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 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על רבעונידוח 

 )א(:ג38הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ג)א(38בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  רבעונידוח 

(, אחראית לקביעתה "התאגיד: "בע"מ )להלן מגוריםאפריקה ישראל הלה, בפיקוח הדירקטוריון של ההנ

 והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.

 

 ין זה, חברי ההנהלה הם:ילענ

 מנכ"ל; ,אורן הוד .1

 ;משנה למנכ"ל, מיכאל קליין .2

 סמנכ"ל כספים; אהרן פרנקל, .3

 ;סמנכ"ל תכנון ואדריכל ראשי, דיויד סוקט .4

 סימון, מנכ"ל אפריקה התחדשות עירונית;אסף  .5

 ;דן גינגיס, סמנכ"ל שיווק ומכירות .6

 ;טל פלב, סמנכ"ל הנדסה .7

 

הל מנהכוללת בקרות ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע בפועל את  הכללי

בהתייחס למהימנות הדיווח  סביר אשר נועדו לספק ביטחוןוהתפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד 

שהוא הכספי ולהכנת הדוחות בהתאם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות 

 ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד, מסוכם 

 

הבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש לגלותו כאמור, 

כספים או למי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום ההל הכללי מנלנצבר ומועבר להנהלת התאגיד, לרבות 

שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד המתאים, בהתייחס 

 ת הגילוי.ולדריש

 

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט 

 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

 

בדוח הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח הרבעוני 

העריכו  ,("בדבר הבקרה הפנימית האחרון השנתיהדוח : ")להלן 2019במרץ  31לתקופה שנסתיימה ביום 

ן והנהלת התאגיד הדירקטוריון וההנהלה את הבקרה הפנימית בתאגיד; בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריו

 היא אפקטיבית. 2019 מרץב 31הגיעו למסקנה כי הבקרה הפנימית כאמור, ליום 

 

עד למועד הדוח, לא הובא לידיעת הדירקטוריון וההנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת 

 הפנימית האחרון;האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח השנתי בדבר הבקרה 

 

בדבר הבקרה הפנימית הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח השנתי למועד הדוח, בהתבסס על 

 האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל:

הבקרה הפנימית היא אפקטיבית.



 :הצהרות מנהלים

 :(1)ד()ג38הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  )א(

 הצהרת מנהלים

 מנהל כלליהצהרת 

 מצהיר כי: אורן הוד,אני, 

של שנת  שניהלרבעון ( "התאגיד" :בע"מ )להלן אפריקה ישראל מגוריםשל  רבעוניהבחנתי את הדוח  .1

 ;("הדוחות לתקופת בינייםאו " "הדוחות" :)להלן 2019

חסר בהם מצג של עובדה לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא  .2

מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים 

 ;בהתייחס לתקופת הדוחות

כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות העתי, הדוחות הכספיים ומידע ידילפי  .3

ת ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולו

 ;שאליהם מתייחסים הדוחות

של והדוחות הכספיים ת הביקורת וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועד .4

 הדיווח הכספי ועל הגילוי: עלביותר לגבי הבקרה הפנימית התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית 

יים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית את כל הליקו א.

באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד לאסוף,  העלוליםעל הדיווח הכספי ועל הגילוי 

לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת 

 -וכן דין;הדוחות הכספיים בהתאם להוראות ה

מישרין או מי שכפוף לו בהל הכללי מנהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  ב.

או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל 

 הגילוי;

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5

, המיועדים של בקרות ונהלים קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם תחת פיקוחי א.

חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות 

מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות  ,2010-עדוחות כספיים שנתיים(, התש"ערך )

 -המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן

, המיועדים י של בקרות ונהליםפיקוחאו וידאתי קביעתם וקיומם תחת קבעתי בקרות ונהלים,  ב.

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

 .לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

האחרון לבין התקופתי שבין מועד הדוח  לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה ג.

וריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות מועד דוח זה, אשר יש בו כדי לשנות את מסקנת הדירקט

 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

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

 
  

 אורן הוד, מנכ"ל 11.8.2019



 (:2)ד()ג38תקנה  הכספים לפי)ב( הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום 

 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 , מצהיר כי:אהרן פרנקלאני, 

של  לתקופת הביניים בדוחות אחר הכלול הכספי המידע את הוביניים ות הכספיים בחנתי את הדוח .1

 ;("הדוחות" :)להלן 2019של שנת  שניהלרבעון ( "התאגיד" :בע"מ )להלן אפריקה ישראל מגורים

אינם לתקופת הביניים  והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות ביניים הדוחות הכספייםלפי ידיעתי,  .2

ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי  ,כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית

מטעים בהתייחס לתקופת היו שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא י

 הדוחות;

משקפים לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע הו ביניים עתי, הדוחות הכספייםידילפי  .3

באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;התאגיד לתאריכים 

של והדוחות הכספיים ת הביקורת ולרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדגיליתי  .4

 התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי:

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של הבקרה הפנימית  א.

ולמידע הכספי האחר  ביניים ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים ,הכספי ועל הגילוי על הדיווח

העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של התאגיד , לתקופת הביניים הכלול בדוחות

לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי 

 -וכן ;ספיים בהתאם להוראות הדיןוהכנת הדוחות הכ

או מי שכפוף לו במישרין הל הכללי מנהכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב  ב.

 .מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילויאו 

 אני, לבד או יחד עם אחרים בתאגיד: .5

של בקרות ונהלים, המיועדים תחת פיקוחנו קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם  א.

להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו כהגדרתן בתקנות ניירות 

, מובא לידיעתי על ידי אחרים בתאגיד ובחברות 2010-ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 -ט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכןהמאוחדות, בפר

, המיועדים של בקרות ונהלים תחת פיקוחי קיומםקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם ו ב.

להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין, 

 .לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

האחרון לבין  התקופתיי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח לא הובא לידיעת ג.

, המתייחס לדוחות הכספיים ביניים ולכל מידע כספי אחר הכלול בדוחות לתקופת זה מועד דוח

את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות  , להערכתיאשר יש בו כדי לשנות הביניים,

 הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של התאגיד.

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

 

  

 אהרן פרנקל, סמנכ"ל כספים 11.8.2019
                  


