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םמת בזה מטעם הממשלה הצעת חולו החברות הממשלתיות  מתפו

א ר ב  מ

 הפעילות המשקית הענפה של המדינה מתבצעת רובה באמצעות חברות ממשלתיות,
 היינו חברות אשר המדינה מחזיקה בהן חלק גדול מהון המניות, ובמקרים לא מעטים אף

 הון המניות כולו.

 חברות אלה שימשו כמה פעמים נושא להערות ולביקורת מצד מבקר המדינה אם
 בדו׳יחותיו השנתיים ואם בדו״חות מיוחדים. הן ש־־משו נושא גם לדו״חות של שתי ועדות
 מומחים, האחת בראשות ד״ר ז׳ מוזס, מבקר המד־נה לשעבר (״ניהול המפעלים העסקיים
 של המדינה׳/ 1965), והשניה בראשות פרופ׳ א׳ ברק מן האוניברסיטה העברית בירושלים
 (״הועדה להכנת חוק חברות ממשלתיות׳/ 1970). עוד בשנת 1960 הכין משרד המשפטים
 טיוטה של הצעת חוק באותו נושא, ומאז קיבלה הממשלה, באמצעות ועדת השרים לעניני
 כלכלה, שורה של החלטות בדבר הקמתן, ארגונן ופעולותיהן של חברות ממשלתיות ובדבר
 הפיקוח הממשלתי עליהן. על פי החלטות אלה פועלת במשרד האוצר לשכה, שתפקידה
 לדאוג לביצוע ההחלטות של ועדת השרים ולרכז את הטיפול מטעם הממשלה בעניני החב־

 רות הממשלתיות,

 הצעת החוק המוגשת בזה מבוססת על התומר הנזכר, וביחוד על טיוטה של חוק שה
 גישה ועדת ברק. כן מבוססת ההצעה על הנסיון שנרכש בארץ, ובכלל זה הליקויים שנתגלו.

 הממשלה סבורה שהגיע הזמן לטפל בנושא כולו בדרך של חקיקה מקיפה.

 החוק המוצע מיועד לחול בראש וראשונה על חברות שהשליטה בהן היא כולה או
  בעיקרה(יותר מ־50%) בידי הממשלה, אם דרך הון המניות או כוח ההצבעה באסיפה הכל
 לית ואם דרך הזכות למנות חברי הדירקטוריון (הגדרת ״חברה ממשלתית״ בסעיף 1(א)
 להצעה). החוק יחול גם על חברות־בת של חברה כזאת, בשינויים המחוייבים על פי היחס

 בין חברת־אם לחברת־בת (סעיף 67).

  על חברות ששליטת המדינה בהן היא פחות מ־ 50% אך יותר מ־ 25% (״חברות שלו
 בות״ כלשון ההצעה, סעיף 1(א)), יחולו רק הוראות מםויימות של החוק (סעיף 0068), וגם
 מהוראות אלה רשאית הממשלה לפטור חברה כזאת (סעיף 68(ב)). על חברות שבהן חלקה
 של המדינה אינו עולה על 25% לא יחול החוק בכלל; השתתפות מעטה בזאת אינה מצדיקה
 להחיל אף מקצת הוראותיו. הודאה מיוחדת דנה במידת תחולתו של החוק על חברות ממשל

 תיות המוקמות בחוץ לארץ (סעיף 69).

 הבעיה המרכזית שלפני המחוקק בפרשת החברות הממשלתיות היא האיזון בין הצורך
 להשאיר בידי חברות אלה את הגמישות העסקית והתיפעולית הדרושה להשגת מטרותיהן
 המשקיות, לבין הדרישה להבטיח למדינה, על רשויותיה השונות, את הפיקוח המתחייב
 לנוכח כספי הציבור הרבים המושקעים בחברות אלה ולנוכח המשימות הממלכתיות המו
 טלות עליהן. בעיה חשובה נוספת היא התיאום בין מעמד המדינה לבין מעמד השותפים

 הפרטיים בחברות שאינן בשליטתה הייחודית של המדינה (חברות מעורבות).
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 וזו הדרך המוצעת:

 1 . הממשלה תקבע לכל חברה ממשלתית - לפי שטח פעולתה - שר שיהיה אחראי
 לעניניה (״השר הממונה׳/ סעיף 7(3)). בכך תובטח האחריות הפרלמנטרית לעניני
 החברות הממשלתיות. היא תובטח גם על ידי ההוראות המחייבות אישור הממשלה
 להקמתה של חברה ממשלתית, להפיכתה של חברה לא־ממשלתית לחברה ממשלתית,
 ולכמה החלטות הנוגעות למטרות ולמבנה ההון של החברה (סעיפים 6, 7, 9, 12);

 2. כל חברה ממשלתית תעמוד לבקורתו של מבקר המדינה(סעיפים 0ד, 71);

 3. הכנסת, באמצעות ועדת הכספים, תקבל דיווח שוטף על עניני החברות הממ
 שלתיות (סעיפים 37(ב), 66);

 4. חבר הדירקטוריון מטעם״המדינה״יתמנה׳־לכל־־ה־בדה בידי־השר־־הממונה־זמוטלת —
 עליו חובת דיווח מרחיקת לכת לשר ולרשות ההברות הממשלתיות (סעיפים 19, 23);
 חובת דיווח מוטלת גפ על יושב ראש הדירקטוריון ועל המנהל הכללי(סעיפים 27,

;(44 ,39 

 5. הוראות מיוחדות של החוק המוצע מוקדשות לרואה החשבון, ליועץ המשפטי
 ולמבקר הפנימי של חברה ממשלתית (סעיפים 47 עד 52) וכן לבא-כוחו של השר
 הממונה לענין ההצבעה באסיפה הכללית של החברה (סעיף 53). גפ הוראות אלה

 מכוונות לחזק את שליטת המדינה בעניני החברה הממשלתית;

 6. הדירקטוריון של חברה ממשלתית חייב לקבוע, מדי שנה, את תקציב החברה
 ותכניות הפעולה שלה (סעיף 35(א)(2)): ומוטלת עליו הדאגה לעריכת המאזן ושאר
 הדו״חות הכספייפ (סעיף 36). אין בכך סמיה ממה שנהוג בחברות מסחריות אחרות,
 אך בהברה ממשלתית יש להגיש מסמכים אלה מראש לשד הממונה ולרשות החברות
 הממשלתיות כדי לאפשר להפ נקיטת עמדה כלפיהפ (סעיף 37(א». הדירקטוריון
 והמנהל הכללי חייבים גם להודיע לשר ולרשות על ענין שנתגלה בו ליקוי חמור,

 ולא יחליטו בענין בזה לפני שקיבלו תגובותיהם (סעיף 38);

 7. פרט לאמור לעיל מאורגנת ומתנהלת חברה ממשלתית כמו חברה מסחרית לא־
 ממשלתית(סעיפים 2, 5(א)). אין היא מחלקה ממשלתית (כמו הרכבת או הדואר) ולא
 תאגיד םטטדטורי נכמר בנק ישראל או המוסד לביטוח לאומי); אין היא גהנית מן
 החםינויות ואינה כפופה לחובות של המנגנון הממשלתי. רק חברה ממשלתית שהיא
 לתועלת הציבור •(״חברה שמטרתה לספק לציבור מצרכים או שירותים שלא על מנת
 להפיק רווחים״ כלשון ההצעה) רשאית הממשלה לחייב שתנהג בדרך שעובדי הציבור

ג(סעיף 5(ב));  חייבים לנהו

 8. אם המדינה רוכשת בחברה .קיימת" מניות או זכות למנות חברי דירקטוריון ־
 והדבר עושה את החברה לחברה ממשלתית, עליה לקנות גם את המניות של שאר
 בעלי המניות שירצו בכך (סעיפיפ 9, 10), אולם רשאית הממשלה באישור ועדת
 הכספים להחליט שהוראות החוק לא יחולו על החברה (סעיף 11 (א)). אפ רוכשת
 המדינה מניות של חברה קיימת בבורסה, אין בכך בכלל כדי לעשות את החברה
 לחברה ממשלתית(סעיף 11(ב)). בדרך זו מגן החוק המוצע על בעלי מניות ״פרטיים״

 מפני השינויים הנובעים מתחולת החוק החדש;

 הצעות חוק 1067, ב״ז באייר תשל״ג, 29.5.1973 315



 9. במקום לשכת החברות הממשלתיות הפועלת עד כה תוקם במסגרת משרד האוצר
 רשות (״רשות החברות הממשלתיות״) ובה מנהל ומועצה מעורבת של עובדי המדינה
 ואנשי ציבור (סעיפים 55 עד 62). החוק מייעד לרשות זו תפקידים רבים נסעיף 63)
 ומתיר לממשלה ולשרים הממונים להפעיל רוב סמכויותיהם רק לאחר התייעצות

 ברשות.

 בחוק המוצע מרוכזות ההוראות המיוחדות הנוגעות לחברות ממשלתיות. בכל ענין
 שלא נדון בהוראות אלה יחולו על חברה ממשלתית ההודאות הכלליות של פקודת החברות
 (סעיף 2). הוראות משלימות של ההצעה דנות, בין השאר, בשילוב הוראותיה עם מסמכי
 היסוד של החברות (סעיף 4) ועם סדרי הרישום של חברות (סעיפים 8, 13, 14), בפירוקן
 ובמיזוגן של חברות ממשלתיות (סעיפים 15, 16), בחוזים שחבר דירקטוריון מטעם המדינה
 מעונין בהם (סעיף 22), בכהונתם של חברי דירקטוריון ושל המנהל הכללי(סעיפים 20,

 24 עד 26, 40, 45, 46) ובסדרי עבודתו של הדירקטוריון(סעיפים 29 עד 34).
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 חוק החברות הממשלתיות, תשלי׳ג-1973

 פרק א׳: הוראות כלליות

 1, (א) בחוק זה - י׳גיי״

 ״סברה ממשלתית״. - חברה שבה שולטת המדינה באחת מדרכים אלה:
 (1) מחזיקה מניות - למעט מניות בכורה הניתנות לפדיון - בערך" נקוב של ־־־

 50% או יותר מהון מניותיה המוצא;
 (2) מחזיקה מניות המקנות 50% או יותר מכוח ההצבעה באסיפותיה הכלליות;

 (3) זכאית למנות מחצית או יותר ממספר הדירקטורים;

 ״חברת-בת ממשלתית״ - חברה שכה יש לחברה ממשלתית או לחברת־בת ממשלתית מניות
 או זכות כאמור בהגדרת חברה ממשלתית;

 ״חברה שלובה ממשלתית״ - חברה שאינה חברת בת ממשלתית ושבה מעורבת המדינה,
 חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית באחת מדרכים אלה:

 (1) מחזיקה מניות - למעט מניות בכורה הניתנות לפדיון - בעדך נקוב של
 26% או יותר מהון מניותיה המוצא;

 (2) מחזיקה מניות המקנות 26% או יותר מכוח ההצבעה באסיפותיה הכלליות!

