
כ"ל הצהרת מנ 

, מצהיר כי:גבי נגראני, 

שנת של    ראשוןה רבעון  "( להתאגידבע"מ )"  קרגל-קבוצת פלסטושל  הרבעוני  בחנתי את הדוח   .1
 "(; הדוחות)" 2022

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  .2
שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים 

 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  .3
של התאגיד  ותזרימי המזומנים  הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות 

 שאליהם מתייחסים הדוחות; לתאריכים ולתקופות  

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון   .4
מי   או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה  מהותית,  שאינה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  כל  התאגיד, 
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי 

 בגילוי ובבקרה עליהם.ו

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

29.5.2022 ________________________

 גבי נגר, מנכ"ל החברה  



 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 מצהיר כי:אופיר בן יעקב, אני, 

 

הכספיים   .1 הדוחות  את  האחר  בחנתי  הכספי  המידע  ואת  בדוחות  ביניים  לתקופת הכלול 
 (; "הדוחות")  2022לשנת    ראשוןהרבעון  ( ל"התאגיד")  בע"מ  קרגל-קבוצת פלסטושל  הביניים  

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא  .2
חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו   נכון של עובדה מהותית ולא

 בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל  .3
הפעולו  של התאגיד הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות  ותזרימי המזומנים  ת 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון   .4
מי   או  הכללי  המנהל  מעורב  שבה  מהותית,  שאינה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  כל  התאגיד, 

בדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי שכפוף לו במישרין או מעורבים עו
 ובגילוי ובבקרה עליהם.

 

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

 

29.5.2022  _____________________ 

 אופיר בן יעקב, סמנכ"ל הכספים 

 


