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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק החברות הממשלתיות )תיקון מס' 27( )כשירות לכהונה כדירקטור(, התש"ע–2010 *

 
הוספת סעיפים 

16א1 ו־16א2
בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה–1975 1, אחרי סעיף 16א יבוא:1 

"כשירות לכהונה 
לבעלי תארים 

מתקדמים

על אף האמור בסעיף 16א, כשיר לכהן כדירקטור בחברה 16א1  )א( 
ממשלתית גם מי שהוא בעל תואר אקדמי שני או שלישי 

בחברה ממשלתית שהמדינה ממנה בה לא יותר משישה  )ב( 
בסעיף כאמור  הדירקטורים  מספר  יעלה  לא   דירקטורים, 

קטן )א( על אחד, ובחברה ממשלתית שהמדינה ממנה בה שבעה 
דירקטורים לפחות – על שני דירקטורים, ולפחות אחד מהם יהיה 

בעל תואר אקדמי שלישי 
מינוי דירקטור 
בעל מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית

שהוועדה 16א2  לפחות  אחד  דירקטור  יתמנה  ממשלתית  חברה  לכל 
לבדיקת מינויים מצאה שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, 

כמשמעותה לפי סעיף 240 לחוק החברות "

 , ות לתי ש מ מ ה ות  ר ב ח ה ק  ו ח ל 16א  ף  עי  ס
כשירות  תנאי  קובע  החוק(,   – )להלן  התשל"ה–1975 
לפי  ממשלתית   בחברה  כדירקטור  לכהונה  חלופיים 
שהוא  מי  כדירקטור  לכהן  כשיר  הראשונה,  החלופה 
לימוד  מקצועות  של  סגורה  ברשימה  אקדמי  תואר  בעל 
– כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מינהל 
ציבורי, הנדסה או לימודי עבודה  כמו כן כשיר לכהונה 
מי שהוא בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי 
השכלה גבוהה אחרת, הכל בתחום עיסוקה העיקרי של 
החברה הנוגעת בדבר  לפי החלופה השנייה, כשיר לכהן 
בתחום  בכיר  בתפקיד  ניסיון  בעל  שהוא  מי  כדירקטור 
משמעותי,  עסקים  היקף  בעל  תאגיד  של  העסקי  הניהול 
בכיר  בתפקיד  או  בכירה  ציבורית  בכהונה  שכיהן  מי 
בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים 
או משפטיים, או מי שכיהן בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה 

העיקריים של החברה הנוגעת בדבר 

מוצע לקבוע שגם בעלי תואר אקדמי שני או שלישי 
בכל מקצוע לימוד שהוא יהיו כשירים לכהן כדירקטורים 
תנאי  בהם  מתקיימים  לא  אם  אף  ממשלתית,  בחברה 
במספר  בהתחשב  לחוק,  16א  בסעיף  כאמור  הכשירות 
הדירקטורים שהמדינה רשאית למנות באותה חברה  כך, 
שישה  היותר  לכל  למנות  רשאית  המדינה  שבה  בחברה 
אקדמי  תואר  בעל  יהיה  מהם  שאחד  אפשר  דירקטורים, 
שבעה  למנות  רשאית  המדינה  שבה  בחברה  שלישי; 
דירקטורים לפחות, ניתן יהיה למנות שני דירקטורים בעלי 
תואר אקדמי שלישי, או דירקטור אחד בעל תואר אקדמי 
16א1  )סעיף  בלבד  שני  אקדמי  תואר  בעל  ואחד  שלישי 

המוצע(  

חברה  של  דירקטוריון  בכל  כי  לקבוע  מוצע  עוד 
ממשלתית יכהן דירקטור אחד לפחות בעל מיומנות והבנה 
לבדיקת  שהוועדה  כספיים,  ובדוחות  עסקיים  בנושאים 
מינויים הפועלת מכוח החוק מצאה כי הוא בעל מומחיות 

חשבונאית ופיננסית )סעיף 16א2 המוצע( 

הצעת חוק מס' פ/1390/18; הועברה לוועדה ביום י' בחשוון התש"ע )28 באוקטובר 2009(   *
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