2010200920082007

(םיזיחאב)תשואיתהערו.א

מסלולכלליח"מסלולאןמסלולמנייתימסלולכלליח"מסלולאגממלולמגייתי

%64.8-14_4%53.27%99_32%56_7994.10%13.6%32.9%16ברוטוהנומינליתהתשואה

נטוהנומינליתהתשואה
"

1.5ל1078_ל45

%22.8-1.27%22.15ל%21.408ן3_8%88.ל97"

בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנהכבחויםמדדיםשלהשי11ישיעור.ב

2010200920082007

(םיזוחאב)

%25.2הידושהמדדלפי)לצרכןהמחיריםמדד

1.2ל3%51.479.ל89"

-1.0ל%99571ב"ארהשלהדולרשלהחליפיןשער

"
-8.ל97"-1.ל14

-6.ך%9-0%1510%04.28ן2ן%שטרלינגלירה

%71.1-2%39.6_%73ל1293,אירו

ושערילצרכוהמחיריםמדד.)
בדצמבר31ביוםשנסתיימהבשנהעיקרייםמטבעותשיחליפיי

2010200920082007
4.1178,1145.1108,105(בנקודיה)הידועלצרכןהמחיריםמדד

3846.3_549.3775.3802ב"ארהשלדולר

493.5111,6548.5711.7שטרלינגלירה

5_738.4442.5297.5659אירו



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלזוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפין

הצמדהבסיילפינכסים-3ביאור
כללימסלול

2010בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

בהצמדההמחירים
כ"סהל"בחונכסיטחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

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

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

:סחיריםערךניירות

532,835--756,527776,307ממשלתיותחובאיגרות

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

344,691-361,1128.172833,864אחריםערךוניירותמניות

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

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

:סחיריםשאינםערךניירות

122,136--122,136-קונצרניותחובאיגרות

287298,23585.23--אחריםערךניירות

122,136287298,23707,159-סחיריםשאינםערךניירותכ"סה

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

:1הל11אותפיקדונות

751,106--751,106-בבנקיםפיקדונות

755,10--755,10-לאחריםהלוואות

506,117-.506,117-והלטאותפיקד111תכ"סה

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

554605,425-184,5השקעותבגיןלקבלסכומים

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

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

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

(46)-(46)--(.)אופציותבניןהתחייבויות

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

.וכותויתרותוכאיםבסעיףכלול(')



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

ח"אגמילול

2010בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

המחיריםללא
כ"סהלצרכןהצמדה

134,1-134,1מזומניםושווימזומנים

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

:סחיריםערלניירות

215,22189.16404,38חובממשלתיותאיגרות

300.4300,4-קונצרניותחובאיגרות

215,22489,20704,42סחיריםערוניירותכ"סה

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

131225השקעותבגיןלקבלצמיםים

11-11חוגהויתרותחייביט

373,23501,20874,43הנכסיםכליל

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



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

0%20לשנההכספייםלדוחותביאורים

(הדשיםשקליםבאלפי1

(המשך)הצמדהבסיסלפינכסים-3ביאור

מנייתימסלול
2010בדצמבר31ליום

בהצמדה
נכסיםלמטבעללא

כ"סהל"בחוחודהצמדה

2452-247מזומניםושווימזומנים

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

ניירות
ערי

:סחירים

128--128ממשלתיחנחוב1איגרו

253.3-250503,3נחרים(ערךומירותנזמות

ערדצנייחוכ"בה
~

381,3-250631,3נחירים

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

:סחיריםשאינסערךניירות

1-1-אחריםערךניירות

1-1-סחיריסשאינםערךניירותכ"סה

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

2--2השקשתבגיןלקבלסכומים

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

2-.2חובהויתרותחייביםט

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

630,33250883,3הנכסיםכלידך

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



וטכנאיםלהנדסאיטהשתלמותקרן

2010לשנתהכתפייםלדוחותביאוריט

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהבסיסלפינביים-3ביאור

בללימסלול
2009בדצמבר31ליום

בהצמדה
למדד

נכפיםבהצמדההמחירים
כ"סהל"בחוחוץלמטבעלצרכןהצמדהללא

036,283-750,10-786,293מזומניםושווימזומנים

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

:סחיריםערךניירות

056,599--231,332825,266ממשלתיותחובאיגרות

458,83471,42070520,7519,511קונצרניותחובאיגרות

370,478-84943.158397,637אחריםערךוניירותמניות

8941059296,687154463,166972,747סחיריםערוניירותכ"סה

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

:סיריםשאינםערךניירות

372,202--372,202-קונצרניותחובאיגרות

3-391154.23548.23אחריםערךניירות

3372,202391154,23920,225מחיריםשאינסערךניירותכ"סה

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

:והלוואותפיקדונות

54,147ך--754,147-בבנקיםפיקדונות

116--116-לאחריםואותהל

פיידונתצסהיע
870,147--870,147-והלוואתי

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

912--186726לקבלבגיוהנצקעותכוטיםים

,284,177,1264,038,1295,11617,189460,416כוזים)סךכלה
==================================

(442)-(222)-(220)(')עתידייםחוזיטבגיןהתחיעויות

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

זכותויתרותוכאיםבסעיףכלולן')



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכשפייטלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

(המשך)הצמדהבייםלפינכסים-3ביאור

ח"אגמילול
2009בדצמבר31ליום

למדדבהצמדה
בהצמדההמחירים

חודלמטבעלצרכןהצמדהללא

013,5-906919,5מזומניםושווימזומנים

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

;סחיריםערךניירות

066,14399,8-465,22ממשלתיותחובאיגרות

292350.2-642,2קונצרניותחובאיגרות

358,14749,10סחיריםערךנייריתכ"סה
-107,25

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

:סחיריםשאינסערךניירות

1818-אחריםערךסירות

1818--סחיריםשאינםערךניירותכ"סה

31--31חובהויתרותחייבים

402,19749,10924075,31הנכסיםכלסד

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

(6)(6)-(*)עתידייםחוזיםבגיןהתחייבריות



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)הצמדהביישלפינכסים-3ביאור

מנייתימילול
2009בדצמבר31ליום

בהצמדה
כ"יהל"נבסיטבחולמטבעחודהצמדהללא

1662-168מזומניםושתימזומנים

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

:סחיריםערךניירות

79.-79ממשלתיותחובאיגרות

907,1-274181,2אחריםערךוניירותמניות

986,1-274260,2סחיריםערךניירותכ"סה

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

2--2חובהתרותחייבים

154,22274430,2הנכסיםכליך

==========================,
(1)-(1)-(,)עתידייםחוזיםבגיןהתחייבויות

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



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכתפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשעליםבאלפי

סחירותחובאיגרות-4ביאור
כללימסלול

בדצמבר31
102009פ2

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגוות

Dמועדקצרמלווה * Ipnl(465,131799,71

067.704257.527סחירותממשלתיותחובאיגרות

532,835056,599בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

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

:סחירותקונצרניותחובאיגרות

:בארץמתיריתעונצרניותחובאיגרות

690,554367,503להמרהניתנותאינן

832632להמרהניתנות

522,555999503בארץסחירותקונצרניותחובאיגריתכ"סה

-א-.....--.........

:ל"בחוסחירותקיבצרניותחוביזורית

780.9520,7להמרהניתנותאינן

780,9520,7ל"בחוסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

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

02סחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

~

565519,511

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

ב2נldoflaJd14110סחירותחובאיגרותכ"סה

2010009בדצמבר31
קונצרניותח"אג

סהכלסךלהמרהלהמרהלאממשלתיותח"אג
:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

1ב08.358.578.118.33צמודותבלתי

78.641.320.165.481.4למדדצמודות

43.2-43.227.3-ח"למטצמודות

44.448.356.105.420.4ממוצעח"מח

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:סחירותחובאיגרות

%23.3%60.4%26,5%29.3%23.3צמודותבלתי

1.2%17.4י%003%68.341ל%13למדדצמודות

1.48794.2י92544.92-ח"למטצמודות

1.44י1.21114.366י55לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה

~

78.2

3.ל81"



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכיפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

(המשך)יחירותחובאיגרות-4ביאור

ח"אגמסלול

בדצמבר31
20102009

:ההרכב.א

;סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

603,10803,8ש"מק)מועדקצרמלווה

662.13ך801.2סחירותממשלתיותחובאיגרות

hg"5404,38465,22בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

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

:בארץסחירותקונצרניותחובאיגרות

300.4642.2להמרהניתנותאינן

300,4642,2בארץסחירותקונצרניותחובאיגרותכ"סה

-ס-----------------

42294117,15סחירותחובאיגרותככ"ה

20102009/12/31בדצמבר31

קונצרניותח"אג

הכלסךהכלסךלהמרהלאממשלתיותח"אג
:(דבשניםמ"מט.ב

:סחירותחובאיגרות

30.2-30.1צמודותבלתי

70.599.213.1למדדצמודות

74.399.266.1ממוצעמ"מח

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:יחירותחעאיגרות

.ול%00.3-00צמודותבלתי

.1.2%41י107.ל24:למדדצמודות
.י20711.2:24.ול26לפדיוןמשוקללתממוצעתתששה



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכיפייםלדוחותביאורים

(חדשיטשקליםבאלפי)

(המשך)סחירותחובאיגרות-4ביאור

מנייתימסלול

בדצמבר31
20102009

:ההרכב.א

:סחירותממשלתיותחובאיגרות

:בארץסחירותממשלתיותחובאיגרות

12879(1מקייממועדקצרמלווה

12821בארץסחירותממשלתיותחובאיגרותכ"סה

010

~

12,312009/12/31

הכלסךממשלתיותח"אג
:(בשנים)מ"מח.ב

:סחירותחובאיגרות

51.067.0צמודותבלתי

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:סחירותחובאיגרות

%29.2%186צמודותבלתי



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאוריט

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחירותשאינןחובאיגרות-5ביאור
כללימסלול

בדצמבר31
20102009:ההרכב.א

:שחירותבלתיבארץקתצרניותחעאיגרות

122.136372,202להמרהניתנותבלתי

72202272ג136סחירותבלתיבארץקתצרניותחובאיגרותכ"סה

20102009/12/31בדצמבר31

:(בשנים)מ"מח.ב

:שחירותשאינןחעאיגרות

87.284.2למדדצמודות

:(באחוזים)לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג

:שחירותשאינןחובאיגרות

%95.2%08.3למדדצמודות



וטכנאיםלהודסאיםהשתלמותקרו

לשנתהכספליטבדיחותגיאיריט
~zolo (חדשיםשלליסבאלפי)

יחירוזנמגיות-6גיאור

בדצמבר31

20102009 ;ההרכג

כללימסלולמנייתימסלולכללימסלולמעלולמנייתי

130,412ן,330,322.535365מנייתבארץ

ימכהתבחוייל
"874.1312518.19 1121377.1uaaבבנבננמניותהכלסך

מחיריםאחריםערךרות..י-1ביאור

בדצמגר31

20102009 :ההרכב.א

מילולכללימסלולמנייתימסלולכללימסלולמנייתי

ובארדסחיריםאחריטערךירותגי תעודות
39542469,65שי923155סל
ן361-איפציות

8ן)אופציותכתבי סה

923383.157542324,66בארץסחיריםאחריטערךניירותנ"

:ל"בחיטחיריסאחריםערזניירות
254.148262425.139מ25סלתעודות יה

1)250254,148262425,9ל"בחויחיריםאחריםערינייריתכ"

2191181242במ91בhlUסחיריםאחריםערךניירותכ"סה

Scholesמודללפיח"מ0/שקלאופציותבאמצעותח"למטחשיפה-

i

א"

~

Black549.7ד3763דלתאבמניחי

מודללפימטבעשאינן,בישראלאופציותבאמצעותחשיפה-

1Scholes

1

(

Black884.14-דלתאבמנחו



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחיריםלאאחריםערדניירות-8ביאור
בדצמבר1נכללימסלול

2009פ1ס2

:בארץסחיריםשאינםאתרייערךניירות

3-אופציותכתבי חוזים
)עתידיים

"287391 סה
287394:בארץסחיריםשאינםאחריםערךניירותכ"