 (3) זכאית למנות רבע ממספר הדירקטורים;

 ״השר הממונה״ - השר האחראי לעניניה של חברה על פי החלטת הממשלה לפי סעיף 7;

 ״הרשות״ — רשות החברות הממשלתיות המוקמת לפי פרק ו׳;

״ - חבר הדירקטוריון לפי פרק ג׳: ר ו ט ק ר  ל

 ״מסמכי היסוד״ - תזכיר ההתאגדות ותקנות ההתאגדות של חברה.

 (ב) לענין ההגדרות שבסעיף קטן נא), ״החזקת מניות״ — לרבות החזקה עקיפה,
 באמצעות שלוח או נאמן, זולת אם החליטה הממשלה שהוראה זו לא תחול על חברה פלונית.

ה תחולת פקודת י ה ת ו  2, בכפוף להוראות חוק זה, יחולו על חברה ממשלתית הוראות פקודת החברות 1
ת מ ב ח ן  למונחים שבחוק זה המשמעות הנודעת להם באותה פקודה. ד

 3, מסמכי היסוד של חברה — אין בכוחם לגרוע מהוראות חוק זה. עדיפות החוק

ר ב ס * ה ר ב  ד

 סעיף זה מבהיר שפרט להוראות המיוחדות
 של הדק זה דינה של חכרה ממשלתית כדץ

 כל הברה אחרת.

 סעיף 2

 בפקודת החברות יש הודאות רבות שתזכיר
^ ההתאגדות או תקנית ההתאגדות של חברה  ס

 (בחוק זה - ״מסמכי היסוד״, ראה סעיף 1(א)), יכולות
 להתנות עליהן. סעיף זה קובע שהוראות חוק זה הן ״כו

 פות• ומסמכי היסוד אין בכוחן לגרוע מתחולתן.

p (א) מגדיר את מושגי היסוד של  סעיף ק
^ 1 החוק - ״חברה ממשלתית״, ״הברת־בת  ס

 ממשלתית״ ו״חברה שלובה ממשלתית״ - ותוחם בזה
 .את תחולת החוק כפי שהוסבר במבוא.

 סעיף קטן (ב) מרחיב את משמעות המושג ״החזקת
 מניות״; עם זאת, הוא מסמיך את הממשלה לפטור מתחו
 לת החוק הברה שמניותיה אינן מוחזקות בידי המדינה

 במישרין.

 1 חוקי א׳׳י, כרך א׳ פרק כ״ב, עמי 155-
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 4. דבר שהממשלה החליטה לפי חוק זה לגבי חברה פלובית רואים אותר, מן היום שהעתק
 ההחלטה הוגש לרשם החברות, כאילו הוא בכלל במסמכי היםוד של החברה, וכל עוד החב

 רה היא חברה ממשלתית אין בכוחה לשבותו או לבטלו אלא כאישור הממשלה.

 5. (א) חברה ממשלתית תפעל על פי השיקולים העסקיים שעל פיהם נוהגת לפעול
 חברה שאינה חברה ממשלתית, זולת אם קבעה לה הממשלה, בהחלטה מפורשת, דרכי שיקול

 אחרים.

 (ב) בחברה ממשלתית שאחת ממטרותיה היא לספק לציבור מצרכים או שירותים
 שלא על מנת להפיק רווחים, רשאית הממשלה להחליט שתפעל בהשגת מטרה זו לפי הכללים

 המחייבים עובד הציבור שתפקידו הספקת מצרכים או שירותים לציבור.

 החלטוח הממשלה
 ומהמבי היסוד

 קמים לפעולות
 של הכרה
 ממשלתית

 פרק ב': הקמתה ופידוקה של חברה ממשלתית והפיכת חגרה
 לחברה ממשלתית

 6. (א) הקמה של חברה ממשלתית טעונה אישור הממשלה.
 (ב) החלטת הממשלה בדבר הקמה של חברה ממשלתית תתקבל על פי הצעתו של
 שר שהוגשה לה עם חוות דעת של הרשות; הצעה להקמת חברה ממשלתית בשותפות עם

 רשות מקומית תוגש לממשלה לאחר התייעצות בשר הפנים.

 (ג) הממשלה רשאית לקבוע כללים שעל פיהם תבחן הצעות להקמת חברות ממשל
 תיות והנחיות לעריכת חוות הדעת של הרשות! כללים והנחיות אלה יפורסמו ברשומות.

 7. בהחלטה להקים חברה ממשלתית תקבע הממשלה, בין השאר -

 (1) מטרות החברה, מבנה הון מניותיה והזכויות הצמודות למניותיה לסוגיהן;
 (2) את המספר הכולל של חברי הדירקטוריון ומספר הדירקטורים שמטעם

 המדינה;

 (3) את השר שיהיה אחראי לעניבי החברה.

 8. חברה שהמדינה היא בין מייסדיה או שמסמכי היסוד שלה מראים שהיא חברה ממשל
 תית, לא תירשם אלא אם הוגשה לרשם החברות תעודה של הרשות, המאשרת שהממשלה

 אישרה את הקמת החברה ושמסמכי היסוד תואמים את החלטת הממשלה לפי סעיף ד.

 הקמת חברה
 ממשלתית

 משאים להחלטת
 הממשלה

 רישום
 החברה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לפניה מאת אחד השרים, כשבצידה חוות דעת של רשות
 החברות הממשלתיות שתאפשר לממשלה לבחון את
 הצורך בהקמת החברה ואת המבנה ודרכי המימון

 המוצעים.

 הוראה זו מפרטת את הנתונים העיקריים
 סעיף 7 שבהם חייבת הממשלה להחליט.

 סעיף זה בא להבטיח שלא תירשם חברה סעיף 8
 ממשלתית בלי שנתקיימו הדרישות המיוחדות
 שבסעיפים 6 ו־7. דרישות אלה הן, כמובן, נוספות על
 הדרישות הרגילות לרישום חברה לפי פקודת החברות.

 לפי החוק המוצע מוסמכת הממשלה לקבל
 י החלטות שונות הנוגעות לחברה ממשלתית,
 והחלטות שונות של החברה טעונות אישור הממשלה
 (סעיפים 1(ב), 6(א), ד, 9(ב), 11(א), 12 ועוד). סעיף זה
 פוטר את החברה מן הצורך לכלול תכנן של החלטות
 הממשלה במסמכי היפרד שלה; הן מהוות, מן היום
 שהעתק מהן הונש לרשם, חלק ממסמכי היסוד מעצם

 כוחה של הוראת חוק זו.

 אין להקים חברה ממשלתית אלא על דעת
 הממשלה. ההצעה להחלטת הממשלה תובא

 סעיף 5 סעיף זה נדון במבוא

 סעיף 6
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 9. (א) עסקה של המדינה שיש״בה בדי־־להפוךחבו״ה לא״ממש¥ו4ץ1-לחבדד^^שלתית. -
 אם דרך רכישת מניות ואם בדרך אחרת - יחולו עליה הוראות סעיפים 6 ו־7 בשינויים
 המחוייבים; והוא הדין אם ירשה המדינה מניות בחברה לא־ממשלתית, או שהיתה לבעלת

 מניות כאלה על פי דין, באופן שיש בו כדי להפוך את החברה לחברה ממשלתית.

 (ב) הרשות תגיש לרשם החברות תעודה המאשרת שנתקיימו דרישות סעיף זה
 ושהחברה הפכה לחברה ממשלתית.

 10. (א) .הפכה חברה לחברה ממשלתית כאמור בסעיף 9, חייבת המדינה לקנות את
 המניות של שאר בעלי המניות, אפ רצונם בכך, למעט מניות בכורה הניתנות לפדיון.

 (ב) תוך חודש ימים מן היום שהחברה הפכה לחברה ממשלתית תודיע הרשות על כך,
-בדר־4 שגקבעה. למתן. הודעות במסמכי היסוד של החברה, לבעלי המניות האמורים, ותוך

- ^ ד נ ^ ה ש ^ צ ד - ל ע ^ ד ו ו ש ד ל ^ ר ז ד ^  שלושה חדשים מקבלת ההודעה רשאי" בל ^
 תקנה מניותיו, כולן או מקצתן: השר הממונה רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת,

 להאריך מועדים אלה.

 (ג) מחיר המניות יהיה שוויין ערב הפיכת החברה לחברה ממשלתית: באין הסכמה
 •בין הצדדים ייקבע שווי זה .בידי.מי שנגיד בנק ישראל מינה לבך: המחיר ישולם, באין

 הסכמה אחרת, בשעת העברת המניות למדינה.

.  (ד) הוראות חוק זה יחולו על החברה מתום המועדים האמודיפ בסעיף קטן(ב)

 11. (א) רכשה המדינה בחברה לא־ממשלתית את מידת השליטה האמורה בהגדרת ״חב־ מקריט מיוחדים
 רה ממשלתית״ שבסעיף 1(א), רשאית הממשלה, באישור ועדת הכספיפ של הכנסת, להחליט,
 על אף האמור בסעיף 9, שהחברה לא תיחשב לחברה ממשלתית ושהוראות חוק זה לא

 יחולו עליה.

