
שם חברה

מקסימום דירקטורים מטעם 
המדינה

(1)

מקומות פנוייםדירקטורים מכהנים
(2)

מקומות שיתפנו ב-3 החודשים 
הבאים

(3)

936א.ת. אפיקי תקשורת בע"מ
422אות המוצר הירושלמי בע"מ

1165איסורד בע"מ
13581אלתא מערכות בע"מ

אשרא החברה הישראלית לביטוח סיכוני 
936סחר חוץ בע"מ
321בית התפוצות

דירה להשכיר - החברה הממשלתית 
9362לדיור להשכרה בע"מ

88האיגוד, חברה להעברת טכנולוגיה
44הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

1248הוועד המנהל של האגודה לתרבות הדיור
החברה הישראלית לחקר מדעי החיים 

624בע"מ
963החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ
החברה הממשלתית להגנות ים המלח 

716בע"מ
החברה הממשלתית להגנת מצוקי חוף 

12391הים התיכון
1212החברה הממשלתית לתיירות בע"מ

החברה לדיור ציבורי ודיור מוגן  לקשיש 
55בע"מ (חל"צ)

החברה לחינוך ימי בישראל (בתיה"ס 
99הימיים)

החברה למתנ"סים מרכזים קהילתיים 
12661בישראל בע"מ (חל"צ)

החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים 
5321במדעי החברה והרוח בע"מ

החברה לניהול קרן השתלמות 
514לביוכימאים ומיקרוביולוגים בע"מ

החברה לניהול קרן השתלמות להנדסאים 
514וטכנאים בע"מ

החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים 
5231בע"מ

החברה לניהול קרן השתלמות לעובדי 
743המדינה בע"מ

החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים 
44בע"מ

11110החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע היהודי 

1266בע"מ
12481החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

936הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול בע"מ
1156המועצה הישראלית לצרכנות

10642המכון הגיאופיסי לישראל

734המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים
55הרשות לחינוך והכשרה ימיים

1275התעשייה האווירית לישראל בע"מ
ח.ל.ד חברה ממשלתית עירונית לשיקום 

541דיור ופיתוח בע"מ
חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי 

615המדינה בע"מ
חברת "המשקם" לתעסוקת קשישים 

413ובעלי כושר עבודה מוגבל בע"מ
12661חברת דואר ישראל בע"מ

21129חברת החשמל לישראל בע"מ
66חברת נכסי חייל (נח) בע"מ

11922חברת נמל אשדוד בע"מ
11741חברת נמל חיפה בע"מ

11562חברת נמלי ישראל - פיתוח  ונכסים בע"מ
9361חברת נתיבי איילון בע"מ

חברת נתיבי תחבורה עירוניים להסעת 
10371המונים (נת"ע)

1248חברת פארק אריאל שרון בע"מ
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716חברת פיתוח מתחמי רכבת ישראל בע"מ
716חברת רכבת ישראל מטענים בע"מ

חברת רפאל - מערכות לחימה מתקדמות 
12573בע"מ

חלמיש - חברה ממשלתית עירונית לדיור 
725לשקום ולהתחדשות שכונות בת"א יפו בע"

12572חקר ימים ואגמים לישראל בע"מ
1138כביש חוצה ישראל בע"מ

422כפר הנוער מאיר שפיה
55מדרשת שדה בוקר

211מוזיאון ישראל
55מכון היהלומים הישראלי

541מקווה ישראל - כל ישראל חברים
1275מקורות חברת המים בע"מ
945מקורות ייזום ופיתוח בע"מ

33מת"ש - מרכזי תעסוקה שיקומיים בע"מ
773נגה - ניהול מערכת החשמל בע"מ

77נכסים מ.י. בע"מ
927נצר השרון בע"מ
4נתיב האור בע"מ

936נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
נתיבי ישראל - החברה הלאומית 

1174לתשתיות תחבורה בע"מ
עגור - חברה לניהול קופות גמל וקרנות 

33השתלמות בע"מ
עמידר החברה הלאומית לשכון בישראל 

1284בע"מ
10641ענבל חברה לבטוח בע"מ

12662ערים חברה לפיתוח עירוני בע"מ
פרזות - חברה ממשלתית עירונית לשיכון 

734ירושלים בע"מ
817פתוח מזרח ירושלים בע"מ

523ק.ה.ר קרן השתלמות לרוקחים בע"מ
ק.ל.ע. - חברה לניהול קרן השתלמות 

5141לעובדים סוציאליים בע"מ
12111קו מוצרי דלק בע"מ

7522קו צינור אירופה אסיה בע"מ
קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות 

826בע"מ
716קרן קיסריה אדמונד בנימין דה רוטשילד

קרנות השתלמות למורים וגננות - חברה 
312מנהלת בע"מ

קרנות השתלמות למורים תיכוניים, 
312סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ

5141רותם אינק.
5141רותם גמב"ה

1147רותם תעשיות בע"מ
11921רכבת ישראל בע"מ

716שביט בע"מ
99שוק סיטוני לישראל בע"מ

936שחמ - מקורות ביצוע בע"מ
743שירותי קורספונדנציה בע"מ

שקמונה חברה ממשלתית עירונית לשקום 
835הדיור בחיפה בע"מ

12392תומר - חברה ממשלתית בע"מ
77תעבורה ימית אשדוד בע"מ
77תעבורה ימית חיפה בע"מ

1212תעש מערכות בע"מ
12842תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
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 (1)
המידע הנמסר בדוח זה כפוף 

להוראות החוק, החלטות ממשלה, 
מסמכי היסוד של החברות או כל 

דין רלוונטי אחר. 
במקרה של סתירה יגברו הוראות 

אלו על האמור בדוח זה ואין במידע 
הנמסר בדוח כדי לגרוע מהוראות 

אלו.

(2)
מינוי דירקטורים מטעם המדינה 

כפוף להוראות בדבר הרכב 
הדירקטוריום שנקבעו בחוק, 

החלטות ממשלה, הוראות מסמכי 
יסוד של החברה, הוראות דין שונות 

ועוד. לפיכך, יתכן כי הוראות אלו 
יחייבו מינוי דירקטורים נוספים 
מקרב האוכלוסייה מוגדרת או 

דירקטורים בעלי כישורים מוגדרים, 
כגון דירקטורים עובדי מדינה, 

דירקטורים מקרב עובדים, 
דירקטורים מקרב עובדי החברה, 
דירקטורים חיצוניים, דירקטורים 

מקרב אוכלסייה ערבית ועוד

(3)
המידע הנמסר בטור זה הינו 

מידע צופה פני העתיד המהווה 
תחזית ביחס לסיום כהונה של 

דירקטורים מכהנים. 
התממשות התחזית תושפע 

מאירועים העשויים להתרחש 
לאחר פרסום הדוח כגון 

התפטרות דירקטורים לפני תום 
הכהונה ועוד.