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

:ל,'סחיריטבחושאינםניירותערךאחרים
298.23154.23קרנותהשקעה

298,23154,23:ל"בחוסחיריםשאינםאחריםערךניירותכ"סה

48בנ852ב1ב2סהיויםשאינםאחריםערךוניירותמניותכ"סה

:נגזריםבנכסיםההשעעהלגגיפרטים.ב

מודללפיח"מט/שקלאופציותבאמצעותח"למטחשיפה-

'

Scholes!ש

~

Black(376,37)(549,7)

(213,13)(98815)(י)ח"מט/שקלעתידיותעסקאותגאמצעותח"למטחשיפה-

450,2667,2עסקאותבשלבטוחותשווי-

0ןנ%090%הקרןנכסיכללמתוךשניתנוהביטחוטתשיעור-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

סחיריםלאאחריםערךניירות-8ביאור
בדצמבר31ח"אגמסלול

20102009

:ההרכב.א

18עתידייםחוזית

"וכותויתרותיס)'וכ"51ור)(כיה)(ר(1)



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(הדשיםשקליםבאלפי)

סחיריםלאאחריםערךניירות-8ביאור
מנייתימסלול

:ההרכב.א

:בארץסחיריםשאינםאחריםערךניירות

1החלפהעסקאות

1:בארץסחיריםשאינםאחריםערךניירותכ"סה

:נגזריםבנכסיםההשקעהלגביפרסים.ב

)8)(')ח"מט,שקלעתידיותעסקאותבאמצעותח"למטחשיפה-

3(י')עסקאותבשלבטוחותשווי-

%17הקרןנכסיכללמתוךשניתנוהביטחונותשיעור-

."וכותויתרותוכאים"15ביאורראה(")

-66-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

והלוואותפיקדונות-9ביאור
בדצמבר31כללימסלול

20102009

:ההרכב.א

751,106754,147בבנקיםפיקדונות

755.10116לאחריםהלוואות

0דשך11151614והלוואותפיקדונותכ"יה

20102009/12/31בדצמבר31

הכלסוהכלסךהלוואותפיקדונות

.(בצנים)מ"מחב

והלוואותפיקדונות

17.222.654.226.2למדדצמודים

לפדיוןמשוקללתממוצעתתשואה.ג
:(באחוזים)

:והלוואותפיקדונות

%30.1%36.5%68.1%57למדדצמודים



השקעותבגיןלקבלסכומים-סוביאור

לקבלEXריבית

לקבלדיבידנד

לקבלקרןפדיון

ההשקעותבגיןלקבלוסכומיםריביתב"עה

חובהויתרותחייבים-11ביאור

(המנייתיבמסלול)הועברושטרםהפקדות

חובהויתרותחייביםכ"סה

וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

בדצמבר31ליום

20102009

261,2513

45598

495.7301

022111

בדצמבר31ליום

20109

"20

1133

נב12



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרו

2010ישנתהגספייםידוחותביאורים

(חדשיםשקליטבאלפין

מהותייתהשיעות-12ביאור

הקרןשביצעה(המסלולכסי)מסךאחודםמהמישהיותרשלהשקעה,מהותיותהשקעותפמוטלהלן

,באלההיובהםבמסלולים,אחדבתאגיראואחדבמנפיק

כללימסלח

מ-געם.הפועיבנק

שיעייוכדצמבר31לווכןשיעוד

"מ
1נ"פ

םנ"" במניות
ן.4וזל502.34ן_71%64ג43אופציהובכתבי

-(45)--אחריםערךבניירות

603,7הוןובשטריחובבאיגרות

1.0לן04ן.0049.ל29" בפיקדונות

%03.5,318,464.76.1289.23מזומניםובשווי

[951511ק925911.3117ג7עכ"סה

ח"אגמסלול

שיעידבדצמבר31ליוםשיעורמ"בעהפיעליטבנק

נניקירייצ בפיקדוטת
%88.0384703.1%48.5מזומניםובשווי

1לכטה

~

9נ538ן.311703ע

מנייתימשלול

שיעודבדצמבר31לייכושיעירמ"בעהפועליםבנק

ם,הנכעמסו20102009ס,הנכטמסד
2,31נ,2009ג2/3ג,2010

%54.6ן%81533759אופציהובכתביבמניות

1_7546%89ן.%93מניס,מזובשוויבפיקדונות

1בב4ש95נ114171452כ"סה

שיעירבדצמבר31לייטשיעירמ"בע'לאומבנק

"רייצ
שםע %47.7290אופציהובכתביבמניות

164%75.6 בפיקדונות

%98.03929%19.1מזומניםובשווי
ב4נEdii21221,7כ"סה

שיעויבדצמברנ3ליוםשיעירלישראלכימיקלים

"מ
1נ"""נ"פ 7274_6כ%אופציהובכתביבמנדת

140%76.5 סהעכ

/,067274

"144)71.5

טבע

שיעירכדצמבר31ליוםשישר

הנכייסמסד20102009הטכסיסמזד

9/12,31כ0נ2,31נ/כ1ט2 במניית
6.ן97279163%7ן%אופציהובכתבי

[7!151%צ727.נד9וכ"סה

שיעירבדצמבר31ליוםשישיבזק

1ויונב

""
מן -- %55.56,2אופציהובכתביבמניות

147%05.6

%151114147%5הביה

"
]



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי1

ענייובעלי-13ביאור
.הכרעהובמנית'אהנהלהבמניתהחזקתהמכחענייןבעלתהינהישראלמדינת
ישראלמדינתשהנפיקוערךבניירותלהשקעהמופנההקרןמהשקעותמהותיחלק

אגףשלהרגיליםהדיווחכללילפיניתןל"הנההשקעותעלמידע.ממשלתיותוחברית

עלמידע,2007/6/4מיוםההוןשוקאגףעםדיוןסיכוםפיעל.זהבבאורנכללולא,ההוןשוק
זהבביאורהוצגלאאליההקשוריםוהגופיםהחדשההכלליתההסתדרותעםויתרותעסקאות

:אחריםענייןבעליבגיןוהוצאותיההקרןהתחייבויותעלמידעלהלן

יתר.1
במאזן"

20102009

(62)(361)מנהלתחברה(דכאיםחייבים

.ריביתנושאותואינןצמודותאינןהיתרות(י)

הוצאות:1

10

"
22009

736.7264,7המנהלתלחברהניהולדמי

3471264נ7

-70-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכשפייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

