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 ה טעונה אישור אסיפה כלליתנעל עסקה או התקשרות עם בעל שליטה שאי ידו"ח מייד הנדון:
 1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל (5א)37מוגש בזה דיווח מיידי לפי תקנה 

 תקנות)להלן: " 2000 -( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס4ב)1ובהתאם לתקנה 
 "(.ההקלות

 

 סטפק התקשרות החברה עם ד"ר רחל

 תמצית ההתקשרות  .1

 13מיום  של החברההתגמול אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת  2018מרץ,  15ביום 
של  תובסטפק,  העסקת ד"ר רחל בדבר ההקלותלתקנות  (4)ב1, החלטה בהתאם לתקנה 2018במרץ, 

 .חלקיתמשרה , בהיקף כרפרנטית דיגיטלליטה בחברה, מר צבי סטפק, אחד מבעלי הש
 

שכרה , בתנאים המקובלים לעובדים בדרגתה. 2018תחל בחודש מאי  סטפק העסקתה של ד"ר רחל
 )להיקף משרה מלאה( ינו עולה על השכר החודשי הממוצע במשקאסטפק  ד"ר רחלהחודשי של 

 .והתגמול יהא באופן יחסי לחלקיות המשרה
 

שכרו ר לשבאעם קרובו של בעל שליטה  ( לתקנות ההקלות, אישור תנאי העסקה4ב)1 בהתאם לתקנה
. שכרו אינו עולה על השכר החודשי הממוצע במשק, לא יהא טעון אישור אסיפה כללית, אם החודשי

והדירקטוריון כי בהתאם לתקנות ההקלות לא נדרש אישור התגמול בהתאם לאמור, אישרו ועדת 
  .סטפק לד"ר רחלהאסיפה הכללית ביחס 

יותר לתקנות ההקלות, באותו מועד,  (4ב)1בהתאם לתקנה האמורה לא יועסקו בחברה לפי תקנה  
בי סטפק( בהתאם לתקנה זו צל מר שמשני אנשים. לפרטים אודות העסקת גב' מרים סטפק )אחותו 

ומיום  (2013-01-081172)מספר אסמכתא:  2013במאי,  30מיום יווחים מידיים של החברה ראה ד
 , הנכללים בדוח זה על דרך ההפניה. (2014-01-027130: מס' אסמכתא) 29.1.2014

 

עולה על השכר החודשי  ואינ סטפק לד"רודירקטוריון החברה אישרו כי השכר שישולם התגמול ועדת 
באופי התפקיד  ה,תוהוא סביר בהתחשב בהיקף העסקמשרה מלאה( )להיקף הממוצע במשק 

  סטפק לביצוע תפקידה. ד"ר רחלובכישוריה של 
 

 והדירקטוריון תגמולהתמצית נימוקי ועדת 

 .)להיקף משרה מלאה( שכר הממוצע במשקמה יהיה נמוך סטפק ישולם לד"ר רחלהשכר ש .א

עסקתם של העובדים בתפקידים דומים , הינם דומים לתנאי הסטפק ד"ר רחלתנאי העסקתה של  .ב
 על סבירותם.להעיד כדי ויש בכך  ובשוקבחברה 
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