 (ב) קנ־ה בבורסה של מניות הנסחרות בה אינה בגדר עסקה לענין סעיף 9נא) ואינה
 הופכת את החברה לחברה ממשלתית, אף אם העניקה למדינה את מידת השליטה האמורה

 בהגדרת ״חברה ממשלתית״ שבסעיף 1נא).

 (ג) במקרים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו־(ב) לא יחול סעיף 10.

 לחברה מנלשלחית־

 קניית מניות
 המיעוט

ר כ ס * ה ר ב  ד

 את מניותיהם של כל שאר בעלי המניות שלא ירצו להיש־
 __אר חברים בחברה; המשך הסעיף מסדיר את תהליך
 קניה זו ואת קביעת״מהירן של־המניירת. לפי־סעיף-ז-1(א^
 רשאית הממשלה, באישור ועדת הכספים, להחליט שעל
 אף רכישת השליטה בידי המדינה לא ישתנה מעמדה
 של החברה ולא יחולו עליה הוראות החוק המוצע;
 וסעיף ז1(ב) קובע שרכישת השליטה בדרך של קניית
 מניות בבורסה אינה הופכת את החברה לחברה ממ
 שלתית. במקרים אלה לא יהיו חברי החברה האחרים

 זכאים שהמדינה תקנה מהם מניותיהם.

 חברה קיימת לא־ממשלתית יכולה להיות
 ־־ לחברה יממשלתית־--פשחמדי-נה-ד3כשת-.ב3_

 את האחוז המתאים של מניות או של הזכות למנות בה
 דירקטורים. הסעיף בא להחיל על מקרים אלה את

 הוראות סעיפים 6 עד 8 בדבר אישור הממשלה.

 סעיפים הפיכת חברה לא־ממשלתית לחברה ממ־
 110־ 11 שלתית יש בה תוצאות רבות לגבי בעל״
 המניות, לאור ההוראות המיוחדות של החוק המוצע.
 לכן מחייב סעיף 10 את הממשלה לקנות במקרה כזה
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 12. (א) החלטות של חברה ממשלתית בעביבימ אלה טעונות אישור הממשלה:
 (1) שינוי במטרות החברה!

 (2) הגדלת הון המניות הרשום:

 (3) שינוי בזכויות הצמודות למניות!

 (4) הקצאה של מניות החברה או הסכמה להעברת מניות - מקום שדרושה
 הסכמה זו לפי מסמכי היסוד של החברה ~ אם יש בהן כדי להביא לשינוי
 מהותי ביחסי הכוחות בין חברי החברה או כדי להקנות לחבר חדש 10% או
 יותר מן הערך הנקוב של הון המניות או מכוח ההצבעה בחברה או זכות למנות

 אחד או יותר מן הדירקטורים;

 (5) הנפקת מניות בכורה הניתנות לפדיון;

 (6) הנפקת איגרות חוב הניתנות להמרה במניות, והמרה במניות של איגרות
 חוב שהוצאו בלי זכות המרה או של הלוואה שקיבלה החברה;

 (7) הפיכת החברה מחברה שאינה פרטית לחברה פרטית או מחברה פרטית
 לחברה שאינה פרטית:

 (8) ארגון מחדש של ההברה, פירוקה מרצון, פשרה, סידור או מיזוג עם
 חברה אחרת;

 (9) הקמת חברה, לבד או עם אחרים, ורכישת מניות בחברה קיימת;
 (10) פעולה כבעלת מניות בחברת בת ממשלתית באחד העניבים האמורים

 בפסקאות (1) עד (9);

 (11) התחייבות לאחת הפעולות האמורות בפסקאות (1) עד (10).

 (ב) הצעה למתן אישור לפי סעיף קטן(א) תוגש לממשלה מאת השר הממונה עם
 חוות דעת של הרשות! הוראות סעיף 6 (ג) יחולו גם לעבין מתן אישור הממשלה לפי סעיף

 זה.

 (ג) אישרה הממשלה החלטה מן האמורות בסעיף קטן(א), תיתן הרשות לחברה
 תעודה על כך; העתק התעודה יוגש לרשם ההברות.

 (ד) החלטה מן האמורות בסעיף קטן(א), החייבת רישום לפי פקודת החברות, לא
 ירשום אותה רשם החברות אלא אמ הוגש לו העתק מן התעודה האמורה.

 החלטות הטעונות
 אישור הממשלה

 13. הפכה חברה ממשלתית לחברה לא־ממשלתית, תגיש הרשות לרשם החברות תעודה
 על כך.

 חברה שחדלה
 להיות חברה

 ממשלתית

׳ ה ליכד ו נ  ד

 סעיפים קטנים (ב) עד (ד) לסעיף זה מתאמים את
 עיקר הוראתו להליכים שנקבעו לגבי הקמתה של חברה

 ממשלתית.

 יש שהממשלה מלכדת את המניות שהחזיקה
 סעיף 13

 י או מסירה מעצמה בדרך אחרת את מידת
 השליטה העושה את החברה לחברה ממשלתית.

 לא רק יצירתה של חברה ממשלתית טעונה
 י אישור הממשלה. אישור זה דרוש גם לגבי
 צעדים שיש בהם כדי לשנות את היסודות של חברה
 ממשלתית קיימת - מטרותיה, מבנה ההון שלה, הרכב
 השליטה בה וכיוצא באלה. סעיף 12(א) מפרט את
 הצעדים שבהם תלויה החברה באישור הממשלה. הרשי
 מה אינה כוללת ענינים של תיפעול שוטף של ההברה או

 של תיכנון פעולותיה. בפיקוח על אלה דן סעיף 37.
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 תעודות הרשות
 וערעור

 הצעה לפירוק של
 חברה ממשלתית

 הצעה למיזוג של
 חברות ממשלתיות

 14, (א) תעודת הרשות לפי םעיפ*־ס 8, 9, 12 או 13 תהיה ראיה חותכת לאמור בה.

 (ב) הרואה עצמו בפגע על ידי תעודת הרשות לפי סעיפים 9 או 13 וטוען שחברה
-לא• הפגה לחברה ממשלתית או שחברה ממשלתית לא הפכה לחברה לא־ממשלתית, לפי
 הענץ, רשאי לעדור לפני בית המשפט המחוזי בירושלים; תקופת הערר וסדרי הדין בו

 ייקבעו בתקנות שיתקין שר המשפטים.

 15, (א) השר הממונה רשאי להציע לממשלה להביא לפירוק מרצון של חברה ממשלתית
 או למכירת מניות שהמדינה מחזיקה בה, אם ראה השר אחת מאלה:

 נ1) מטרות החברה הושגו או שהשגתן אינה אפשרית כלל או אינה אפשרית
 בחסכון וביעילות;

 (2) מטרות ההברה הוטלו על רשות שהוקמה בחוק או על חברה ממשלתית
 אחרת:

 (3) מן הרצוי שמטרות החברה יבוצעו על ידי גוף שאינו חברה ממשלתית.

 (ב) הצעה לפי סעיף זה תוגש לאחר התייעצות ברשות ובדירקטוריון של החברה
 הנוגעת בדבר.

 (ג) חילוקי דעות בין השר הממונה לבין שר האוצר בשאלת פירוקה של חברה
 ממשלתית או מכירת מניותיה, יובאו להכרעת הממשלה.

 נד) סברה הרשות שיש להביא לפירוק או למכירת מניות כאמור בסעיף קטן(א)
 מאחת העילות המפורטות בו, והשר הממונה אינו רואה להציע זאת לממשלה, תחווה הרשות

 דעתה לשר האוצר והוא ידווח לממשלה על חוות דעת הרשות.

 16, (א) השר הממונה או השרים הממונים רשאים להציע לממשלה להביא למיזוג של
 שתי חברות ממשלתיות או יותר, אם ראו שהמטרות של אותן חברות חופפות בעיקרן או

 שניתן להשיג מטרות אלה ביתר חסכון או ביתר יעילות על ידי חברה אחת.

 (ב) הוראות סעיף 15 (ב) עד (ד) יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על הצעה לפי
 סעיף זה.

י ב ס * ה י ב  ד

 עם חברה אחרת, רשאי הוא להציע לממשלה שתחליט
 ק ה  על פירוק החברה או על מיזוגה, להצעה כזאת יש ל
 דים הת־יעצות עם הדירקטוריון של החברה ועפ רשות
 החברות הממשלתיות. החליטה הממשלה כאמור, יבוצע

 הפירוק או המיזוג בהתאם לדיני פקידת החברות.

 אם סבורה הרשות שמן הרצוי לפרק חברה או למזגה.
 והשר הממונה חולק על דעתה, תבוא חוות דעתה לפני

 שר האוצר ובאמצעותו לפני הממשלה.

 תעודה של רשות החברות הממשלתיות, שעל
1 פיה נרשמות אצל רשם החברות הפעולות 4 

 הטעונות אישור הממשלה (הקמת חברה ממשלתית,
 הפיכת חברה לחברה ממשלתית, וכר), תשמש ראיה
 חותכת לכך שהפעולה אמנם אושרה כדין. אף על פי כן
 מאפשר הטעיף למי שרואה עצמו נפגע לערער, במקרים

 מסוימים על התעודה לפני בית המשפט.

 סעיפים אם מתברר לשר הממונה שאין עוד הצדקה
 15 ו־6ו לקיומ החברה הממשלתית או שרצוי למזגה
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 &דק ג': הדירקטוויוו של חברה ממשלתית

ר רקטו : די ׳ ן א מ י  ס

 17, בסימן זה, ״דירקטור״ - דירקטור שמטעם המדינה בחברה ממשלתית.