עמיתיםזכויות-14ביאור

בדצמבר31ליום

נ0:העמיתיםזכוייתשינויהמחייביםתיקונים
"22009

450.684,2772.449,2(*נבחשבונותיהםשרשוםכפיהעמיתיםזכויות

(649)(316)מהעמיתיםשייגרעוזכויות

134.04.2123%4בדוחהעמיתיםוכויותכ"סה

~
2

4בזכרותהשיעיבעקבותהקרןלתשואתהגריעה

"01.0-%04.0-

לשיניפירוט

2922המאזןליום(ביתרחולקו)חולקושטרםרווחים

92(53)המאזןתאריךלאחרשבוצעהקרןנכסיבשערוךשינוי
(763)(292)החברהלהוצאותמהעמיתיםהניהולדמיהתאמת

נעקש(3161

ביוםשנעשוהפקדותכולללא(ח"שאלפי58אשתקד)ח"שאלפי9בסךהמאזןליוםמעבךבחשבוןהפקדותבולל(י)

.ך,,",נ)"נ,נ4רנסו,1.1נ.נ"

זכיתויתרותזכאים-15ביאור

בדצמבר31ליום

20102009

46449פיננסייםמכשיריםבגיןהתחייבויות

340331חייםביטוחבגיןוכאים

62י36מנהלתחברה-זכאים

ב74784זכותויתרותזכאיםכ"יה



2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

ניהולדמי-16ביאור

ביוםשנסתיימהלשנה
בדצמבר31

20102009

736,7264.7המנהלתלחברהניהולדמי

736,7264,7ניהולדמיכ"סה

.בפועלהשונותהניהולהוצאותלפיניהולדמיהקרןמעמיתיגובההמנהלתהחברה

.לשנה%0.2שלמירביבשיעורניהולדמיהתקנוןפיעלהקרןמעמיתילגבותרשאיתהחברה

הניהולדמישיעור.בחודשוחודשמידיהעמיתיםמחשבונותונגביםמחושביםהניהולדמי
.העמיתיםחשבונותלכלאחיד

חוזרפיעלשחושבכפימהעמיתיםשנגבוהניהולדמישיעור
חוור)'גמלקופותשלחודשידוח' .%32.0הוא(4-2-2009גמל

חברהשלשנתייםדוחותלעריכתכלליס'בחוזרשהוגדרכפיהקופהשלהניהולדמישלהשיעור
עלמתבססהחישוב.(%32.0אשתקד)%30.0הוא(20-2-2005גמלחוזר)'גמלקופותשלמנהלת
בדוחותשנרשמולהוצאותבהפרשותומתחשב,השנהבמהלךהממוצעתהנכסיםיתרת

.הכספיים

.המנהלתהחברהשלהכוללהרווחעלבדוחראה,הקרןניהולהוצאותעלנוסףמידע



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(חדשיםשקליםבאלפי)

עמלות-17ביאור
שנסתיימהלשנה

בדצמבר31ביום

20102009

ששולמוהעמלותסכומי
707.1987.1ערךניירותשלומכירהקניהעמלות

707,111187עמלותכ"סה

(.1הערוידיעלהמשולמותהעיקריותהעמלותפירוט

%045.0%08.0-%09.0בארץמניותשלומכירהקניהבגיןעמלה

%02.0%04.0-%04.0בארץח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

%02.0%02.0-%025.0מ"מקשלומכירהקניהבגיןעמלה

50.2]1ן-2](ליחידה)בארץאופציותשלומכירהקניהבגיןעמלה

(*4)(**)ל"בחומניותשלומכירהקניהבגיןעמלה
%05.0%05.0ל"בחוח"אגשלומכירהקניהבגיןעמלה

שנעשיתעסקהעבורהעסקהמשווי%01.0שלבשיעורקסטודיאןעמלתסהרלפועליםמשלמתהקרן

.שוקעושהבאמצעותאואחרבורסהחברבאמצעות

והנמוכהביותרהגבוהההעמלהאתמשקףהתחום,עמלהשלתחוםשנרשםיירות)בסוגי(י)

.השנהבמשךששולמו,ביותר

סליקהלעמלתבנוסףהעסקהמשווי%1.0היאל"בחובמניותעסקאותבגיןהעמלה(.')

.ורסוכןועמלת



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן
2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

ונכותמוותשלבמקרהקבוצתיחייםהעמיתיםחייביטוח-18ביאור
בעביטוחמבטחיםימנורה'עםהתקשרההקרן.א

חייםביטוחפוליסתחידושלצורך"מ" קבוצתי
מוחלטתנכותמקרהאומוותמקרהמכסההביטוח.2010לשנתהקרןלעמיתי

.ותמידית

במסגרתמוותבמקרהמבוטחים69לגילהגיעםלפנילקרןשהצטרפועמיתים.ב
הביטוח

הביטוחפרמייתתשלום.מבוטחיםלהיותלאביקשואםאלא,70לגילהגיעםעדהקבוצתי
.בקרןמחשבונוישירותנעשיתוהגבייה,העמיתחשבוןעלהוא

לצמיתותנכותבמקרהגםמבוטחים66לגילהגיעםלפנילקרןשהצטרפועמיתים
במסגרת הביטוח

פרמייתתשלום.מבוטחיםלהיותלאביקשואםאלא,67לגילהגיעםעדהקבוצתי
.בקרןמחשבונוישירותנעשיתוהגבייה,העמיתחשבוןעלהואהביטוח

לצמיתותנכותולמקרה,70לגילבהגיעומוותלמקרהמבוטחלהיותחדלעמית.ג
בהגיעו .67לגיל

חייםבביטוחהקרןעמיתיאתמלבטחהקרןתחדל2011/4/1-מהחל
במקרהקבוצתי .נכותאתמוות

הכנסהעלמס-19ביאור
עלהפיקוחובחוקהכנסהמסבפקודתכהגדרתההשתלמותקרןהיאהקרן.א

קופות בכפוףפועלתוהיא,גמל
.הכנסהמסלתקנות

,בישראלממספטורותהקרןהכנסות,ככלל.ב
הכנסהמסבפקודת(2)9סעיףלפי הוראותליתרובכפוף

.הפקודה

בחונריםערךבניירותמשקיעההקרן.ג
כמו,במקורמסמנוכהאלוהשקעותבגין.ל" בחובניירותאחריםלמחזיקים

