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 אישור האסיפה הכללית ותטעונ ןשאינאות על עסק דוח מיידיהנדון: 

בהסכמי לאשר התקשרויות ודירקטוריון החברה החלטת ועדת התגמול מוגש בזאת דוח מיידי על 
 .עם קרובים של בעל השליטה בחברה, הכל כמפורט להלןהעסקה 

 אותעיקרי העסק .1

 הסכם העסקה עם גב' גאולה נגרהתקשרות ב .11

, אחותו של מר יגאל דמרי, "(גב' נגר)להלן: "  גב' גאולה נגרהתקשרות להמשך העסקתה של  
 -הנה בסך של כלחברה למועד הדוח, עלות העסקתה החודשית  אשר  בעל השליטה בחברה,  

 אלפי ש"ח. 7

 בהסכם העסקה עם מר יהושע נגרהתקשרות  .21

, גיסו של מר יגאל דמרי, "(מר נגר)להלן: " מר יהושע נגרהתקשרות להמשך העסקתו של 
 -הנה בסך של כלחברה הדוח, עלות העסקתו החודשית למועד אשר בעל השליטה בחברה, 

 אלפי ש"ח. 7

החליט דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול באותו יום,  30.06.2020 ביום
ההקלות, לאשר את הארכת התקשרות החברה עם  לתקנות( 4ב)א()1בהתאם להוראות תקנה 

)קרי: עד  1.7.2020 מיום החל נוספות שנים 3 של לתקופה, העסקה בהסכם נגר מרגב' נגר ועם 
ש"ח וכן לעדכן   5,500שכרה החודשי )ברוטו( של הגב' נגר לסך של  (, ולעדכן את 30.6.2023ליום  

לא יחול שינוי.   םש"ח. ביתר תנאי העסקת  5,500לסך של    של מר נגר  )ברוטו(  החודשי  שכרואת  
, אלפי ש"ח לחודש 7 -מוערכת בכ םשכר עדכון חרלא נגר מרגב' נגר ושל של  םעלות העסקת

 .כל אחדעבור 

 אותלאישור העסקתגמול תמצית נימוקי הדירקטוריון וועדת ה .2

 30.06.2020ודירקטוריון החברה בישיבתו מיום  30.06.2020בישיבתה ביום  התגמולועדת 
המפורטים ההתקשרויות בהסכמי העסקה עם גב' גאולה נגר ומר יהושע נגר אישרו את 

 בהתבסס על הנימוקים הבאים:לעיל,  1.2-ו 1.1בסעיפים 

מר וגברת נגר מועסקים בחברה מזה תקופה ארוכה והחברה מעוניינת להמשיך את  )א( 
 העסקתם.

נגר, קרובים של בעל השליטה, אינו עולה על השכר  גב'ו מרהשכר החודשי המשולם ל )ב(
(, והוא סביר בהתחשב 2020ינואר ודש נכון לח ש"ח 10,428החודשי הממוצע במשק )

 בהיקף ההעסקה, באופי התפקיד ובכישוריהם לביצוע התפקיד.

( 4))א(ב1בהתאם לתקנה  לא מועסקים בחברה, נכון למועד האישור, יותר משני אנשים )ג(
 .לתקנות ההקלות

כי  אישרוודירקטוריון החברה  תגמולועדת הנימוקים המפורטים לעיל, בהתבסס על ה
 .ההתקשרויות( לתקנות ההקלות לאישור 4))א(ב1מתקיימים תנאי תקנה 

 
 בכבוד רב,

 י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ

 מזכירת החברה, עו"דמרקוס, -ע"י שרון גיגי
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