 18, (א) כל עובד המדינה וכל איש מקרב הציבור כשיר להתמנות דירקטור, ובלבד
 שיהיו לו הידע והנסיון הדרושים, שיוכל להקדיש למילוי תפקידו את הזמן הדרוש ושלא

 יהיה פסול מלכהן כדירקטור לפי פקודת ההברות או לפי דין אחר.

 (ב) אלה אינם כשירים להתמנות דירקטור:

 (1< עובד החברה ומי שמועסק בשירותה, למעט המנהל הכללי שלה:
 (2) איש מקרב הציבור אשר לדעת השר הממונה עלולים עיסוקיו האחדים
 ליצור ביגוד־ענינים בתפקידו כדירקטור באותה חברה, למעט הניגודים האמו

 רים בסעיף 22 (ב).

 19, (א) דירקטור יתמנה על ידי השר הממונה לאחר התייעצות ברשות.

 (ב) היה המועמד שר, סגן שר או הבר הכנסת, טעון המינו־ אישור הממשלה וועדת
 הכספים של הכנסת.

 (ג) כתב המינוי יימסר לדירקטור מאת השר הממונה והעתקו יימסר לחברה באמצעות
 הרשות.

 (ד) תוקף המינוי - מיום מסירת כתב המינוי לחברה, זולת אמ נקבע בו מועד אחר.

 20, מינוי של דירקטור שלא בהתאם לסעיפיב; 18 או 19, אין בו כדי לפגוע בתקפן של
 פעולות הדירקטור או של פעולות הדירקטוריון.

 הגדרה

 כשירות

 מינוי

 דיני של מינוי
 לקוי

 שכר והוצאות 21, לא ישולמו לדירקטור שכר או הוצאות אלא לפי תקנות שהותקנו לענין זה.

ר ב ס י ה ו נ  ד

ן המינוי - בידי השר הממוגה. שר, סגן שר 9 

 וחבר הכנסת אינם פסולים לשמש דירק
 טורים מטעם המדינה בחברה ממשלתית, אך מינוים

 דורש אישור הממשלה וועדת הכספים של הכנסת.

 הוראה זו באה בעקבות הוראות דומות
 סעיף 20 שבפקודת החברות.

 ״ החוק אינו קובע

 או לא יקבל שכר
 מראש אם דירקטור יקבל
 בעד מילוי תפקידו בהברה
 ממשלתית, אך אם ישולם לו שכר, יהיה שיעורו מוגבל

 בתקנות שיתקין לערן זה שר האוצר.

ן הוראות סעיפים 8 ז עד 26 הנוגעות לדיר  ז

 קטורים בחברה ממשלתית חלות על דיר
 קטורים מטעם המדינה, ועליהם בלבד. על דירקטורים
 אחרים(בחברה מעורבת) חלות הוראות פקודת החברות
 ותקנות החברה. בכל חברה ממשלתית תקבע הממשלה
 את מספר הדירקטורים שמטעם המדינה נםעיף 7(2)).

 לדירקטור מטעם המדינה בצורה גמישה, סעיף 18 הסעיף מגדיר את הכישורים הדרושים
 ופוסל מי שתפקיד זה עלול ליצור ניגוד אינטרסים עם

 שאר תפקידיו.
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 חוזים שדירקטור
 מעונין בהם

 חובת מתן ידיעות

 תקופת הכהונה

 פקיעת הכהונה

 השעיה

 22, (א) חוזה של חברה ממשלתית שלא קויימה לגביו חובת הגילוי של דירקטור לפי
 סעיף 75 לפקודת החברות, אין לו תוקף, אף אם אישר אותו הדירקטוריון, אלא אם אישר
 אותו השר הממונה לאחר התייעצות ברשות ולאחר שנוכח כי אין בחוזה או בביצועו משום

 פגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין.

 (ב) חוזה שיש לדירקטור ענין בו רק בתוקף תפקידו כעובד המדינה או כעובד או
 דירקטור של חברה ממשלתית אחרת, לא תחול לגביו חובת הגילוי לפי סעיף 75 האמור.

 23, (א) דירקטור חייב, על אף כל דין אחר, למסור לשר הממונה, לפי דרישתו, ידיעות
 על עניני החברה ועל פעולותיו בה.

 (ב) נודע לדירקטור על ליקוי מהותי בניהול עניני החברה, או על חשד שעובד
 החברה היה מעורב בעבירה בקשר לעבודתו בחברה, עליו להביא את הדבר ללא דיחוי

 לידיעת השר הממונה.

 24, דירקטור יכהן למשך שלוש שנים מתחילת תוקף מינויו! דירקטור שחדל לכהן יכול
 להתמנות מחדש.

 25, (א) דירקטור יחדל לכהן לפני תום התקופה האמורה בסעיף 24 באתת מאלה:

 (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר הממונה: השר רשאי לעכב את תוקף
 ההתפטרות לא יותר מחודש ימים!

 (2) נעדר מארבע ישיבות רצופות של הדירקטוריון או משש ישיבות תוך
 שנה, זולת אם השר הממונה, לאחר התייעצות ברשות ובאישור הממשלה, קבע,

 בהודעה לחברה, שהיתה סיבה מוצדקת להיעדרות;

 (3) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו והשר הממונה, לאחר התייעצות
 ברשות, הודיע על כך לחברה:

 (4) הורשע בעבירה אשר לדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון והשר
 הממונה הודיע על כך לחברה;

 (5) נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהתמנות דירקטור או שקיבל
 כהונה מן האמורות בסעיף 19 (ב), והשר הממונה הודיע על כך לחברה!

 (6) השר הממונה פיטר אותו בהודעה לחברה ולאחר התייעצות ברשות.

 (ב) דירקטור שנתמנה בהיותו עובד המדינה או עובד בחברה ממשלתית אחרת,
 והוא חדל מהיות עובד כאמור, יחדל לכהן מן היום שהרשות הודיעה על כך לחברה, אולם

 רשאי השר הממונה, לאחר התייעצות ברשות, לאשר מחדש מינויו.

 26, היה דירקטור חשוד בעבירה שיש עמה קלון, רשאי השר הממונה, לאחר התייעצות
 ביועץ המשפטי לממשלה, להשעותו בהודעה לחברה, ורשאי השר למנות ממלא מקום

 לדירקטור לתקופת השעייתו.

ר ב ס ׳ ה ו נ  ז

 ״ ^ פקודת החברות כוללת הוראות בדבר חוזים מוםיף עליהן ומחמיר לגבי חוזים שדירקטור מטעם
 של חברה שדירקטור מעונין בהם אישית, אך המדינה מעונין בהם.

 יעילותן של הוראות אלה נמצאה לקויה. הסעיף המוצע
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ן ו רי ש הדירקטו א : יושב ר ן ב׳ מ י  ס

 27, (א) הדירקטוריון של חברה ממשלתית יבחר לו יושב ראש מבין חבריו; הבחירה
 טעונה אישור השר הממונה.

 (ב) הממשלה רשאית לקבוע בהחלטה על הקמת חברה ממשלתית שהיא או השר
 הממונה ימנו את יושב ראש הדירקטוריון מבין חבריו.

 28. יושב ראש הדירקטוריון של חברה ממשלתית חייב, על אף כל דין אחר, למסור לשר
 הממונה ולרשות, אחת לששה חדשים ובכל עת שיידרש לכך על ידי השר הממונה, דין

 וחשבון בכתב על פעולות החברה ועל עבודת הדירקטוריון.

 בחירה ומינוי

 חובח דיווח

ן ו רי ת הדירקטו ד ו ב ן גי: ע מ י  ס

 29, (א) ישיבות הדירקטוריון של חברה ממשלתית יתקיימו לפי צרכי החברה ולפחות
 אחת לחדשיים, זולת אם קבע השר הממונה, לאחר התייעצות ברשות, מועדים אחרים לפי

 טיב עסקיה של החברה.

 (ב) הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוהדת אם דרשו זאת השר הממונה או הרשות,
 והיא תתקיים תוך חמישה ימים מיום הדרישה ותדון בענינים המפורטים בה; החלטות הישיבה

 יובאו מיד לידיעת השר הממונה.

 (0 הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוחדת גמ אם דרש זאת אחד הדירקטורים, והיא
 התקיים תוך שבעה ימים מיום הדרישה, זולת אם דרש הדירקטור לקיימה תוך תקופה קצרה

 יותר; הישיבה תדון בענינים המפורטים בדרישה.

 30, (א) יושב ראש הדירקטוריון יזמן את ישיבות הדירקטוריון, ויקבע זמנן, מקומן
 וסדר יומן בכפוף לאמור בסעיף 29.

 (ב) הזמנה לישיבות הדירקטוריון תימסר גם לרשות, והיא רשאית לשגר לכל
 ישיבה משקיף בדעה מייעצת.

 31, המנין החוקי לישיבות הדירקטוריון הוא דוב חבריו ובהם לפחות דירקטור אהד מטעם
 המדינה? החלטות •הדירקטוריון יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות

 שקולות - יכריע היושב ראש; והכל כשאין הוראה אחרת במסמכי היסוד של החברה.

 32, (א) הדירקטוריון רשאי להקים מבין חבריו ועדות, אם קבועות ואם לענין מסויים.
 (ב) הוראות סעיף 30(3) יחולו גם על ישיבותיה של ועדה.

 (ג) סיכומיה של ועדה יהיו בבחינת המלצות לדירקטוריון, והוא רשאי לאמצם,
 לשנותם או לדחותם.

 מועדי הישיבות

 זימון הישיבות
 ופדר יומן

 מנין ורוב

 ועדות

ר ב ס * ה ר ב  ד

 סעיפים סעיפים אלה - עניגם ישיבות הדירקטוריון
3 ותכנס איגו דורש הסבר. מן הראוי רק להד־ ד 1 2 ע 9 

 גיה את סעיף 30(ב), המאפשר לרשות ההברות הממשל
 תיות לשגר נציג לישיבות הדירקטורים, ואת הסיפה

 לסעיף 31, הכופף את הוראותיו לתקנות ההברה.

