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בתוקף סמכותי לפי סעיף (17ג)( )3לחוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה -
( 1975להלן  -החוק) ,בהתייעצות עם רשות החברות הממשלתיות ובאישור ועדת
הכספים של הכנסת ,אני מתקין תקנות אלה:
פרק ראשון :פרשנות
 .1בתקנות אלה -
"נציג נבחר"  -נציג שנבחר מקרב עובדי החברה המוצע להתמנות כדירקטור;
"דירקטור"  -נציג נבחר שמונה כדירקטור לפי החוק;
"היום הקובע"  -יום היבחרה של ועדת הבחירות;
"ארגון העובדים היציג"  -הארגון שעמו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים
מאורגנים בחברה;
"חברה"  -חברה ממשלתית או חברת-בת ממשלתית.
פרק שני :הוראות כלליות
 .2נציג נבחר ייקבע כדירקטור רק בחברה המעסיקה לפחות מאה עובדים והיא אינה
בנק כמשמעותו בפקודת הבנקאות.1941 ,
 .3מספר הדירקטורים מקרב עובדי החברה יהיה שניים.
 .4שיטת הבחירה של נציג נבחר תהיה כללית ,אישית ,חשאית וישירה.


ק"ת  ,3727התשל"ז ,עמ'  ;1992בק"ת  ,4919התשמ"ו ,עמ'  ,722שונו התקנות לתקופה של
שנה (עד יום  .)30.8.1987בעבר ,ברשות הדואר היו קיימות תקנות נפרדות :ראה תקנות
רשות הדואר (כללים לקביעת נציג נבחר מקרב עובדי הרשות כחבר המועצה) ,התשמ"ז -
 ;1987ק"ת  ,5044התשמ"ז ,עמ' .1149
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