.ל" הרכב.ד
:אחרותמסיםהוצאות

בדצמבר31ביוםשנסתיימהלשנה
20102009

ח"שאלפיח"שאלפי מאגריביתבגין
התקופהבשלח"

אחרשלבבעלותוהיושהאגרות
1(הכנסהמסלפקודת(ח)3סעיף)

3

630607זריםערךבניירותמהשקעות

631610הכלסך

======

שנתעדסופיותשומותלקרן.הכספייםדוחותיהאתהמסיםלרשותמגישההקרן
2007
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהנספייםלדוחותביאורים

מיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-20ביאור

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

היאהחברהמדיניותמעסיקיםפיגורישלבמקרים.לקרןכספיםהעברתבאמצעות
אינההחברהולפיכך,משפטייםבהליכיםלרבות,החובלגבייתבאמצעיםלנקוט
.זהחוקבגיןהתחייבותצופה

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

,עובדיולגביפרטיםלחברהלמסורהמעבידעלדיווחחובתקיימת,ל"
העובדשלחלקםסכומיואת,להםששולםהעבודהשכראתגםהיתרביןהכוללים
שינויעל,לחברהשוטףבאופןלדווחהמעבידעל,כןכמו.לקרןבתשלוםוהמעביד

.אחרתלקרןהעובדיםמעברעלאובשכרשינויעלובמיוחדאלומפרטיםבחלק

המידעכלאתלקרןמוסריםאינםמהמעבידיםחלק,ל"הנבתקנותהאמורלמרות
בחוק20סעיףובמיוחד,כיוםהתקףהחוקיההסדר,לכךבנוסף.מהםהנדרש
לקבועלעובדמאפשר,2005-ה"התשסגמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוח יועברושאליההגמלקופתאתעתבכל

לעילמהאמור.המעבידותשלומיתשלומיו
בידיואיןהשכרהגנתבחוקהנדרשותהוראותבמילוימובנהקושיקיים,כיעולה

,המעבידיםידיעלבמועדםאליההועברושלאהסכומיםעלמדויקמידעהחברה
.בלבדאומדןאלא

ברצףהפסקותבגיןהמאזןבתאריךלקרןהמעסיקיםשלהחובלסכוםהאומדן
שאלפי12-כבסךעתידילפירעוןהמחאותבניכוי)התשלומיםהעברת

-כהוא(ח" 033,2
שלסךכוללהאמורהאומדן.(2009שנתבסוףח"שאלפי875,2-כ)ח"שאלפי

שאלפי287,1-כ)פיגוריםריביתבגיןח"שאלפי965-כ
.(2009שנתבסוףח"

,החברהידיעתלמיטב,ביותרהגבוההחובבעליהמעבידיםחמשתעלמידעלהלן.ב
.(ח"ע'כאלפי)2010כדצמבר31ליוםנכור

החובכלסוריביתהערכתקרןהערכתהמעבידשם
שנצברההחוב

16299261טייבהעירית
16430194מ"בעי'קונג
7451125קרורהנדסתאון

6747114אובגקטהאון

1885103תפעולטכנולוגיות

מערכות

התשלומיםבהעברתהמפגריםלמעבידיםהתראהמכתבילעתמעתמוציאיהבבנק
לעמיתיםהודעותנשלחות,כןכמו.ויותרחודשיםשלושהשלתקופהבמשךלקרן
.הפיגורבדבר

-75-



וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

(גהמשךמיוחדותוהתקשרויותתלויותהתחייבויות-20ביאור

צריךואם,חייביםמעסיקיםכנגדאזהרהמכתבימוציאהחברהשלהמשפטיהיועץ
.לעבודההדיןלבתיתביעותמגיש

בבסעיףשצוינוהחובותאתלגבותכדיבהםנקטהשהחברההאמצעיםלהלן.ד
' :שלעיל

בונקטהשהחברההטיפולהמעבידשם
עדחובותלגביהליכיםבהקפאתנמצאתהעירייהטייבהעירית

.החברהבשםחובהוכחתהוגשה.09.5.4
.החברהבשםחובהוכחתהוגשה.פירוקבהליךהחברהמ"בעי'קונג
.החברהבשםחובהוכחתהוגשה.פירוקבהליךהחברהקרורהנדסתאון

.חוזרדואר.המעסיקאתלאתרניתןלאאובגקטהאוז
.הלאומילביטוחחובתביעתמוגשת.בפירוקהחברהתפעולטכנולוגיות

מערכות

.המאזןבתאריךפקעוטרםשמקצתם,ובאופציותעתידייםבחוזיםהתקשרההקרן.ה

סחיריםלאאחריםערךניירות"8מספרבביאוריםראהנוסףמידע
15ומספר,"

."זכותויתרותוכאים"

ותקינהחקיקהתהליכי-21ביאור

וכן,שוניםפרסומים,ההוןשוקאגףחוזרי,תקנות,חוקיםפורסמו2010שנתבמהלך
משלמותלאגמלקופותלענףהנוגעים,חוקוהצעותתקנותטיוטות,חוזריםטיוטות
:שבהםהעיקרייםלהלן-לקצבה

וחוזריםתקנות,חוסים

(ערךניירותשלומכירהרכישה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנות
.2010.6.30ביוםפורסמו-2010-ע"ההש,(2'מסתיקון)

(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחמתקנותנמחקה,לתקנותהתיקוןבמסגרת
תשס,(ערךניירותשלומכירהרכישה)

מוסדימשקיעעלהאוסרתההוראה2009-ט" צדבאמצעותערךניירותלמכור/לרכוש
למשקיעהמתירההוראהבאהובמקומה,קשור

לגובההנוגעותלמגבלותבכפוף,קשורצדבאמצעותערךניירותלמכור/לרכושמוסדי
.קשורלצדהמשולמותהעמלותולהיקףהעמלה
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התשע,(חקיקהתיקוני)20111-2012לשניםהכלכליתהמדיניותחוק
-2011-א" .2011.1.6ביוםפורסם

לפקודתהוראהנוספה,האמורלחוק'טבפרקשנקבעוהשוניםהחקיקהתיקוניבמסגרת עיקולצושעניינה,(גבייה)המסים
מנהלתחברהולפיה,מנהלתחברהשהואשלישיצדבידי