 סעיפים לא בכל ענץ הייב הדירקטוריון לדון
 32 ו־ 33 ולהחליט במליאתו. הוא יכול להיעזר
 בועדות מבין חבריו, אך האצילה של סמכויות לועדה

 מבחינה עקרונית בוחרים חבר הדירקטורים
 ביושב ראש הדירקטוריון, באישור השר
 הממונה, אולם הממשלה רשאית לשמור לעצמה או
 להעניק לשר הממונה את סמכות המינוי בחברה ממשל

 תית פלונית.

ג כדי לחזק את אחריות השר הממונה ולהקל  ״ 8
 על הפיקוח מצדו מטיל סעיף זה חובת דיווח

 מיוחדת על יושב ראש הדירקטוריון.
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 33, הדירקטוריון -אינו רשאי לאצול סמכויותיו דרך..כלל, אולם רשאי חרא לאצול לאחד אצילת סמכויות
 או לאחדים מבין חבריו או לועדה מסמכויותיו בענין מםויימ או בסוג מסויים של־ מנינים,

 פרט לסמכות שהממשלה החליטה, או שהשר הממונה הודיע לחברה, שאין לאצלה.

 34, שד האוצר רשאי, לפי המלצת הדשות, לקבוע כללים לדרך עבודתו ולסדרי דיוניו קביעת םדרי
ה ד י ב  של דירקטוריון, אם לכלל החברות הממשלתיות ואם לסוגיהן. ע

ן ו רי י הדירקטו ד י ק פ : ת ׳ ן ד מ י  ס

 35. (א) חובה על הדירקטוריון, בלי לגרוע משאר תפקידיו - עגיניס שבתוכה

 (1) לקבוע את המדיניות הכללית של החברה בתחום מטרותיה, ואת פעולותיה
 הפיננסיות;

 (2) לקבוע מדי שנה -
 (א) תקציבה השנתי של ההברה ודרך ביצועו והשימוש במקורות העו

 מדים לרשותה;
 (ב) תכנית הפעולה של החברה לאותה שנה ותכניותיה לטווח ארוך;

 (ג) תקן עובדי החברה והמועסקים בשירותה!

 (3) לעקוב ברציפות אחרי ביצוע המדיניות, התכניות יהתקציבים של החברה;

 (4) לקבוע שכרם - לכרות תנאים סוציאליים, הטבות ומענקים - של המנהל
 הכללי וכן של המשנה והסגנים למנהל הכללי, מנהלי האגפים, מנהל עניני
 הכספים, המבקר הפנימי, מזכיר החברה ונושאי תפקידים אחרים שקבע לענין
 זה השר הממונה לאחר התייעצות ברשות (להלן - הפקידים הבכירים), ואת

 "שיטת" השכר ותנא־ העבודה של שאר עובדי החברה•, — .— .

 (5) לאשר, על־פי המלצת המנהל הכללי, את מינוים של הפקידים הבכירים
 הדרושים לחברה;

 (6) לדון בדו״חות הכספיים של החברה לפני אישורם על־ידי רואה החשבון,
 ולדון - אחרי אישור זה - בכל פרט בהן שלגביו הסתייג רואה החשבון או נתן

- -———־ - -  חוות דעת שלילית או נמנע מלחוות״ דעתו;־־ י־ י —

 (7) לדון בכל ענין שהשר הממונה או הרשות דרשו להעמיד על סדר היום,
 ובכל ענין שהמנהל הכללי הודיע עליו לפי סעיף 44.

 (ב) שר האוצר רשאי, על פי המלצת הרשות, לקבוע כללים לעריכת התקציבים
 והתכניות האמורים, בסעיף קטן (א)(2), אם לכלל החברות הממשלתיות ואם לסוגיהן.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 כזאת או לאחד או לאחדים מבין חברי הדירקטוריון סעיפים סעיפים אלה אין בהם סטיה של ממש מן
 אפשרית רק לפי הוראות סעיף ,33 35 ו־36 הנהיג בחברות לא־ממשלתיות, אך הם
 מפרשים ומפרטים את עיקרי התפקידים של הדירקטורית
" ומאפשרים לשר האוצר להתקין גם בענינים אלה תקנות י א י ד ס ה י ל צ י א י ה ש י ל ש פ א ה מ ר ז י ע  סעיף 34 ס

ל וכללים מחייבים.  דרך העבודה של הדירקטוריון, בגיםי ע
 האמור בסעיפים 29 עד 33, •במקום להשאיר •ענינ־ם

 אלה לתקנות או לנוהגים של כל חברה והברה.
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 36. (א) הדירקטוריון ידאג מדי שבה לעריכתם של דוחר״ת אלה (בחדק זה - דו״חדת
 כספיים):

 (1) מאזן:

 (2) דו״ח ריווח והפסד, כולל יעוד רווחים:

 (3) דו״ח המשאבים ואופן השימוש בהם:

 (4) בחברה שיש לה חברת בת - דוי׳חות כספיים מאוחדים, זולת אם לדעת
 הדירקטוריון אין אופי הפעולות של החברות או מועד עריכת דו״חותיהן הכס

 פיים מאפשרים זאת.

 (ב) שר האוצר רשאי, לאחד התייעצות במבקר המדינה וברשות, לקבוע כללים
 לעריכת דו״חות כספיים של חברות ממשלתיות, אם בכלל ואס לסוגי חברות, ורשאי הוא

 לחייב חברה ממשלתית בעריכת דו״ח נוסף ולקבוע מועד להגשתו.

 (ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות שבדין אחר בדבר עריכתם של
 דד״חות כספיים או אחרים.

 37, (א) יושב ראש הדירקטוריון חייב להגיש לשר הממונה ולרשות -

 (1) הצעת התקציב והתכניות האמוריס בסעיף 35(א)(2) וטיוטת הדו״חות
 הכספיים - חודש ימים לפני המועד לדיון בהם, זולת אם קבע השר הממובה,

 לאחר התייעצות ברשות, תקופה קצרה יותר לענין זה;

 (2) המסמכים האמורים בפסקה(1) - מיד לאחר שהדירקטוריון אישרם:

 (3) העתק הפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון — תוך שבועיים מכל
 ישיבה.

 (ב) הדו״חות הכספיים שאושרו יוגשו גם למבקר המדינה ולשר האוצר; הם יוגשו
 גם לועדת הכספים של הכנסת, לפי דרישתה, ובחברה ממשלתית שלגביה השר הממונה הוא

 שר הבטחון - לועדה של הכנסת שדנה בתקציב הבטחון.

 (ג) השר הממונה רשאי, בהסכמת שר האוצר, להורות לגבי חברה ממשלתית פלונית
 שמסמך מן המסמכים האמורים בסעיף קטן (א) יישמר בדרך שיורה ולא יימסר אלא למי

 שצויין בהוראתו.

 (ד) שר הבטחון רשאי, אם ראה שטעמים של בטחון המדינה מחייבים זאת, להורות
 שמסמך מן המסמכים האמורים של חברה פלונית יישמר בדרך שיורה ולא יימסר אלא למי

 שיורה.

 דו״הות כספיים

 הגשת מסמכים

ר ב ס י ה ר ב  ד

 להביא לפניו הן לפני שידון בהם הדירקטוריון דהן אחרי
 אישורם מצד הדירקטוריון.

״ ״ סעיף זה מבטיח לשר הממונה מעקב צמוד ״  סעיף 37 _ו _! _
 אחרי עניניה העיקריים של חברה ממשלתית
 שכן את התקציב ואת תכניות הפעולה של החברה יש
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 38, (א) נודע לדירקטוריון על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה פגיעה בחוק או תובת הודעה וסייג
 בטוהר המידות או ליקוי כיוצא באלה, יביא יושב ראש הדירקטוריון את הענין ללא דיחוי להחלטות

 לידיעת השר הממונה והרשות, ואם היה מעורב בדבר דירקטור, המנהל הכללי או פקיד
 בכיר של החברה — גם לידיעת היועץ המשפטי לממשלה: ולא יחליט הדירקטוריון באותו

 ..עגין.לפני.שקיבל תגובותיהם,

א) יחולו גם על המנהל )  (ב) חובת ההודעה והסייג להחלטה האמורים בסעיף קטן
 הכללי של החברה.

 גג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובת הודעה על פי דין אחר.

 39. (א) הדירקטוריון רשאי, בכל עת שימצא לנחוץ - השגת מידע
 (1) לדרוש, בכתב או בעל־פה, מהמנהל הכללי של ההברה מידע בכל ענין
 שלדעת הדירקטוריון נוגע לביצוע תפקידיה ולהשגת מטרותיה של ההברה:
 (2) לדרוש מהמנהל הכללי של חברת בת אד חברה שלובה של החברה מידע
 בכל ענין שלדעת הדירקטוריון נוגע לעניני חברת הבת או לעביבי החברה

 השלובה;
 (3) לדרוש מרואה החשבון ומן המבקר הפנימי של חברה או של חברת בת
 או חברה שלובה שלה דין וחשבון בנוגע לאותה חברה, אם בעקבות ביקורת

 שוטפת ואם על פי ביקורת מיוחדת.

 (ב) העתק מדין וחשבון שנמסר לדירקטוריון לפי סעיף קטן (א)(3) יימסר למנהל
- י — —  הכללי״של״החברה שבה״פו״עלירואדיהחשבון־־או^מבקר־הפנימי— - -

 0דק ד׳: המנהל הכללי של חברה ממשלתית

 40, (א) הדירקטוריון באישור השר הממונה, ימנה את המנהל הכללי של חברה ממשל- מימי
 תית, זולת אם נקבעה דרך אחרת למינויו בהחלטת הממשלה לפי סעיף 7.

 (ב) בחברה ממשלתית שמטרתה או אחת ממטרותיה היא מכירת מקרקעין או הח־
 כרחם, ובחברה שהממשלה החליטה לגביה כאמור בסעיף 5נב), תמנה הממשלה את המנהל

 הכללי לפי הצעת השר הממונה שתוגש לה לאתר התייעצות בדירקטוריון של החברה.

