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(Certification)הצהרה 

אני, אלדד פרשר, מצהיר כי:

)להלן: "הדוח"(. 2019 במרץ 31סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק מזרחי טפחות בע"מ )להלן: "הבנק"( לרבעון שהסתיים ביום  .1

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו, בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של  .2
 לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי,  .3
 עולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של הבנק לימים ולתקופות המוצגים בדוח.תוצאות הפ

ולבקרה הפנימית של הבנק על הדיווח  (1)אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי .4
 וכן: ,(1)הכספי

גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק, קבענו בקרות ונהלים כאלה, או  א.
 לרבות תאגידים מאוחדים שלו, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בבנק ובאותם תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

ת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, המיועדת לספק מידה סבירה קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תח ב.
של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות 

 המפקח על הבנקים והנחיותיו;

גבי הגילוי של הבנק והצגנו את מסקנותינו לגבי האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים ל ג.
 לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

מהותי, גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן  ד.
 על הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי; וכן

אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון, לועדת הביקורת ולועדת המאזן של הדירקטוריון של הבנק,  .5
 בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

יקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע את כל הל א.
 ביכולתו של הבנק לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן

להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית  כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש ב.
 של הבנק על דיווח כספי.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 .כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון וההנהלה"

 אלדד פרשר

 מנהל כללי

2019במאי  20  
 ט"ו באייר התשע"ט

**במקרה של חוסר התאמה בין דוחות אלו לבין הדוחות המפורסמים באתר המגנ"א, יש להסתמך על הדוחות הכספיים באתר המגנ"א**
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 מצהיר כי:אני, מנחם אביב, 

 )להלן: "הדוח"(. 2019 במרץ 31סקרתי את הדוח הרבעוני של בנק מזרחי טפחות בע"מ )להלן: "הבנק"( לרבעון שהסתיים ביום  .1

בהתבסס על ידיעתי, הדוח איננו כולל כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בו מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בו,  .2
 הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.לאור 

בהתבסס על ידיעתי, הדוחות הכספיים הרבעוניים ומידע כספי אחר הכלול בדוח משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי,  .3
 הבנק לימים ולתקופות המוצגים בדוח.תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של 

ולבקרה הפנימית של הבנק על הדיווח  (1)אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי .4
 וכן: ,(1)הכספי

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק, קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,  א.
 לרבות תאגידים מאוחדים שלו, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בבנק ובאותם תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח;

עדת לספק מידה סבירה קבענו בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, או גרמנו לקביעתה תחת פיקוחנו של בקרה פנימית על דיווח כספי כזו, המיו ב.
של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי ולכך שהדוחות הכספיים למטרות חיצוניות ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות 

 המפקח על הבנקים והנחיותיו;

טיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי, הערכנו את האפקטיביות של הבקרות והנהלים לגבי הגילוי של הבנק והצגנו את מסקנותינו לגבי האפק ג.
 לתום התקופה המכוסה בדוח בהתבסס על הערכתנו; וכן

, גילינו בדוח כל שינוי בבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי שאירע ברבעון זה שהשפיע באופן מהותי, או סביר שצפוי להשפיע באופן מהותי ד.
 כספי; וכןעל הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח 

אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו גילינו לרואה החשבון המבקר, לדירקטוריון, לועדת הביקורת ולועדת המאזן של הדירקטוריון של הבנק,  .5
 בהתבסס על הערכתנו העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על דיווח כספי:

תה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביע א.
 ביכולתו של הבנק לרשום, לעבד, לסכם ולדווח על מידע כספי; וכן

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורבת ההנהלה או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית של  ב.
 על דיווח כספי.הבנק 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
 
 
 .כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון וההנהלה" (1)

 
 

 
 
 

 
 

 מנחם אביב

 סגן מנהל כללי
 חשבונאי ראשי

2019במאי  20  
 ט"ו באייר התשע"ט
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