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 (Certification)הצהרה 
 
 

 , מצהיר כי:משה לאריאני, 

 )להלן: "הדוח"(. 2021סקרתי את הדוח השנתי של בנק מזרחי טפחות בע"מ )להלן: "הבנק"( לשנת  .1

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

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

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

הלים כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לבנק, קרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונקבענו ב א.
 אחרים בבנק ובאותם תאגידים, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוח; וחדים שלו, מובא לידיעתנו על ידילרבות תאגידים מא

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

 ;ועל הבנקים והנחיותי הפיקוח

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

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

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

יעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקב 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.
 ק על דיווח כספי.הבנ

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

 משה לארי

 מנהל כללי

 2022 בפברואר 28רמת גן, 

 ב"פהתשא'  כ"ז באדר

 

__________________ 
 כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון וההנהלה".( 1)

 

 
 
 

   

 להלן הקישורים:
  דוח תמציתי של הדירקטוריון וההנהלה
 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים

  תמצית דוחות כספיים
  נספחים לדוח הרבעוניממשל תאגידי, פרטים נוספים ו

 
 גילויים פיקוחיים נוספים

  דוח סיכונים
 של מכשירי ההון הנכללים בהון הפיקוחיתיאור המאפיינים 

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mizmedia/9244/officers_and_directors_4_2021.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mizmedia/9246/reviews_auditor_4_2021.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mizmedia/9249/audited_financial_report_4_2021.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mizmedia/9242/corporate_governance_and_appendices_4_2021.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mizmedia/9247/risk_report_4_2021.pdf
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/mizmedia/9243/equity_instruments_4_2021.pdf
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 (Certification)הצהרה 
 
 

 אני, מנחם אביב, מצהיר כי:
 
 )להלן: "הדוח"(. 2021סקרתי את הדוח השנתי של בנק מזרחי טפחות בע"מ )להלן: "הבנק"( לשנת  .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
 לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה בדוח.

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

, (1)( ולבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי1אני ואחרים בבנק המצהירים הצהרה זו אחראים לקביעתם ולקיומם של בקרות ונהלים לגבי הגילוי) .4
 וכן: 

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

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

 ;ועל הבנקים והנחיותי הפיקוח

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

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

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

ו בהפעלתה של הבקרה הפנימית על דיווח כספי, אשר סביר שצפויים לפגוע את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה א 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.
 יווח כספי.הבנק על ד

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

 מנחם אביב

 סגן מנהל כללי
 חשבונאי ראשי

 2022 בפברואר 28רמת גן, 

 ב"פהתשא'  כ"ז באדר

 

__________________ 
 כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון וההנהלה".( 1)
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 דוח הדירקטוריון וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי
 
 

ת הדירקטוריון וההנהלה של מזרחי טפחות בע"מ )להלן: "הבנק"( אחראים להקמה ולקיום של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי )כהגדרתה בהוראו

בנק תוכננה כדי לספק מידה סבירה של בטחון לדירקטוריון ולהנהלה הדיווח לציבור בדבר "דוח הדירקטוריון וההנהלה"(. מערכת הבקרה הפנימית של ה

. ללא ועל הבנקים והנחיותי הפיקוחשל הבנק לגבי הכנה והצגה נאותה של דוחות כספיים המפורסמים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולהוראות 

לפיכך, גם אם נקבע כי מערכות אלו הינן אפקטיביות, הן יכולות תלות בטיב רמת התכנון שלהן, לכל מערכות הבקרה הפנימית יש מגבלות מובנות. 

 לספק מידה סבירה של בטחון בלבד בהתייחס לעריכה ולהצגה של דוח כספי.

 

ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון מקיימת מערכת בקרות מקיפה, המיועדת להבטיח כי עסקאות מבוצעות בהתאם להרשאות ההנהלה, הנכסים מוגנים, 

החשבונאיים מהימנים. בנוסף, ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון נוקטת צעדים כדי להבטיח שערוצי המידע והתקשורת אפקטיביים ומנטרים והרישומים 

(monitor.ביצוע, לרבות ביצוע נהלי בקרה פנימית ) 

 

בהתבסס על קריטריונים  2021בדצמבר  31הנהלת הבנק בפיקוח הדירקטוריון העריכה את אפקטיביות הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ליום 

. בהתבסס על הערכה Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)-שנקבעו במודל הבקרה הפנימית של ה

 ת.הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי הינה אפקטיבי 2021בדצמבר  31כי ליום  (believes)זו, ההנהלה מאמינה 

 

בוקרה על ידי רואי החשבון המבקרים של הבנק, ברייטמן אלמגור  2021בדצמבר  31האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הבנק על דיווח כספי ליום 

 אשר בו נכללה חוות דעת בלתי מסוייגת בדבר האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הבנק על 113בעמוד מספר  זהר ושות', כפי שצויין בדוח שלהם

 .2021בדצמבר  31דיווח כספי ליום 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 מנחם אביב  משה לארי  משה וידמן 

 
 סגן מנהל כללי  מנהל כללי  יושב ראש הדירקטוריון

 חשבונאי ראשי
 
 

 תאריך אישור הדוחות הכספיים:

 2022 בפברואר 28רמת גן, 

 ב"פהתשא'  כ"ז באדר
 