. מ מ מ ה צ ה ״ ־ - ^ ק נ ש - ה ר ו צ ב  41.־־ ו
 בתקנות, על הנכסים, החובות ומקורות ההכנסה שלו, של בן זוגו שחי עמו ושל ילדיו

 הסמוכים על שולחנו: כן יצהיר כאמור על שינויים מהותיים בנתונים אלה.

ר ב ס * ה ר ב  ד

 סדי־י המינוי של המנהל הכללי דומים
 לסדרי המינוי של יושב ראש הדירקטוריון
 לפי סעיף 27. רק לגבי חברות מקרקעין וחברות לתו
 עלת הציבור נקבע בחוק עצמי הסדר מיוחד: מינוי מאת

 הממשלה.

4 מן המנהל הכללי של חברה ממשלתית  ן

 תידרש הצהרת רכוש בדומה להצהרה

־ סעיף 40 2 ר 8 י ע ס ה ל מ ל ש ה  סעיף זה הוא המשי י
 י גם הוא מכוון להעמיד את השר הממונה על

 הנעשה בחברה.

3 כדי שהדירקטוריון יוכל למלא תפקידיו אל $ 

 גכון, יש צורך שיימצא בידו כל המידע
 הדרוש. סעיף זה נותן בידו את הכלים לכך.
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 הפקידים 42, המנהל הכללי אחראי לניהול השוטף של עניני החברה במסגרת התקציב והתכניות
 שנקבעו לפי סעיף 35 (א)(2).

 םמכייית 43. נא) למנהל הכללי יהיו כל הסמכויות שניתן להעניק למנהל עסקים לפי פקודת
 ההברות ולפי מסמכי היסוד של החברה, פרט לסמכויות הנתונות לפי חוק זה לדירקטוריון.

 (ב) האסיפה הכללית רשאית להגביל או לסייג סמכויותיו של המנהל הכללי, וכן
 רשאי לעשות הדירקטוריון; החלטה על כך תוגש לרשם החברות, זולת אם הורה השר
 הממונה שלא תוגש כאמור: במקרה זה אין תוקף להחלטה אלא כלפי מי שידע או היה עליו

 לדעת עליה.

 חובת דייחז 44. המנהל הכללי חייב להודיע ליושב ראש הדירקטוריון ללא דיחוי על כל ענין מהותי
 שבחברה החורג או העשוי לחרוג ממה שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 35 (א) ועל כל ענין
 מהות־ אחר הנוגע לתפקידי הדירקטוריון; יושב ראש הדירקטוריון יביא את הודעת המנהל

 הכללי לפני הדירקטוריון בישיבתו הקרובה.

 פקיעת כחמה 45. (א) המנהל הכללי יחדל לכהן בכל אחת מאלה:

 (1) התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הדירקטוריון;
 (2) הממשלה פיטרה אותו;

 (3) הדירקטוריון פיטר אותו בהחלטה שנתקבלה ברוב של שני שלישים מן
 המשתתפים בהצבעה:

 (4) הדירקטוריון קבע, תוך השנה הראשונה לכהונת המנהל הכללי, שאינו
 מתאים לתפקידיו;

 נ5) הדירקטוריון קבע שנבצר מן המנהל הכללי דרך קבע למלא תפקידיו;
 (6) המנהל הכללי הורשע בעבירה אשר לדעת השר הממונה והיועץ המשפטי

 לממשלה יש עמה קלון, והשד הממונה הודיע על כך לדירקטוריון;

 (7) המנהל הכללי בפסל לכהן לפי פקודת החברות או לפי דין אחר:
 (8) החברה נתפרקה.

 (ב) כהונת המנהל הכללי פוקעת -
 (1) בהתפטרותו — כעבור שלושה חדשים מיום מסירת כתב ההתפטרות,

 זולת אם קבע הדירקטוריון מועד קרוב יותר:

 (2) לפי סעיף קטן(א)(2< עד >5) - מן היום שנקבע לכך בהחלטה;
 (3) לפי סעיף קטן(א)(6) - עס מסירת ההודעה ליושב ראש הדירקטוריון;

 (4) בפירוק החברה - עם תחילת הפירוק.

ר ב ס י ה ר ב  ד

4 סעיף זה מבטיח את זרימת המידע המהותי 4 ״ ע -
 מן המנהל הכללי אל הדירקטוריון.

 סעיפים הוראות אלה מסדירות את פקיעת משרתו
 46145 של המנהל הכללי בחברה ממשלתית, אם

 שעובדי המדינה חייבים לתת לפי סעיף 35 לחוק שירות
 המדינה (מינויים), חשי־ט-1959.

 סעיפים הוראות אלה עניגן תיחום התפקידים והםמ-
 42ו־43 כויות בין האורגנים השונים של הברה

 ממשלתית; אסיפה כללית, דירקטוריון ומנהל כללי.
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, אין ( 8 ) ו , (3), (4) א  (ג) פקיעת כהונתו של המנהל הכללי לפי םעיף קטן(א)(2)
 בה כדי לפגוע בזכויותיו על פי חוזה בינו לבין החברה, ובלבד שהחוזה נכרת על דעת

 הדירקטוריון לאחר התייעצות ברשות ובאישור השר הממונה.

ר השעיה ב א ע ו ה י ש ש ח ד ^ ד ם ה ל א ס ר ^ א ל כ ל ה ה נ מ ת ה ת א ו ע ש ה י ל א ש ן ר ו י ר ו ט ק ר י ד ) ה א ) < 46 
 עבירה פלילית, והדירקטוריון חייב להשעותו אם הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה
 שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון, או אם השד הממונה, לאחר התייעצות

 ברשות,. דרש השעייתו.

 (ב) בתקופת השעייתו זכאי המנהל הכללי למחצית משכורתו; בוטלה ההשעיה והוא
 לא פוטר - תשולם לו יתרת משכורתו לתקופת ההשעיה.

 פרק ה': בעלי תפקידיס מיוחדים בתגרה ממשלתית

ן ו ב ש ה ח א ו : ד ׳ ן א מ י  ס

 47. (א) חברה ממשלתית לא תמנה דואה חשבון אלא לאחר שקיבלה על כך אישורה מינוי
 של הועדה שהקימה הממשלה לענין זה (בסימן זה - הועדה).

 (ב) כל רואה חשבון רשאי להגיש לועדה את מועמדותו והיא תחליט בדבר מינויו
 לפי כישוריו, נסיונו, תחום פעולותיו והיקפן ויכולתו לבצע את ביקורת החשבונות של

 החברה הנדונה.

 (ג) . הועדה תקבע את נוהל עבודתה במידה שלא קבעו שר האוצר.

 48. שר המשפטים רשאי, לאחר התייעצות בשר האוצר, לקבוע כללים בדבר שכרם של שכר
 רואי חשבון בחברות ממשלתיות.

 49. רואה החשבון של חברה ממשלתית חייב, על אף בל דין אחר, למסור לשר הממונה חובת דיווח
 ולרשות, לפי דרישתם, ידיעות על עניני ההברה, לערוך בחברה ביקורת מיוחדת ולדווח

 להם על תוצאותיה.

 50. חברה ממשלתית לא תפטר רואה חשבון אלא לאחר שקיבלה על כך אישורן של פיטורין
 הרשות והועדה; הועדה תתן תחילה לרואה החשבון הזדמנות להשמיע דבריו בפניה.

ו ב ס * ה ר ב  ד

 ממשלתית. נוסף על תפקידיו הכלליים מוטלים עליו
 נם תפקידי פיקוח מסדימים. לכן נקבעים בסימן זה הס
 דרים מיוחדים בדבר מינויו של רואה החשבון, שכרו

 לפיטוריו, וביחוד בנוגע לחובת הדיווח שלו.

 לחלוטין ואם לתקופה. זכות הפיטורין נשמרת לממשלה
 לפי סעיף 45(א)(2).

 ?ועיפים רואה החשבון של חברה ממשלתית, מעמדו
 47 עד 50 שונה משל רואה חשבון בחברה שאינה
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י ט פ ש מ : היועץ ה ׳ ן ב מ י  ס

 מינוי ושבי 51, הדירקטוריון של הברה ממשלתית רשאי, בכפוף לכללים שקבעה לכך הממשלה,
 למנות יועץ משפטי לחברה, ולקבוע, בכפוף לכללים שקבע לכך שר המשפטים לאחר

 התייעצות בשד האוצר, את שכרו.

ר פנימי ק ב : מ ן ג׳ מ י  ס

 52. (א) הדירקטוריון של חברה ממשלתית רשאי למנות לחברה מבקר פנימי; תפקידיו
 וסמכויותיו יקבע הדירקטוריון.

 (ב) המבקר הפנימי יהיה כפוף ישירות למנהל הכללי של ההברה: הוא יגיש את הדין
 וחשבון שלו ואת הצעותיו לדירקטוריון.

 מינוי וסמכויות

ת י ל ל כ ה ה פ י ס א ה ב נ י ד מ ח ה ־ כו א : ב ׳ ן ד מ י  ס

 53. (א) השר הממונה ימנה את בא־כוח המדינה להצבעה באסיפה הכללית של חברה
 ממשלתית מכוח המניות שהמדינה מחזיקה בה.

 (ב) הודעה על מועד של אסיפה כללית תימסר לרשות לפחות שבועיים מראש,
 זולת אם הסכימה הרשות לתקופה קצרה יותר.

 (ג) השר הממונה רשאי, לאחר התייעצות ברשות, לתת לבא־כוח האמור הוראות
 בדבר אופן הצבעתו באסיפה הכללית.

 מינוי והוראות

 פדק ז׳: דשות החברות הממשלתיות

 54. מוקמת בזה רשות החברות הממשלתיות שתפעל במסגרת משרד האוצר, ובה מועצת
 הרשות (להלן - המועצה) ומנהל הרשות.

