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 3.1.2013טבת, תשע"ג   כ"א : תאריך      

 2504-60-כ   סומן:               

 

 לכבוד

 רו"ח לילי אילון

 סגנית בכירה לענייני פיקוח, בקרה ודיווח

 רשות החברות הממשלתיות

 , הגן הטכנולוגי, מלחה23בניין 

 ירושלים

  

 

 ג.נ. שלום רב,

 

 ראש דירקטוריון בחברות ממשלתיות-יושביהנדון: 

 

 בשם התנועה למען איכות השלטון בישראל, ע"ר, )להלן: התנועה( הריני לפנות אליך כדלקמן:

 

עניינו של מכתב זה הצפת תופעה חמורה של חברות ממשלתיות הפועלות לכאורה בלא יו"ר 

חוקית וכן מנוגדת למבנה הטבעי בו -דירקטוריון מכהן. למותר לציין שמדובר בהתנהלות בלתי

בת לעמוד. לעמדת התנועה, על רשות החברות הממשלתיות, אשר אמונה לפי חוק כל חברה מחוי

על פיקוח שוטף אחר פעולות החברות הממשלתיות והתנהלותן התקינה, לתת את דעתה בנוגע 

 לחשדות אשר מעלה בדיקה שערכנו בנושא, כפי שיוצג להלן.

 

ות, מסתמן כי מסקירה מקיפה שערכנו בנוגע למצבת נושאי המשרה בחברות ממשלתי .1

הסקירה כללה שלל מקורות בהם המידע עשוי  חברות רבות פעולות לכאורה ללא יו"ר.

להימצא, כגון אתר רשות החברות הממשלתיות, אתרי החברות עצמן, דוחות כספיים 

 מעודכנים של החברות וכשניתן, אתר הבורסה.

 

להלן רו של יו"ר. תוצאות הבדיקה מעלות קשיים שונים אשר עלולים להוות חשד להיעד .2

  .נחלק קשיים אלו לשני סוגים עיקריים

 

אינן מפרסמות כלל פירוט של הדירקטורים המכהנים בהן וכן עוסק בחברות אשר  קושי אחד .3

ראש החברות הללו לא -. בנוסף, זהותם של יושבילא ניתן למצוא את הדוחות הכספיים שלהן
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נראה כי לא ניתן לדעת סקירה שערכנו, על בסיס המצוינת בשום מקור אחר שנבדק על ידנו. 

 נציג חלק מהדוגמאות שעלו ממחקרנו: האם אכן קיים יו"ר דירקטוריון.

 החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ. .3.1

 .המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים .3.2

 .הקרן למורשת הכותל המערבי .3.3

 בע"מ. חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה .3.4

 נית לשיקום, דיור ופיתוח בע"מ.ח.ל.ד חברה ממשלתית עירו .3.5

 חברת בניין "הבימה" בע"מ. .3.6

 חברת בנק הדואר בע"מ. .3.7

 חברת נמלי ישראל .3.8

 

עוסק בחברות אשר הפרטים כגון רשימת דירקטורים ודוחות כספיים פורסמו על  קושי שני .4

. מדובר למשל במקרה בו בדוחות מפרסומים אלו תזהותו של יו"ר החברה נעדרידן, אולם 

שנה חתימה של חבר דירקטוריון מקום בו נהוג שחתום יו"ר הדירקטוריון או הכספיים י

 במקרה בו המקום המיועד לחתימת היו"ר נותר ריק. 

 

 . נציגיש להדגיש כי המקרה השני מעלה חשדות ממשיים להיעדר יו"ר דירקטוריון מכהן .5

 מספר דוגמאות לחברות כאלו:

, 2010בדוח הכספי האחרון שפורסם באתר הרשות משנת  -בע"מ  א.ת אפיקי תקשורת .5.1

 מקום חתימתו של יושב הראש נותר ריק. נדמה שאתר החברה אינו פעיל.

אין יו"ר דירקטוריון אך יש חתימה ללא האחרון לפי הדוח הכספי  - המכון הישראלי ליין .5.2

 חברה.ה בנוסף, לא נמצא אתר שלשם. 

פי האחרון אשר פורסם באתר הרשות, חתום על בדוח הכס - המכון הגיאופיזי לישראל .5.3

תצהיר המנהלים חבר דירקטוריון ולא יו"ר. באתר החברה לא ניתן למצוא רשימת 

 דירקטורים.

 

אין חולק כי חברה הפועלת בהיעדר יו"ר דירקטוריון פועלת באופן שחורג ממבנה הפעילות  .6

 וגדת לחוק החברותהראוי של כל חברה באשר היא. מעבר לכך, מדובר בהתנהלות המנ

)א( 24כלשון סעיף  .חברות ממשלתיותב, אשר דורש מינויו של יו"ר דירקטוריון הממשלתיות

 ".הדירקטוריון של חברה ממשלתית יבחר באחד מחבריו ליושב ראש הדירקטוריוןלחוק: "

 אם כן, מדובר במצב בלתי תקין הדורש טיפול מיידי, ובפרט כשמדובר בחברות ממשלתיות.

מכהן לדעת האם נוקטת הרשות צעדים לשם מעקב אחר קיומו של יו"ר דירקטוריון נשמח  .7

חראית לפקח באופן שוטף על החברות הממשלתיות בכל החברות הממשלתיות, כמי שא
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השונות החלות עליהן. כן, נבקש לדעת כיצד  החוקהוראות והתנהלותן, לרבות דאגה ליישום 

 .זו לסיומה בכוונתך לפעול בכדי להביא תופעה חמורה

 

 לתגובתך המהירה, נודה. .8

 

 בכבוד רב,

 

 חן, עו"ד-נילי אבן      הילה צור

 מנהלת מחלקת כלכלה ומחקר     מחלקת כלכלה ומחקר
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