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 שלום רב,
 
 

 )"החוק"(  1998 -לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח בקשה הנדון:
 28.8.2017שהתקבל ביום  2.7.2017 סימוכין: מכתבך מיום 

 

בהמשך לבקשתך שבסימוכין, להלן תשובת רשות החברות הממשלתיות )"הרשות"( ומצורפים 

 בזאת המסמכים הבאים:

 לבקשתך: 1-5בהתייחס לסעיפים  .1

 התנועה לחופש המידע נ' רשות החברות הממשלתיות 9341/05ע"מ לפסק הדין בבהתאם 

מצ"ב כנספח א' מסמך  והתיקון שבוצע בשאלון בעקבות האמור בפסק הדין, ,הדין"()"פסק 

הכולל את תמצית ההחלטות של הועדה לבדיקת מינויים )"הוועדה"( ביחס למועמדים 

 17.9.2017ליום ועד  1.1.2011 שלא אושרו על ידי הוועדה מיום לכהונה בחברות ממשלתיות

התפקיד, השר שם החברה אליה הוצעו המועמדים, )כולל(, ובכלל זה שמות המועמדים, 

 תמצית החלטות הוועדה בעניינם.המציע ו

מודגש כי מכיוון שהמסמך כולל תמצית של החלטות הועדה בלבד, ככל שקיימת אי בהירות 

עוד יצוין כי המידע ביחס לנימוקים להחלטות הועדה, יש לפנות לרשות לקבלת ההבהרה. 

חס למועמד בישיבה מסוימת. לפיכך, יתכן ובהמשך השתנו מתייחס להחלטה שהתקבלה בי

 הנסיבות והמועמד מונה לכהונה לה הוצע. 

הערה זו תועבר על ידך לידיעת כל אדם אליו ש לתשומת לבך המידע מועבר אליך בכפוף לכך

זו תפורסם בסמוך לפרסום המידע מתוך בר המסמך המצורף, או מידע מתוכו, והערה יוע

   ורסם. המסמך, ככל שיפ

לבקשתך, מבלי להתייחס לבקשתך הבלתי ברורה "לקבל כל מידע  6בהתייחס לסעיף  .2

 שקיים":

מספר הדירקטורים המכהנים ומספר הדירקטורים לפי מגדר ומגזר נכון לסוף  ב'מצ"ב כנספח 

 . המכהנים בחברות הממשלתיות 2016 -2011כל אחת מהשנים 

צוג הולם לאוכלוסייה יבעניין י 19.8.2003מיום  735 יובהר, כי בהתאם להחלטת הממשלה

הערבית, יש לפעול ולמנות דירקטור אחד לפחות מקרב האוכלוסייה הערבית, ככל שניתן 

צוג ההולם לנשים יבנסיבות העניין, בכל חברה ממשלתית ובכל גוף שהוקם בחוק. לעניין הי

ירקטורים בחברות , על השרים למנות ד11.3.2007 מיום 1362החלטת הממשלה נקבע ב

. 50%צוג בשיעור יממשלתיות מבין בני המין שאינו מיוצג באופן הולם, וזאת עד להשגת י

. בהתאם 1975 -תוקן חוק החברות הממשלתיות, התשל''ה 2016בדצמבר  22בנוסף, ביום 

לתיקון יש לתת ביטוי הולם לייצוגם של אנשים עם מוגבלות, לבני האוכלוסייה החרדית, 
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שים ולמי שאחד מהוריו נולד באתיופיה. בימים אלה פועלת הרשות לתיקון השאלון עולים חד

על מנת לקבל מידע אודות מספר הדירקטורים מקרב המגזרים עליהם חל התיקון האחרון 

 בחוק. נכון להיום אין לרשות מידע בנושא זה.

חייבות מתן יודגש כי הרכב הדירקטוריונים אינו משתנה כתוצאה משינוי הוראות החוק המ

זו או אחרת, ולא נפתחות "משרות ייחודיות" לטובת השגת ייצוג  הייצוג הולם לאוכלוסיי

 הולם. 

 

 
 במסירת מכתב זה, על נספחיו, מסתיים טיפול הרשות בבקשתך שבסימוכין. 

 
 
 
 
 

 בברכה,  
   
 מיכל אתגר  
 רשות החברות הממשלתיות  

 
 
 

 העתק:
 גילאור, יו"ר הועדה לבדיקת מינוייםכב' השופטת )בדימוס( בלהה 

 גב' מירה מינס, סגנית בכירה למנהל הרשות וממונה על יישום חוק חופש המידע
 החברות הממשלתיות רשות ,מנהלת הועדה לבדיקת מינויים ,גב' ליאת גדיש

 הממשלתיות רשות החברותהלשכה המשפטית,  ,עו''ד גונן גומלסקי
 , רשות החברות הממשלתיות פטיתלשכה המשה ,עו"ד ניואר אבו עיטה

 

 