 הקמה והרכב

ת ו ש ר : ארגון ה י ן א מ י  ס

 55. (א) המועצה תהיה של שבעה עד אחד עשר חברים, כפי שתקבע הממשלה, והיא
 תמנה אותם לפי •הצעת שד האוצר, מקצתם מקרב עובדי המדינה ומקצתם מקרב הציבור.

 מינוי חברי
 המועצה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 5 המניות שהמדינה מחזיקה בחברה ממשלתית

 רשומות על שם המדינה. יש צורך במינוי
 של נציג שיפעיל, מטעם המדינה, את הזכויות הצמודות

 למניות אלה.

 סעיפים הוראות אלה, ענינן ההרכב והארגון של
 55 עד 1¿ מועצת הרשות. הן הולכות בעקבות הסדרים
 שנקבעו לרשויות דומות, כגון רשות ניירות ערך לפי חוק

 ניירות ערך, תשכ״ח-1968.

5 ההוראה המיוחדת המתייחסת ליועץ המש ״ ן ״  ס

 פטי של חברה ממשלתית נוגעת לבחירתו
 ולשכת; היא באה להשתית על בסיס סטטוטורי את
 ההסדרים שועדה של הכנסת המליצה עליהם בשעתה.

5 סעיף זה יוצר בסיס משפטי לתפקיד הקיים ״ 2 ״ » 
 גם היום בחברות לא מעטות. הוא אינו מחייב
 כל חברה למנות מבקר פנימי, אך מסדיר מינויו, סמכו
 יותיו וכפיפותו באותן החברות שימצאו לנכון להיעזר

 במכשיר זה של ביקורת פנימית.
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 (ב) לא יתמנה חבר המועצה מקרב הציבור מי שקשור בעסקאות מסחריות אד קבל
 ניות עם חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית או חברה שלובה ממשלתית, ומי שמנהל
-תאגיד הקשור כאמור או שיש לו שליטה בתאגיד כזה, ומי שמשמש רואה חשבון או יועץ

- - - - - - - - -  משפטי של חברה כאמור או עובד בה. ־־ -

 (ג) הממשלה תמנה מבין חברי המועצה, לפי הצעת שר האוצר, אחד ליושב ראש
 המועצה ואחד לסגן יושב ראש המועצה.

 (ד) הודעה על מינויים לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

 56. חבר המועצה מקרב הציבור זכאי לכיסוי הוצאותיו בשיעור שיקבע שר האוצר. כיסוי הוצאות

 57. (א) תקופת כהונתם של חברי המועצה תהיה שלוש שנים מיום מינוים, פרט למחצית תקופת הבהמה
 החברים המתמנים לראשונה שתקופת כהונתם תהיה שנתיים.

 (ב) חבר המועצה שתמה תקופת כהונתו יכול להתמנות מחדש; הוא יוסיף לכהן עד
 למינויו מחדש או עד למינוי של חבר חדש במקומו.

 58. (א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה: פקיעת כהונה
 והשעיה

 (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר האוצר:

 (2) הממשלה, לפי הצעת שר האוצר, העבירה אותו מכהונתו מפני אחת מאלה:

 נא) נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו;

 נב) נעדר ללא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או
 משש ישיבות במשך שנה, ובלבד ששר האוצר התייעץ תחילה ביושב

 ראש המועצה והודיע למועצה על כוונתו להציע כאמור:

 (ג) הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;

 נ3) נהיה שר, סגן שר או.חבר הכנסת:

 נ4) לאחר שנתמנה מקרב עובדי המדינה - חדל מהיות עובד המדינה, זולת
 אם אישרה הממשלה מינויו מחדש;

 (5) בחבר המועצה מקרב הציבור — נתקיימה בו אחת הנסיבות המונעות
 מינוי לפי סעיף 55 (ב).

 נב) חבר המועצה החשוד בעבירה, רשאית הממשלה, לפי הצעת שר האוצר,
 להשעותו.

 59. (א) חבר המועצה שנפטר או שחדל לכהן לפי סעיף 58, תמנה הממשלה, לפי הצעת מינוי חליף
 שר האוצר, חליף ליתרת תקופת כהונתו. וממלא מקום

 (ב) חבר המועצה שנבצר ממנו זמנית למלא תפקידו, רשאי שר האוצר למנות לו
 ממלא מקום עד שישוב למלא תפקידו.
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 60. (א) המועצה תקבע דרך עבודתה וסדרי דיוניה במידה שלא קבעם שר האוצר.

 (ב) רוב חברי המועצה, וביניהם היושב ראש או סגן היושב ראש, יהיו מנין בישי
 בות המועצה.

 גג) המועצה רשאית למנות ועדות מבין חבריה ולאצול להן מסמכויותיה.

 נד) לדיון המועצה בחברה ממשלתית אשר השר הממונה עליה אינו מיוצג במועצה,
 יוזמן נציג של אותו שר.

 61. יושב ראש המועצה, ובהעדרו - סגן היושב ראש, אחראי להפעלת המועצה ולמילוי
 תפקידי הרשות.

 סדרי נוהל,
 מנין וועדות

 יושב ראש
 המועצה

 62. הממשלה תמנה לפי הצעת שר האוצר את מנהל הרשות; חובת המכרז לפי סעיף 19
 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי״ט-21959, לא תחול על מינויו; הודעה על המינוי

 תפורסם ברשומות.

 מנהל הרשות

ת ו ש ר י ה ד י ק פ : ת ׳ ן ב מ י  ס

 63. הרשות -

 נ1) תייעץ לממשלה באמצעות שר האוצר ותייעץ לשרים הממונים בעניבים
 הנוגעים לחברות הממשלתיות, דרך כלל או לסוגי חברות או לחברה מםויימת!
 (2) תטפל לפי הנחיות הממשלה בענינים המשותפים לכלל החברות הממשל

 תיות או לסוגי חברות;

 נ3) תתווה קווימ לניהול העסקים של חברות ממשלתיות לפי האמור בסעיף 5;
 ג4) תעקוב אחרי ביצוע המלצותיו של מבקר המדינה הנוגעות לחברות הממ

 שלתיות ותסייע לביצוען;

 (5) תעקוב ברציפות אחרי הפעילות של כל אחת מן החברות הממשלתיות,
 ביצוע מטרותיה, מהלך עסקיה, מצבה הכספי ומדיניות השכר שלה, ותדווח

 על ממצאיה לשר הממונה ולשר האוצר;

 נ6) תסייע בהקמה של חברה ממשלתית ובביצוע של פירוק, מיזוג, פשרה,
 סידור, ארגון מחדש ומכירת מניות של חברה ממשלתית:

 נ7) תבצע לגבי חברה ממשלתית כל תפקיד שיטילו עליה הממשלה או השר
 הממונה:

 (8) תבדוק את הדו״חות המוגשים לה מאת חברה ממשלתית ואת החומר שעליו
 הם מבוססים, ותעיר הערותיה עליהם לחברה, לשד הממונה ולשר האוצר:

 (9) תמלא כל תפקיד אחר המיועד לה לפי חוק זה.

 פירוט התפקידים

ר ב ס * ה ר ב  ד

6 מנהל הרשות שירכז את פעולותיה ממלא ״ ^ על הרשות למלא תפקידי יעוץ ופיקוח ״ 2 ״  ס

 תפקיד רב־חשיבות מטעם הממשלה. מכאן רבים, מקצתן לגבי כלל החברות הממשל*
 הדרישה שהיא תמנה אותו. ת־ות ומקצתן לגבי כל הברה וחברה. הםעיף מפרט

 תפקידים אלה.

 2 ס״ח תשי״ט עמי 86.
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 64. מקוב שלפי חוק זה גדרשת התייעצות ברשות או חוות דעת או המלצה של הרשות, חלוקת התפקידיט
" " S m י ע י א ה י ל י ו ל פ ת  וכן לענץ סעיף 63(1) ד־(2) - הכוונה היא למועצת הרשות; מיוים ש

 למועצת הרשות, יהא מוטל על מנהל הרשות: והכל אם המועצה, באישור ועדת הכספים
 של הכנסת, לא קבעה דרך אהדת.

ה לדרומי מדירקטור מטעם קבלת מידע ^ ^ א ב ^ י מ 1 ג ר ו ש ר -65¿- למילוי-ת«ןיד-י-הדשות-רשאיס_ ה
 המדינה וכן מהמנהל הכללי של חברה ממשלתית, ובאמצעותו מכל מי שעובד בחברה־או
 מועסק בשירותה, מידע וחומר בעניבי החברה, ורשאים הם לעיין ברשומות ובמסמכים של

 החברה.

 66. (א) הרשות תדווח על פעולותיה לממשלה ולועדת הכספים של הכנסת לפי דרישתם חובת דיווח
 ולפחות אחת לשנה.

 (ב) הרשות תמסור אחת לשבה לשר האוצר דין וחשבון על החברות הממשלתיות
 ותפרט בו לגבי כל חברה את זכויות המדינה בה, את מטרותיה העיקריות, את נושאי התפ
 קידים בה ואת עיקרי דו״חותיה הכספיים האחרונים; שר האוצר יביא את הדין וחשבון

. י ועדת הכספיפ של הכנסת. נ פ ל -

 פרק ז': חברות גת, חברות משולבות וחברות חוץ ממשלתיות

 67. חוק זה יחול על חברת בת ממשלתית כשמ שהוא חל על חברה ממשלתית, בכפוף תחולת החוק על
ת ב " י י ב  להוראות אלה: ח

 ממשלתיות
 (1) השר הממונה על חברת-אס הוא השר הממונה על חברת הבת שלה;

 נ2) החלטה של חברת בת הטעונה אישור הממשלה לפי סעיף 12 תובא לפני
 השר הממונה, לשם השגת האישור, באמצעות חברת האם, ומסמך שחברת בת
 חייבת להגיש לשד הממונה, לרשות או לנמען אחר, יוגש באמצעות חברת

 האם;

 (3) דירקטור מטעם המדינה בחברת בת ימנה הדירקטוריון של חברת האם;
 המינוי טעון אישור השר הממונה לאחר התייעצות ברשות:

 (4) מידע שדירקטור של חברת בת חייב למסור לפי סעיף 23 יימסר גם
 ליושב ראש הדירקטוריון של חברת האם:

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חובת דיווח מוטלת על הרשות הן כלפי
 הממשלה וועדת הכספים (סעיף קטן (א))
 והן כלפי שר האוצר המדווח מצדו לועדת הכספים

 (סעיף קטן(ב)<.

