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הנדון :נבחרת הדירקטוריות והדירקטורים של ישראל  - 2022עדכון

 .1רשות החברות הממשלתיות ("הרשות") פנתה בחודש ינואר  2022אל הציבור לצורך הגשת
מועמדות להליך נבחרת הדירקטוריות והדירקטורים של ישראל  ,2022וזאת עד לתום חודש
ינואר  .2022במהלך תקופת הגשת המועמדות הוגשו כ 12,000-מועמדויות ובימים אלה
מבוצעים הליכי סינון המועמדים שעם סיומם תגובש רשימת מומלצי הרשות לשרים בהליך
הנוכחי.
 .2בהתאם לנוהל הליך האיתור ,עם העברתה לידי השרים של רשימת מומלצי הרשות לשרים
בהליך האיתור הנוכחי ,יפוג תוקפן של כלל רשימות מומלצי הרשות לשרים שגובשו
במסגרת הליכי איתור "נבחרת הדירקטורים" הקודמים.
 .3מאחר ומדובר בשינוי לעומת נהלי ההליכים הקודמים ,בהם נקבע כי המועמדים שאותרו
במסגרת הליך הנבחרת הקודם יכללו אף הם ברשימת מומלצי הרשות לשרים ,למען
הזהירות ,הבהירה הרשות במכתב שנשלח ביום  2.1.22למי שנכללו ברשימת מומלצי
הרשות לשרים בהליכים הקודמים שקויימו ,כי ככל שהם מעוניינים להיכלל ברשימת
מומלצי הרשות לשנת  ,2022עליהם להגיש מועמדות ולמלא שאלון חדש.
 .4לאחרונה התברר כי חלק מהמועמדים/ות לא קיבלו את המכתב האמור וסברו כי אינם
נדרשים להגיש מועמדות .לפיכך ,וכחריג למועדים שנקבעו להליך ,ניתנת האפשרות
למועמדים/ות שנכללו בנבחרת  2015ו 2017-ולא הגישו את מועמדותם במסגרת ההליך
הנוכחי ,להגיש מועמדות כעת וזאת עד לא יאוחר מיום .12.4.22
 .5במסגרת הליך איתור "נבחרת הדירקטוריות והדירקטורים של ישראל  "2022נערכו
שינויים ביחס להליכי האיתור הקודמים ,לפיכך ,כמובהר לעיל ,ככל שברצונך להגיש
מועמדות במסגרת ההליך הנוכחי ,נדרש למלא שאלון חדש ועדכני ,אשר ניתן לגשת אליו
דרך הקישור המצ"ב.
https://directorsteam.co.il
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 .6יצוין כי באפשרות השרים לחדש את מינויו/ה של דירקטור/ית המכהן/ת עתה בדירקטוריון
של חברה ממשלתית לכהונה נוספת באותה החברה ,וזאת אף אם לא נמנה/ת על נבחרת
הדירקטוריות ודירקטורים  ,2022והכל בכפוף לבחינת הוועדה לבדיקת מינויים .ואולם ,על
מועמדים/ות אשר מכהנים/ות בדירקטוריון חברה ממשלתית כדירקטורים/יות מקרב
הציבור ,ומעוניינים/ות כי תהיה להם אפשרות להתמנות לחברה ממשלתית אחרת לאחר
תום כהונתם ,להגיש מועמדותם במסגרת ההליך הנוכחי.

אני מאחלת לך בהצלחה,

יפעת סלע
סגנית בכירה למנהלת הרשות
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