
 הצהרת דירקטור חיצוני
בסעיפים לאמור  החברות  (א)241  -ו  )(אב241  בהתאם  מתכבד  החוק"(  1999-התשנ"ט  ,לחוק  הריני   ,("

 בזאת להגיש תצהיר זה. 

נושאאורי ברגמן מר  ,  "מאני הח , , תל אביב3בוסתנאי    רחובמ  ,051965754  פרהת.ז. ישראלית שמס   , 

כי בזאת  הנדרשימתקיימ  מצהיר  התנאים  כל  בי  למינויים  חיצוני  ים  ריט    כדירקטור   בע"מ  1בחברת 

התנאים  ")החברה"( את  בסעיף  הכוללים  ו224  הקבועים  המפורטים לחוק,    240  -א  התנאים  לרבות 

 להלן: 

 הנני תושב ישראל. .1

כדירקטור  כשיר    הנני .2 כןחיצוני  לכהן  לעשות  בדין  מגבלה  עליי  מוטלת  ולא  החברה  לרבות של   ,

ז' לפוע   1בפרק  ההוצאה  תשכ"זלחוק  סעיף  1967-ל,  חדש],   42,  [נוסח  הרגל  פשיטת  לפקודת 

 . לחוק האמור בסימן ב' לפרק הראשון  של החלק השישי לחוק 7, סעיף 1980-תש"ם

 הנני נכון לכהן כדירקטור חיצוני של החברה.  .3

השאר,  .4 בין  לב,  בשים  בחברה  דירקטור  של  תפקיד  לביצוע  הראוי  הזמן  את  להקדיש  ביכולתי 

 דים של החברה ולגודלה. לצרכיה המיוח

בחברה.  .5 דירקטור  של  תפקיד  לביצוע  הדרושים  הכישורים  בעל  מפורטים   הנני  כאמור  כישוריי 

 להלן. 10 בסעיף

 במהלך חמש השנים עובר למועד מתן הצהרה זו:.6

418,  415,  392,  297עד    290לא הורשעתי בפסק דין בעבירה כאמור בעבירות לפי סעיפים   .6.1

54  -(א) ו53ד,  52ג,  52ם  י , ולפי סעיפ1977-, לחוק העונשין, התשל"ז428עד    422  -, ו420עד  

; ")חוק ניירות ערך (להלן: " 1968-לחוק ניירות ערך תשכ"ח

בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד  לא הורשעתי   .6.2

מידע פנים; או עבירות של ניצול 

אשר בית   לעיל  6.2  -ו  6.1  , שאינה מנויה בסעיפיםבעבירה אחרתלא הורשעתי בפסק דין   .6.3

כדירקטור   לשמש  ראוי  אני  אין  נסיבותיה  או  חומרתה  מהותה,  מפאת  כי  קבע  משפט 

 ציבורית. בחברה

לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ושהוטל לפי חוק ניירות ערך), האוסר  .7

 עלי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית. 

המשפטית  .8 הכשרות  חוק  פי  על  דין  כפסול  משפט  בית  ידי  על  הוכרזתי  לא  בגיר,  הנני 

קודת פשיטת הרגל [נוסח חדש],  , ולא הוכרזתי כפושט רגל על פי פ1962  -והאפוטרופסות, תשכ"ב

 . 1980 -תש"ם

בעל   .9 מקצועית אני  בעל   כשירות  לדירקטור  ומבחנים  (תנאים  החברות  בתקנות  לאמור  בהתאם 

התשס"ו מקצועית),  כשירות  בעל  ולדירקטור  ופיננסית  חשבונאית  תקנות ("  2005-מומחיות 

ניסיון של למעלה מחמש הנני בעל תואר ראשון ושני במשפטים, ובעל  "). דהיינו,  כשירות דח"צ

שנים בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי (משרד עו"ד 

ברגמן).  -וקסלר
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 -, הם כדלקמןלעילהפרטים הרלוונטיים לצורך הצהרותיי כאמור  .10

השכלה אקדמית  .10.1

 .תואר ראשון במשפטים אוניברסיטת תל אביב .10.1.1

אביב, בשיתוף בית הספר למשפטים של תואר שני במשפטים אוניברסיטת תל   .10.1.2

 אוניברסיטת ברקלי בקליפורניה. 