 סעיפים על משמעות הסעיפים האלה דובר במבוא.
 67 עד 69

6 סעיף זה תוחם את סמכויות מועצת הרשות 4  סעיו*
 מכאן וסמכויות מנהל הרשות מכאן. הוא
 מאפשר למועצת הרשות, באישור ועדת הכספים של
 הכנסת, לשנות מדי פעם את חלוקת הסמכויות בין המו

 עצה למנהל, לפי הנפיץ המעשי בהפעלת הסמכויות.

6 הוראה זו מאפשרת לרשות לרכז בידיה את ״ 5  ״
 ״ המידע הדרוש לה למילר תפקידיה.
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 (5) כתב התפטרות של דירקטור בחברת בת יימסר גם ליושב־ראש הדיי־
 רקטוריון של חברת האם, והודעת השר הממונה לפי סעיף 25(א)(2) עד (6)

 תינתן גם לחברת האם.

 68. (א) הוראות סעיפים 4, 6, 7(1) ו־(3), 8, 9, 13, 14, 17 עד 26, 53, 63(1), (2),
 (5) ו־(6), 65 ו־66(ב) יחולו על הברה שלובה ממשלתית כשם שהן חלות על חברה

 ממשלתית.

 (ב) בהחלטה לפי סעיף 7 רשאית הממשלה לקבוע לגבי חברה ממשלתית שלובה
, כולן או מקצתן, לא יחולו עליה.  שהסעיפים האמורים בסעיף קטן(א)

 69, (א) הוקמה מחוץ לישראל חברה (להלן - חברת חוץ) שאילו הוקמה בישראל היתה
 כבחינת הברה, חברת בת או חברה שלובה ממשלתית, יחולו עליה הוראות סעיפים 6 ו־ד,

 בשינויים המחוייבים, והוראות סעיף 9 יחולו על הפיכת חברת חוץ לחברה כאמור.

 (ב) סעיף 19 יחול גם על מינוי דירקטור מטעם המדינה בחברת חוץ ממשלתית;
 ואילו סעיף 23 יחול על דירקטור כאמור, אס קיום החובה לפי אותו סעיף איננה עבירה

 לפי דיני הארץ שבה הואגדה החברה.

 (ג) דירקטור מטעם המדינה בחברת חוץ ממשלתית - למעט חברה ממשלתית שלו
 בה - דבא־כוח להצבעה מטעם המדינה באסיפה הכללית של חברת חוץ, לא יצביעו בענינים
 האמורים בסעיף 12(א), אלא לאחר שקיבלו הוראות לכך מן השר הממונה ובהתאם להור
 אותיו; השר הממונה יגיש לממשלה את הצעת ההחלטה לפי האמור בסעיף 12(ב) ויתן

 הוראותיו לפי הכרעת הממשלה.

 תחולת החוק על
 הברות שלובות

 ממשלתיות

 תחולת החוק על
 חברות חוץ
 ממשלתיות

 &רק חי: הוראות שונות

 בקורת מנקי 70, חברות ממשלתיות וחברות בת ממשלתיות עומדות לבקורתו של מבקר המדינה.
 דמדינה

 דו״חותמבקר 71. (א) ערך מבקר המדינה דו״ח על חברה ממשלתית או על חברת בת ממשלתית והוא
, יודיע י ב ל ו ש  המדינה מתכוון לפרסמו לפי סעיף 27 לחוק מבקר המדינה, תשי״ח—1958 ננוסח מ
 על כך לשר הממונה ולשר האוצר לפחות חודש ימים מראש; העיד שד האוצר הערות

 לדין וחשבון, יפורסמו הערותיו יחד אתו.
 (ב) פורסם דין וחשבון של מבקר המדינה על חברה ממשלתית או על חברת בת
 ממשלתית, יודיע יושב ראש הדירקטוריון של החברה למבקר המדינה, לשר הממונה, לשר
 האוצר ולרשות, תוך שלושה חדשים מפרסום הדין וחשבון, על הצעדים שננקטו בעקבותיו;

 שר האוצר יביא את הודעת יושב ראש הדירקטוריון לידיעת ועדת הכספים של הכנסת.

- ד 72. מקום ששר ממונה קיבל דו״ח לפי חוק זה, והדו׳יח מגלה חשד שנעברה עבירה פלי ש " ל ה ע ע י י ;  י
ה לית, יודיע השר על כך למשטרה. י י ב ע !  י

ר ב ס  ד ב ד« ה

 סעיפים הוראות אלה באות להשלים. בסוגיית הח־ ״ חובת ההודעה למשטרה נקבעה כדי
 70 1*71 ברוח הממשלתיות, את הוראות חוק מבקר להבטיח שחשד של עבירה פלילית יבוא על

 המדינה, תשי״ח-1958, ולהוסיף את ההסדר המוצע בדיקתו המוסמכת.
 בסעיף 71(ב).

 3 ס״ח תשי׳׳ח, עמ׳ 92.
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 שלילת אצילה
 של סמכויות

 הרחבת תחולת
 החוק

 סייג לתחולת החוק

 עבירות

 תיקון חוק לתיקון
 דיני העונשין

 (עובדי הציבור)

 תחילה והוראות
 מעבר

 ביצוע ותקנות

 73. סמכויות השר הממונה לפי חוק זה אינן ניתנות לאצילה.

 74. הוראות חוק זה יחולו, בשינויים המחוייבים, גפ על הברות שאין להן הון מניות ועל
 תאגידים שאינם חברות, אם המדינה שולטת בהם במידה האמורה בסעיף 1(א).

 75. הוראות חוק זה לא יחולו על חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית, חברה שלובה
 ־ממשלתית ־או ־חברת חוץ ממשלתית שראש הממשלה-או-שר־-הבטהו-ן--הו-ד5ע לחברה ולר-שו-ונ-
 שטעמים של בטחון המדינה מונעים להחיל עליה, או שראש הממשלה, שר החוץ או שר
 האוצר הודיע להן שטעמים שביחסי חוץ או בקשרי המסחר הביךלאומיים של המדינה

 מונעים להחילן עליה.

 76. דירקטור מטעם המדינה כחברה ממשלתית או בחברת בת ממשלתית שהפר ביודעין
 הוראה מהוראות סעיף 23, מנהל כללי של חברה כאמור שהפר ביודעין הוראת סעיף 44,
 ובא־כוח להצבעה שלא מילא אחרי הוראות השר הממונה שניתנו לו לפי סעיף 53 או לפי

 סעיף 69(ג), דינם - מאסר שנה או קנס 10,000 לירות.

 77. בסעיף 1 לחוק לתיקון דיני העונשין(עובדי הציבור), תשי״ז—1957 אחרי פסקה
 (10), יבוא:

 י ׳-(11) דירקטור מטעם המד־נה בחברה ממשלתית, בחברת
 בת ממשלתית או בחברה שלובה ממשלתית, כמשמעותן בחוק
 החברות הממשלתיות, תשל״ג-1973, וכן עובד של חברה

 כאמור או אדם המועסק בשירותה.״

 78. (א) תחילתו של חוק זה - כתום ששה חדשים לאחר קבלתו בכנסת.

 (ב) מי שנתמנה או נבחר לפני תחילת חוק זה דירקטור מטעם המדינה בחברה,
 בחברת בת או בחברה שלובה ממשלתיות, יחדל לכהן בתום שמונה עשר חודש מתחילת חוק

 זה, זולת אם נתמנה שנית לפי הוראות חוק זה.

 (ג) אין בחוק זה כדי לפגוע בחוזה שכרתה חברה ממשלתית לפני תחילתו.

 79. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

ר ב ס * ה ר ג  ד

, ביצוען של רוב הוראותיו של החוק המוצע ״ , ״  י מבוסס על ההסדרים המינהליים שבין הח סעיף 76 י , , ״
 ברות הממשלתיות לבין השרים הממונים ורשות החברות
 הממשלתיות. רק לגבי ההוראות המעטות, המנויות

 בסעיף זה, יש צורך להוסיף גם עיצוב פלילי.

 1 המדינה ואינו עובד הציבור כמשמעותם סעיף 77 י ״״,״ __ דירקטור של חברה ממשלתית אינו עובד

 בחוקים הפליליים, כגון החוק לתיקון דיני העונשין(עבי
 רות שוחד), תשי״ב-952ו. אך על דירקטור מטעם
 המדינה בחברה כזאת יש להטיל אחריות פלילית כמו

 על עובדי ציבור אחרים. מכאן הוראה זו.

? כדי לחזק את האחריות הישירה של הממ 3 

 שלה לעניני החברות הממשלתיות מוצע
 שסמכויות ״השר הממונה״ - הוא עצמל בלבד יכול
 להפעילן (השווה סעיף 31>ה) לחוק יסוד: הממשלה).

7 חברות ממשלתיות מאורגנות, רובן ככולן, 4 ף » «  ס

 כחברות מניות מוגבלות בערבות. הסעיף
 המוצע מבטיח שהוראות החוק יחולו גם על גופים שבש

 ליטת המדינה כשהם מאורגנים בצורות אחרות.

? יתכן שטעמים שבבטחק המדינה, ביחסי ״ 5 ״  ס

 החוץ או בקשרי המסחר הביךלאומיים של
 המדינה מחייבים ששליטת המדינה בחברה פלונית לא

 תתבטא כלפי חוץ, מכאן הוראת סעיף זה.

 4 ס״ח תש״ז, עמי:
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