בקופותהנמצאיםסרבניםנכסיעלעיקולצולהמציאניתןכי,האוצרלשרלהודיערשאית
.המתפעללגוףשבניהולההגמל

לאחובבאיגרותמוסדייםגופיםהשקעתלענייןהוראות"3-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.7.14מיום,"ממשלתיות

ןההנפקהבטרםההנפקהמסמכיקבלתמועדי:הבאיםבנושאיםהוראותקובעהחוזר

אליהםביחסלכלולשיששוניםנושאים;חובאיגרתשלרכישהטרםכתובהאנליזההכנת
התנאיםןהרישוםבלשכתסחירהלאחובאיגרתרישוםןהחובבאיגרתמפורשותקביעות

ןמדווחשאינותאגידשהואמנפיקידי-עלהמונפקתחובאיגרתלרכושניתןבהתקיימם

.חובאיגרותלרכישתביחסהשקעותמדיניותקביעת

מוסדייםבגופיםמידעטכנולוגיותניהול"4-9-2010ממדייםגופיםחוזר
מיום," 2010.8.22.

.המידעטכנולוגיותתחוםשלהתקיןניהולואתשיבטיחוהוראותלקבועהחוזרמטרת
ניהולןציותהבטחתןמידעטכנולוגיותממשל:הבאיםבנושאיםהוראותקובעהחוזר
ןשינוייםניהולןופרויקטיםרכשןנתוניםוניהולמידעבקרותןהמידעטכנולוגיותסיכוני

.)Outsourcinglחוץמיקור

עדכון-ללקוחומסירתוהנמקהמסמךלענייןהוראות"1-10-2010ויועציםסוכניםחוזר
", .2010.8.22מיום

שכותרתו,1-10-2009ויועציםסוכניםלחוזרעדכון
הנמקהמסמךלענייןהוראות" ללקוחומסירתו

באופןהנמקהמסמךמילויבדברהחוזרהוראות,לחוזרהעדכוןפי-על." מיוםהחליחולוממוחשב
2011.1.1.

החיסכוןבשוקונתוניםמידעלהעברתאחידמבנה"5-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.10.19מיום,"הפנסיוני
בתחוםשוניםוצרכניםיצרניםביןונתוניםמידעלהעברתאחידפורמטמגדירהחוזר

.המועבריםהשדותותוכןהנתוניםסכימת,הנתוניםמבנההגדרתתוך,הפנסיוניהחיסכון
בנספחסיוטה(2010.10.19-ב)פורסמההחוזרלפרסוםבמקביל

-ייעוץטרוםממשק-' אתהמפרטממשקשהינו
במטרהרישיוןלבעלילספקמוסדייםגופיםשעלהמידעפרטי

אופנסיוניייעוץמתןלפני,השוניםהפנסיוניםמוצריועל,לקוחנתונישלסטאטוסלהציג
.פנסיונישיווק
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-כיפידיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלהאחריות"6-9-2010מוסדייםגופיםחוזר תיקון
.2010.11.25מיום,"
שכותרתו,10-9-2009מוסדייםגופיםחוזרבהוראותשוניםתיקוניםקובעהחוזר

אחריות" דיווחעלהפנימיתהבקרהעלההנהלה
."כספי

דוחות,הצהרות-כספידיתחעלפנימיתבקרה"7-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.11.25מיום,"וגילויים
אתלקבועוכן,הכספייםבדוחותהגילויומתכונתההצהרותנוסחאתלהסדירנועדהחוזר
עלפנימיתבקרהבדברוהנהלהדירקטוריוןודוחהמבקרהחשבוןרואהדעתחוותנוסח
.כספידיווח

"9-9-2010מוסדייםגופיםחוזר
.2010.12.29מיום,"גמלקופותקידוי אחידהקידודשיטתהטמעתהינההחוורשלמטרתו

לכלערכי-חד-חדזיהויהמאפשרת
.הביטוחותוכניותהפנסיהקרנות,הגמלקופותזהובכללהכנסיוניהחיסכוןמוצרי

חוזריםוטיוטותתקנותטיוטות,חוקתזכירי,חוקהצעות

קופותביןבספיםהעברת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
גמלקופותביןכספיםהעברת"חוזרוטיוטת2010-ע"התש,(תיקון)(גמל

מיום," 2010.4.14.

שירותיםעלהפיקוחבתקנותשוניםתיקוניםלהכניסמבקשתלתקנותהתיקוןטיוטת
גםקופותביןכספיםהעברת)גמלקופות)פיננסיים

"
ביטול:וביניהם,2008-ח"תשס,

שנים5בחלוףאלאייעשהלאלתגמוליםגמלמקופתהמועבריםכספיםשלהיווןכיהתנאי
ןהוןרווחמסשלביטולובעקבותוזאת,הזכאותלגילהעמיתבהגיעאוההעברהממועד

ימי3בתוךתיעשה,מנהלגוףאותוי"עהמנוהלותגמלקופותביןכספיםהעברתכיקביעה ,המנהלבגוףהבקשהקבלתמיוםעסקים
.חשבונותופיצולבאיחודהעוסקתהתקנהשינוי טיוטת

9-2008-מוסדייםגופיםחוזר)הקייםהחוזרבנוסחשינוייםלהכניסמבקשתהחוזר
העברהלבקשתיצרףהמקבלתהקופהשלהמנהלהגוףלפיה,דרישההוספת:וביניהם,(11

הוספת;עמיתבקשתלפקיעתהנוגעותבהוראותתיקוניםןהעוברהעמיתשל.ז.תצילום
עהמנוהלותגמלקופותביןהעברהבבקשתהטיפוללהליךהנוגעותהוראות

גוףאותוי" ,באיחורכספיםשהעביר,מעבירהקופהשלמנהלגוףחיובןמנהל
שלהמנהללגוףלהעביר

בתקופתהמעבירההקופהשלהמצטברתהתשואהאודותנתוניםהמקבלתהקופה
מחשבוןכספיםהמעביר,מעבירהקופהשלמנהלגוףהמחייבתהוראההוספתןהאיחור
העברתעלהעוברהעמיתשללמעסיקוהודעהלהעביר,פיצוייםמרכיבהכוללשכיר-עמית

