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 ' באלול, תש"פ יג           
 2020בספטמבר,  2           

 
 חברות וחברים יקרים,

 

 עדכון - הזמנה לאסיפה הכללית השנתית הרגילה
   

 של הלשכה.  89-הננו מתכבדים בזה להזמינכם לאסיפה הכללית השנתית הרגילה ה
 

מגבלות   סגורים    , ההתכנסותבשל  המסד בהקבועות  במקומות  עם  ידינים  ההתמודדות  את  רים 
האסיפה תיערך    .פה הכללית שונהימיקום התכנסות האסהרינו להודיעכם כי    ,הקורונהמשבר  

מרכז הספורט של מדשאות  ב  אחה"צ,  16:30בשעה  ,  8.9.2020,  פתש"באלול  '  יט  שלישי,  ביום
 אביב.-תל  60ן אביב, רח' חיים לבנו-אוניברסיטת תל

 . 8. חניה חינם בשער 8שער   הכניסה דרך
 

שפרסמה    :הערה "הרמזור"  תוכנית  להנחיות  בהתאם  נערכה  המתוכננת  ההתכנסות  מתכונת 

ממשלת ישראל. יחד עם זאת ולאור שינויים תכופים שהיו בעבר בהנחיות ההתמודדות עם מגפת  
  לעקוב באתר הלשכה אחר הודעות נוספות בעניין זה   ל המבקשים להשתתף באסיפההקורונה, ע 

   )ככל שתהיינה(.
 

  :האסיפה של היום סדר להלן
  

 דין וחשבון הנשיאה.  . 1
 דין וחשבון הוועד המרכזי.  .2
 . 31.12.2019ליום  דיון בדוחות הכספיים   . 3

 חידוש מינוי רואה חשבון המבקר ודיווח על שכרו. . 4
 . 2020לשנת אישור הצעת תקציב   .5
 השלמת וצירוף חברים לערכאות בית הדין.  .6
 הענקת תעודות "יקיר לשכה". .7
 ((.15.8.19(, קלפיות )החלטת ועד  23.4.20שינויי תקנון טכניים )הון רשום )החלטת ועד   .8

 
האסיפה   לפתיחת  היעודה  בשעה  ב  (16:30)אם  נוכחים  יהיו  לא  נוספת  שעה  חצי  מקום  ובמשך 

לק כאמור  המהווים    יוםשנקבע  הצבעה  זכות  בעלי  חברים  בעצמם,  חברי    5%האסיפה,  מכלל 
, תקוים האסיפה בכל מספר משתתפים, אשר  הלשכה  לתקנון  29הלשכה, אזי, בהתאם לתקנה  

 יהוו מנין חוקי, והחלטותיה תחייבנה את הלשכה.  
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 ת  ו ע ד ו ה
 
 :מציע את המינויים כדלקמןהמרכזי הוועד  .1
 

   הדין בית  נשיאות  הרכב השלמת (1) .א

 . טובה הילמן: בית הדין יו"ר תסגני                     

 

 ערכאה ראשונה  -השלמת הרכב בית הדין   (2)  
 רשימת המועמדים המוצעת על ידי הוועד המרכזי:    

מיכה,   בלומנטל  ענת,  בביץ  רונן,  אפשטיין  יצחק,  אלרון  סאהר,   איוב 
ויי אורי,  הולצמן   יעקב,  חג'גולדמן  עידו,  ולנשטיין  דב,  האני,  -נשטיין  יחיא 

שמואל,   רוזנבלום  יוסי,  קורן  עיסאם,  פארג'  מאורי,  עמפלי  דני,   סרנת 

 רוזנברג עמיחי,  שלהב יאיר, שרון עליזה, שרמן רן, שרעבי משה. 
 

 : ערכאת ערעור -השלמת הרכב בית הדין   (3) 
 רשימת המועמדים המוצעת על ידי הוועד המרכזי: 

טבע  שימול-בן יעקב,  גינזבורג  גולן,  -שלמה,  קאשי  תופיק,  מזאוי  לאה,  עכו 
 קרופניק בנימין יפה, שפירא אלכס, שפלר אליעזר. 

 
מחדש את משרד פריידקס ושות' כרואה חשבון מבקר  הוועד המרכזי מציע למנות   .ב

 .  וידווח על שכרו  של הלשכה
  

מועד   .2 לפני  חל  פרעונו  מועד  אשר  חוב  כל  של  ללשכה  בתשלום  מותנית  ההצבעה  זכות 
 האסיפה )לרבות תשלום בפועל של דמי החבר השנתיים בגין השנה השוטפת(. 

 
חודשים רצופים לחברותם בלשכה אינם רשאים   6חברים אשר ביום האסיפה טרם מלאו   .3

   באסיפה. להצביע
 
לפנות למזכירות הלשכה, להרשמה ולקבלת כרטיס להצבעה   עם הגיעך למקום האסיפה נא .4

 בהרמת ידיים. 
 
באסיפה .5 תידרש  הלשכה,    ,באם  תקנון  הוראות  חשאית,  לפי  חברים הצבעה  שני  ימונו 

 כמפורט בתקנון הלשכה.  מפקחים להצבעה,

 
 :ות הער

 בכתובת: הדוחות הכספיים והתקציב, מוצגים  באתר  הלשכה .1
 https://icpas.org.il הלשכה/-/פרופיל  

   .אתר הלשכהנמצאים ב  קנון הלשכה וסעיפי השינוי המוצעים בו ב"עקוב אחר שינויים"ת .2
 .הלשכה  אתרנמצאים ב  המרכזי הוועד וחדו הנשיאהבר ד .3

 
 

 , בכבוד רב
 בשם הוועד המרכזי 

 
 איל לוטקר, רו"ח, עו"ד 

 מזכיר כבוד 
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