 (לרבות כהונה כדירקטור בחברות אחרות)  ניסיון תעסוקתי .10.2

. עו"ד במשרד פרטי  – 1980משנת  .10.2.1

 ברגמן. -במשרד עו"ד וקסלרשותף מנהל   – 1985משנת  .10.2.2

 מקור ידיעותיי הוא הן מתוקף השכלתי והן מתוקף ניסיוני התעסוקתי. .10.3

יושב ראש הדירקטוריון, המנהל הכללי, בעל מניות מהותי או נושא המשרה קשרים עם החברה,   .11

 הבכיר ביותר בחום הכספים

 ;מי מהנ"לאינני קרוב של  .11.1

לי, .11.2 בעקיפין  ,למעבידי  ,לשותפי  ,לקרובי  אין  או  לו במישרין  כפוף  לתאגיד  או    למי שאני 

זיקה לחברה,    מו למועד המינוי,, במועד המינוי או בשנתיים שקדשהנני בעל השליטה בו

   ; או למי מהנ"ל או לתאגיד אחר

לי .11.3 לתאגיד    ,למעבידי  ,לשותפי  ,לקרובי  ,אין  או  בעקיפין  או  לו במישרין  כפוף  למי שאני 

, או לתאגיד  או למי מהנ"לשהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים לחברה, 

 ט קשרים זניחים.  אחר, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למע

 זה: 11 לעניין סעיף .11.4

בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו   -"  קרוב"

 של כל אחד מאלה;

 קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן  -"  זיקה"

חיצוני   כדירקטור  לכהן  כדי  שמונה  דירקטור  של  כהונה  למעט  משרה,  כנושא  כהונה 

 בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור; 

אחר " למועד    -"  תאגיד  שקדמו  בשנתיים  או  המינוי  במועד  בו,  השליטה  שבעל  תאגיד 

 המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה; 

המינוי " אותי    -"  מועד  תמנה  בו  בהתאם המועד  חיצוני,  כדירקטור  הכללית  האסיפה 

 (ב) לחוק.239להוראות סעיף 

פרט לגמול המשולם לי על ידי החברה מתוקף תפקידי כדירקטור בה (ובכלל זה החזר הוצאות),  .12

 בלתי כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתי כדירקטור בחברה. ילא ק

יוצרים או עלולייאין תפקידי או עיסוק .13 ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור  י האחרים  ם ליצור 

 .בחברה  חיצוני בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור
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 . כדירקטור לא מכהן כדירקטור חיצוני דירקטור אחר של החברה ןבחברה בה אני מכה .14

 אינני עובד של רשות ניירות ערך או של בורסה בישראל.  .15

רדה הרשום של החברה לעיונו של כל אדם, וכן תפורסם על ידוע לי כי הצהרתי זו תימצא במש .16

העמדת   כי  לי,  ידוע  כן  מינויי.  לצורך  תכונס  אשר  הכללית  האסיפה  זימון  במועד  החברה  ידי 

 כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה נעשית בהסתמך על הצהרתי זו.

ומתחייב  הנני   .17 במצהיר  שינוי  כל  ויחול  במידה  כי  החברה  בפני  מהצהרותיי בזאת  אחת  גין 

לעיל באופן שימנע את המשך כהונתי כדירקטור בחברה או שחדל להתקיים   חיצוני  המפורטות 

בחברה, איידע את החברה    חיצוני   תנאי מהתנאים הקבועים בחוק בקשר עם כהונתי כדירקטור

יצוני חבדבר השינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי כך שכהונתי כדירקטור  

 תפקע במועד מתן ההודעה. 