.הכספים
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מקופתיותרלנהלהרשאה)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
.2010.4.27מיום,2010-ע"ההש,(אחתגמל

ההתייעלותחוקשלתחילתוביוםאשרמנהלתחברהכי,לקבועמוצעהתקנותבטיוטת
התשס,(2010-ו2009לשניםהכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכלית

-ט" אחתגמלמקופתיותרניהלה(2009.7.15-ב:דהיינו)2009
לאגמלקופת:הבאיםמהסוגים

,השתלמותקרןאו,לפיצוייםאישיתגמלקופת,לתגמוליםגמלקופת,לקצבהמשלמת
כלבאמצעותלנהל,2014.1.1ליוםעד,רשאיתתהיה,אחדמתפעלמגוףיותרבאמצעות

.כאמורסוגמכלאחתגמלקופת,כאמורהמתפעליםמהגופיםאחד

ההתייעלותבחוקשנקבעהההוראהרקעעלהינה,האמורה,התקנותטיוטתכי,יצוין
,סוגמכלאחתגמלמקופתיותרתנהללאמנהלתחברהפיה-על,2010-ו2009לשנים
קופתכמו)מתחולתהשהוחרגוכאלהולהוציא,בההמנוייםהגמלקופותלסוגיבהתאם

בלבדמסויםלציבור,תקנונהלפי,מוגבלתאליהשההצטרפותגמלקופת,אישיבניהולגמל
2011ינוארחודשבמהלךואולם,2011.1.1ליוםווהוראהתחילתמועדנקבעבמקור.('וכו

הכלכליתהתכניתליישוםחקיקהתיקוני)הכלכליתההתייעלותחוקבכנסתהתקבל
-לההוראהתחילתמועדאתהדוחה2011-א"התשע,(6'מסתיקון)(2010-ו2009לשנים

2011.7.1.

מקרןחלקיתכספיםמשיכת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותטיוטת
קופותולניהוללאישורכללים)הכניהמסתקנותוטיוטת2010-ע"התש,(השתלמות

.2010.5.31מיום,2010-ע"התש,תיקוח)(גמל
שלכספיםמשיכתשלבמקרההקובעת,הכנסהמסלתקנותיג41תקנהאתלבטלמוצע
שלהמשיכהסדראת,השתלמותבקרןאולתגמוליםגמלבקופתבחשבוןמהיתרהחלק

סדרלקבועמוצעהשתלמותמקרןחלקיתלמשיכהבאשר.בגינםהמסחבותלפיסכומים
למשוךלבקשרשאייהיההעמיתכילקבועמוצעוכן,מחדלברירתשיהווהחדשמשיכה
.מחדלכברירתשנקבעמהסדראחרבסדרכספים

מסלוליהקמת)(גמלקופות)פיננסייםשירותיםעלהפיקוחתקנותשלשנייהטיוטה
הפנסיוניהחיסכוןמסלולהתאמת"שנייהחוזרוטיוטת2010-ע"התש,(מחדלברירת

.2010.7.6מיום,"העמיתלמאפייני
יהוואשר,השקעהמסלולילהקיםמוסדיגוףעלכי,היתרבין,נקבעהתקנותבטיוטת
השקעהמסלולי2לפחותוביניהם,שבניהולוהגמלבקופתהעמיתיםשלהמחדלברירת

שטרםומעלה55בנילעמיתיםאחדהשקעהמסלול,שנים55להםמלאושטרםלעמיתים
מסלולי.קצבהמקבליםשאינסומעלה60בנילעמיתיםאחדהשקעהומסלול60להםמלאו
בהתאםהמוסדיהגוףשבניהולהגמלבקופותהכלליהמסלולאתיחליפוהמחדלברירת

.הממונהלהוראות
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.2010.8.4מיום,זוגבניביןפנסיתיחיסכוןחלוקתחוקתזכיר
מעבידאומבטח,מנהלתחברה)משלםגוףעלשיחולוהוראותלקבוענועדהמוצעהחוק

,רכושלחלוקתדיןבפסקשנקבעה,פנסיוניחיסכוןלחלוקת(הענייןלפי,תקציביתבפנסיה
.החוקבתזכירכהגדרתו

התשע,(חקיקהתיקוני)2012-ו2011לשניםהכלכליתהמדיניותחוקהצעת
,2010-א" .2010.10.18מיום

אתבחקיקהלהסדירשנועד,פנסיוניתסליקהמערכתשעניינופרקנכללהחוקבהצעת
סליקהמערכתלהפעלתלחברהרישיוןלמתןהנוגעותהוראותלקבוע,הממונהסמכויות
.פנסיוניתסליקהמערכתשלוניהולהפעילותהלדרכיביחסהוראותלקבועוכן,פנסיונית

,העבודהבועדתנפרדתחוקכהצעתנדוןוהואהאמורההחוקמהצעתפוצלהאמורהפרק
הוראותמסמךההוןשוקעלהממונהפרסם,2010.6.27ביום.בכנסתוהבריאותהרווחה
בעארודלטפחלחיסכוןהמסלקהשלוניהולהפעולתהדרכילעניין

מפורטותבו,מ" הנוגעותשונותהוראות
ניהולההבטחתלצורך,המסלקהשלוניהולהפעולתהלדרכי

.התקין

התשע,(חקיקהתיקוני)ההוןבשוקהאכיפההגברתחוקהצעת
מיום,2010-א" 2010.10.18.

היתרביןלוויוענקוההוןשוקעלהממונהשלהפיקוחסמכויותיורחבו,החוקהצעתפי-על
.הפיקוחחוקישלהפרותשלקיומןבירורלצורךמנהליבירורסמכויות

הפנסיהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוח"מוסדייםגופיםחוזרטיוטת
- תיקון

.2010.1.14מיום,"
,15-9-2008מוסדייםגופיםחוורשלהתחולההוראותאתלתקןמבקשתהחוורטיוטת

הפנסיהובקרנותהגמלבקופותלעמיתיםמשליםביטוח"שכותרתו
".

רישיוןבעלעםמושדיגוףיהתקשרות'ויועציםסוכניםחוזרטיוטת
מיוםשנייהטיוטה," 2010.1.14.

