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 שלום רב,
 
 

  1998-לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח בקשה הנדון:
 
 

 "( שהתקבלההחוק)" 1998-ופש המידע, התשנ"חלקבלת מידע לפי חוק ח תכם בקשהריני להשיב  ל

 , כדלקמן:"הבקשה""(הרשותשות החברות הממשלתיות )"בר 4.1.2021יום ב

 

 ו להעביר את המידע הבא:נהתבקש בבקשה .1

למועמדים שהציגו מועמדותם למשרת דירקטור בחברות ממשלתיות, אלו מידע בנוגע  .א

ועד  2017החל משנת "( הוועדהלבדיקת מינויים )"י הוועדה דשנבחרו ואלו שנפסלו על י

 ליום המענה לבקשה והכל כמפורט:

 ;שם המועמד/ת .1

 ;המשרה אליה הוגשה המועמדות .2

 ;החברה הממשלתית אליה הוגשה המועמדות .3

 ;השר המציע .4

העילה בעטיה מצאה הוועדה כי המועמד/ת אינו כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית, בדגש  .5

 על זיקה פוליטית.

. ככל מספר הדירקטורים שעליהם המליצה הוועדה, וזאת על אף זיקתם הפוליטית .ב

שהדבר מתאפשר התבקשנו להעביר גם את החלטות הוועדה והנימוקים בגינם אישרה 

 פוליטית. מועמדותם, על אף קיומה של זיקה

 2א18-א ו18כל מידע שקיים הנוגע לייצוג הולם בחברות הממשלתיות בהתאם לסעיף  .ג

 , לרבות:1975לחוק החברות הממשלתיות 

 ;מספר כלל הדירקטורים .1

 ;בהתאם לסעיף החוק האמור האוכלוסייל קבוצת כמספר הדירקטורים מ .2

 מידע הנוגע למשרות ייחודיות שנפתחו לטובת הצגת ייצוג הולם. .3

 )ב( לחוק.7, נשלח אליכם מכתב ובו הארכנו את הטיפול במענה לפי סעיף 3.2.2021ביום 

 

 כדלקמן:לבקשה הרינו להשיב  .2

כמענה לבקשתך, יועבר אליך קובץ ובו מופיעה רשימת המועמדויות שנבדקו על ידי  .א

, הכוללת את , ועד ליום המענה2017לינואר  1יום הוועדה לבדיקת מינויים החל מ
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המשרה אליה הוגשה ; שם המועמד/ת - המבוקש על ידכם בסעיף א לעילפירוט ה

העילה בעטיה ; השר המציע; החברה הממשלתית אליה הוגשה המועמדות; המועמדות

. , ככל שמצאה כאמורת אינו כשיר/ה לכהן כדירקטור/ית/מצאה הוועדה כי המועמד

 אינה מובנת פוליטית יקהז ןבקשתכם כי יושם דגש על עילות שעניינשיוער לעניין זה 

 .כלל העילות פורטו בגוף המסמך –לנו 

ימים ממועד מכתב זה. זאת בהתאם לסעיף  15-מידע זה יעמוד לרשותכם לא יאוחר מ

 )ד( לחוק חופש המידע.7

מספר המועמדים לכהונה כדירקטור שמועמדותם נידונה בתקופה המבוקשת, והוועדה  .ב

הם י פעולתה של החברה, או שקיימים לגביכישורים מיוחדים בתחומ להםכי יש מצאה 

בנוסף לתנאי הכשירות הנדרשים לפי חוק  שיקולים של כשירות מיוחדת אחרת

, ולכן ניתן למנותם על אף לאותה כהונה 1975-החברות הממשלתיות, התשל"ה

  .32הוא  זיקה אישית, עיסקית או פוליטית לשר משרי הממשלהשקיימת בעניינם 

, יהיה עלינו לפנות לכלל בעניין זההוועדה החלטות כם את על מנת להעביר ליד

לחוק, לקבל את  13המועמדים אשר לגביהם נקבע כאמור, בהתאם להוראות סעיף 

עמדתם ביחס למסירת המידע ולקבל החלטה פרטנית ביחס לכל מקרה ומקרה, תוך 

מתן הזדמנות בהתאם לחוק למועמדים לפנות לבית המשפט לעתור כנגד החלטת 

, שעות עבודה 96-נו הדבר יחייב כמועמדים, להערכת 32-מאחר ומדובר ב .רשותה

מעבר לשעות שהושקעו עד כה בבקשה. נא עדכנו אותנו בעניין זה והעבירו התחייבות 

 מתאימה לתשלום העלויות הכרוכות בכך במידה והנכם מעוניינים. 

דירקטורים  365 בדירקטוריונים של החברות הממשלתיות נכון להיום מכהנים .ג

 הבאות: הבחלוקה לפי קבוצות האוכלוסיי

 גברים 234

 נשים  131

 :מתוכם

 הדרוזית והצ'רקסית( ההאוכלוסיי)לרבות  ערביתהאוכלוסייה מקרב ה 29

 תחרדיה ההאוכלוסיימקרב  6

 יוצאי אתיופיה 2

 מוגבלותאנשים עם  3

 

כך שיישמר על ידי דה על הוועדה לבדיקת מינויים מקפילעיל:  3.ג.1לסעיף  במענה

לחוק החברות  1א18-א ו18הקבוע בסעיפים  ייצוג הולםהגורמים הממנים עקרון ה

ובהחלטות הממשלה  "(הממשלתיותהחברות  חוק)" 1975-הממשלתיות, התשל"ה

גברים, ודירקטור אחד לפחות מקרב האוכלוסייה הערבית  50%נשים,  50% –בעניין זה 

 לחוק 2א18בסעיף ש היביחס לשאר קבוצות האוכלוסיההוראה בכל דירקטוריון. 

ולא בהרכב כל עוסקת בייצוג הולם בכלל הדירקטוריונים  ,החברות הממשלתיות

 . דירקטוריון בנפרד
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הייצוג  דרישתבחשבון  ה, הובא2017בשנת  במסגרת הליך נבחרת הדירקטוריםכי  יצוין

 המפורטות בסעיף האמור. אוכלוסיותניתן ייצוג ל, ולחוק 2א18בסעיף  הקבועהההולם 

 

הרינו להודיעכם כי הנכם רשאים לעתור לבית המשפט לעניינים מנהליים לפי חוק בתי משפט  .3

בהתאם למועדים ולהליך הקבוע בחוק זה, נגד החלטת  2000-לעניינים מנהליים, התש"ס

 הרשות שלא למסור את המידע המבוקש כמפורט במכתב זה לעיל. 

 

 

 

 

 

 
 בברכה,  

  
 מיכל אתגר  
 חוק חופש המידע ממונה על יישום  
 רשות החברות הממשלתיות  

 
 

 העתק:
 הממשלתיות סגנית בכירה למנהל רשות החברות –גב' יפעת סלע 

 הוועדה לבדיקת מינויים מנהלת – גלי אליאב' גב
 רשות החברות הממשלתיותלשכה משפטית,  - טל רוזנפלדעו"ד 