 _________________  ________________ 

 חתימה  אריךת

26.6.2019



 1999-חוק החברות, התשנ"ט הצהרת דירקטור בהתאם להוראות 
 בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית 

 : בהצהרה זו

 בע"מ  1ריט  –"החברה" 
 .או אחרת פסק דין בערכאה ראשונה –"פסק דין" 

חוק ("  1968  -התשכ"ח  ,  לב(א) לחוק ניירות ערך52  הועדה שמונתה לפי סעיף   –"ועדת האכיפה המנהלית"  
 ").ערך ניירות

ח'52אמצעי אכיפה כאמור בסעיף    -  "אמצעי אכיפה" ניירות ערך, שהוטל לפי פרק  ניירות    4נו לחוק  לחוק 
ז' ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה    2ערך, לפי פרק  , או לפי  1955  –לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות 

 , לפי העניין. 1994-ת משותפות בנאמנות, התשנ"ד לחוק השקעו 1פרק י'

,, תל אביב 3אדם הכהן    :שכתובתי,  007757081  נושא ת.ז שמספרה  ,יקותיאל (קותי) גביש,  אני החתום מטה
 כדלקמן: בזאת ומאשר מצהיר

 יש לי את הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי, לשם ביצוע תפקיד של דירקטור . 1
 לגודלה. בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ו ,בשים לבבחברה, 

 . חקלאית, האוניברסיטה העברית בירושלים תואר ראשון בכלכלה השכלה: .2
דירקטור בחברות הבאות: רציו חיפושי נפט בע"מ, בנק   ניסיון מקצועי (לרבות כהונה כדירקטור): .3

נ אלדובי  הלמן  בע"מ,  רוטקס  בע"מ,  מדינה  לעובדי  ניאוסיהב  בע"מ,  ופנסיה  גמל  קופות  טי י יהול 
לי לירושלים  בע"מ,  כלכלית  חברה  אגש"ח,  רביבים  קיבוץ  בע"מ,  קווינקו  י.ז  בע"מ,  אחזקות  דר 

  . בע"מ
בתקנות  .4 המפורטות  בסוגיות  (:  ידע  הבאות:  בסוגיות  ידע  בעל   וסוגיות   חשבונאיות  סוגיות  )1הנני 

 ;החברה  של  והמורכבות  הגודל  בסדר  ולחברות  החברה  פועלת  בו  לענף  האופייניותחשבונאית    בקרה
 ואישורם  כספיים  דוחות  הכנת)  3; (עליו  המוטלות  והחובות  המבקר  החשבון  רואה  של  תפקידיו  )2(

 . ערך ניירות חוק ולפי החוק לפי
 לעיל.  3-ו 2בסעיף מקור ידיעותיי כאמור הוא כמפורט 

לפי סעיפים לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות    בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו . 3
ג, 52, ולפי סעיפים  1977-לחוק העונשין, התשל"ז  428עד    422  -, ו420עד    418,  415,  392,  297עד    290

 .לחוק ניירות ערך 54-(א) ו53ד, 52
זו . 4 למועד מתן הצהרתי  הורשעתי    בחמש השנים שקדמו  דין  לא  לישראל בפסק  בבית משפט מחוץ 

יד או בעבירות של ניצול מידע פנים.  בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאג
בית משפט קבע ואשר    לעיל,  4-ו  3אינה מנויה בסעיפים    בעבירה אחרת אשרבפסק דין  לא הורשעתי   . 5

ו/או בתאגיד   בחברה ציבורית  כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור
 .למשך התקופה שקבע בית המשפט בהחלטתו כאמור, מדווח

המנהלית . 6 האכיפה  בחברה   ועדת  כדירקטור  לכהן  עליי  האוסר  אכיפה  אמצעי  עליי  הטילה  לא 
 . ו/או בתאגיד מדווח ציבורית

ו/או כחייב מוגבל באמצעים (כמשמעו בחוק ההוצאה  אינני קטין, פסול דין ולא הוכרזתי כפושט רגל . 7
 . )1967-לפועל, תשכ"ז 

 דין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור בחברה. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת ב . 8
לחברה   . 9 להודיע  מתחייב  מלהתקיים איזה    אםהריני  יחדל  לעיל  זו  בהצהרה  האמורים  מהתנאים 

והנני מודע לכך כי כהונתי כדירקטור בחברה תפקע במועד מתן   ,לי על כך  עשייוודוזאת מיד לאחר  
 ההודעה כאמור. 

כי החברה הסתמכה . 10 לי  זו תימצא במשרדה הרשום של על האמור בה  ידוע  וכי הצהרתי  זו  צהרתי 
 . ותדווח על ידי החברה בהתאם להוראות כל דין תהיה פתוחה לעיונו של כל אדם, החברה

    ________________ 
 יקותיאל (קותי) גביש  

25.6.2019
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