14/2004ביטוחבחוזרשנקבעועבודהנהלילהתאיםהינההמטרה
עםמבטחהתקשרות" ביטוחסוכן

הסכםלכל,ביטוחסוכןבאמצעותלמבטחהמשולמיםהביטוחבדמילטיפול" ביןהתקשרות
.מוסדיוגוףרשיוןבעל

שלבהעברהאיחורבשלאוכיפיםשלבמשיכהאיחורבשלפיצוילענייןהברעהטיוטת
החוור).2010.2.16מיוםשנייהטיוטה,השקעהמסלוליגיןאוגמלקופותביןכספים

.(2011/3/15ביוםפורסםהסופי
שלבמקרהלשלםמנהלתחברהשעלהפיצוילענייןשונותהוראותנקבעוההכרעהבטיוטת
במשיכתאיחורשלבמקרהוכןלמסלולממסלולאולקופהמקופהכספיםבהעברתאיחור
עמיתיםבקשותלגביליקוייםלתיקוןהנוגעותהוראותההכרעהבטיוטתנקבעוכן.כספיס

אולקופהמקופהכספיםהעברתאוכספיםמשיכתשעניינן,2007.1.1מיוםהחלשהתקבלו
שוקשבאגףהציבורלפניותביחידהלבירורהועברשעניינןבקשותלרבות)מסלוליםבין

באיחורובוצ31ך(ההון
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הבהרה-פנסיוניליועדהנאהטובתמתןאיסור"ויועציםתוכניםחוזרטיוטת
מיום," 2010.8.15.

גוףעלהחליםהאיסוריםמהםלהבהירההוןשוקאגףמבקשהחוזרבטיוטת-
מוסדי ועל,הטבהלמתןבקשר

.הטבהלקבלתבקשרפנסיונייועד

עדכון-שירותיםלמתןהסכם"ויועציםסוכניםחוזרטיוטת
.2010.8.15מיום," .2011.12ליוםעד)בינייםתקופתנקבעהלחוזרהעדכוןבטיוטת

חברהתורשהבמהלכה(31
באמצעותגם,(העדכוןבטיוטתהמפורטים)מסוימיםשירותיםלעמיתיםלתתמנהלת
.המנהלתלחברהידועלהניתניםהתפעולמשירותיכחלקפנסיונייועףשהואבנקאיתאגיד

מוסדייםגופיםללקוחותשירות"מוסדייםגופיםחוזרטיוטת
.2010.11.2מיום," שמספק,השירותרמתאתשיבטיחונהליםלקבועהינההמטרה

הן,ללקוחותיומוסדיגוף
,השארבין,נקבעהחוירטיוטתבמסגרת.משברבעתותוהןהרגילהעסקיםבמהלך

עלכי גוףהנהלת
.שירותבקבלתהלקוחותוכויותאתתבטיחאשרשירותאמנתלקבועמוסדי

:שוניםפריטים

.2010.8.2מיום,בישראלהקיפודישוקלבחינתמשרדית-הביןהוועדהח"דו
מסגרתנדרשתכילמסקנה,היתרבין,והגיעהבישראלהקסטודישירותיאתבחנההוועדה
המלצותנותנתשהיאתוך,בישראלקסטודישירותימתןהסדרתשלבחקיקהמקיפה

לגבי .הנדרשתההסדרהעקרונות

.2010.11.30מיום,הפנייוניהחיסכוןבשוקהתחרותלהגברתהתוכנית
בנושאיםהסדרהבפעולותלנקוטבכוונתו,ההוןשוקאגףשפרסםלתוכניתבהתאם
אפשרותמתןןפנסיוניחיסכוןבמוצריניהולדמיתקרתשלאחידמודלהחלת:הבאים
בעתהשקיפותהגברתןפנסיונילחיסכוןנלוויםביטוחמוצרילשווקמנהלתלחברה

שינוי
זכותמתן,לפחותשנתייםלמשךלקוחעםשסוכמוניהולדמיהעלאתאיסורןניהולדמי

מיכוןןללקוחנאותוגילויהמחשה,הנמקהשלמשולבמסמךיצירתןללקוחסוכןבחירת
לקוחמעברבעתלמפיץעמלותתשלוםןפנסיוניושיווקייעוץבתהליכיטפסיםשלוהאחדה

אחידההפצהעמלתןביטוחלסוכניהיקףועמלותהטבות,פרסיםמתןהגבלתןמפיציםבין
הסדרהטיוטות,לתוכניתבהתאם.הפנסיוניהחיסכוןמוצריכללעבורפנסיוניליועץ

.2011שנתבמהלךלהתפרסםצפויותהשוניםבנושאים

.2010.12.1מיום,מפקחיםגופיםבידימהימנותבחינת
מוצגתבמסמך.הבנקיםעלוהפיקוחערךלניירותהרשות,ההוןשוקאגףשהוציאומסמך
ונושאישליטהאמצעימחזיקישלמהימנותםלבדיקתהמתייחסתתבחיניםרשימת
סיבהמהווהברשימההמפורטיםמהתבחיניםאחדקיום.המפוקחיםבגופיםהמשרה
.(סגורהרשימהאינההמוצעתהרשימהכיאם)במהימנותפגיעהשלקיומהלבחון
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וטכנאיםלהנדסאיםהשתלמותקרן

2010לשנתהכספייםלדוחותביאורים

המאזןתאריךלאחראירועים-23ביאור

תמדדירד2011/03/01ליוםועדהכספייםהדוחותמתאריך
,%04.4שלבשיעור100א" אביבבתלבבורסההממשלתיותהחובאיגרותמדד

המחיריםומדד%28.0שלבשיעורירד
הדולרשערמול%09.2שלבשיעורפיחותחלהשקלבשער.%56.0-בעלה(הידוע)לצרכן
.%50.2-לוהגיעההאחוונקודות50.0-בעלתהישראלבנקוריבית

,ההשקעותועדתשלההשקעההחלטותועלהקרןאחזקותשוויעלהשפעהאלולגורמים
.התשואהעלולפיכך

הכספיםבתחוםהבכירלגורםארגובדורוןח"רואתהחברהמינתה,המאזןתאריךלאחר
.האוצרמולאישורבתהליךנמצאכספיםלמנהלהמינויוהשלמתהחברהשל


