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 לשכת רואי חשבון בישראל

 

 הצעה לתיקון תקנון הלשכה

 מיום ותיובסימון שינויים מוצגים השינויים המוצעים ע"י הוועד המרכזי כפי שאושרו בישיב
האסיפה הכללית של הלשכה אשר תתקיים שינויים מובאים לאישור ה. 23.4.2020-ו 15.8.2019

 .8.9.2020ביום 

 

 ה ו ן   מ נ י ו ת   ר ש ו ם 
 31.12.2018הון המניות הרשום של החברה יהיה כמניין חברי הלשכה, ללא ערך נקוב. נכון ליום    א.1

   מניות רגילות ללא ערך נקוב. 14,625עומד ההון הרשום על 
 

 

 וסדריהן הבחירותמועד 
 המרכזי  לוועד,  (43)לפי תקנה    הלשכה  לנשיא  בחירותעל אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה,   א.41

ולועדי סניפים  מרחבים, לועדי (51)לפי תקנה  המרכזי עדובו מרחבים לנציגי, (54)לפי תקנה 
 .אחד במועד יתקיימו, א)ד((64, 64)לפי תקנות 

   
 ייערכו הלשכה ושל יםמרחבה, פיםסניה לש ותהכללי האסיפות כלבשנה בה יתקיימו בחירות,   

 סניף  כלב  הכללית  האסיפה  כאשרימי עבודה )כולל( שלאחר מועד הבחירות,    14בתקופה של עד  
 ובלבד, הסניף ועדול בבחירות הקולות ספירת לאחר לסניף הבחירות במועד שתיערך יכול

, והאסיפות במרחבים הסניף  אותו  ךבמרחב אליו משתיי  השעות לפחות לפני האסיפ  24  שתיערך
 אסיפההש  ובלבד,  יוםהאסיפה הכללית של הלשכה, ובכלל זה באותו    קבועה  בו  למועד  עדיערכו  

  .הלשכה של השנתית הכללית האסיפה לפני תתקיים ,מרחבהכללית של ה
 

מרחב. ם כל סניף ותחוהוועד המרכזי יקבע קלפי אחת לפחות ב הבחירות יתקיימו בקלפיות.  
 כוח. יתר נוהלי הבחירות יקבעו ע"י הוועד המרכזי.-אין לבחור ע"י באי

     
קלפיות נוספות, בהחלטה שתתקבל ברוב   *10  5הועד המרכזי רשאי, להחליט על פתיחתן של עד    

 מועד הבחירות האחרונות. לאחרשל עד שנה של שני שלישים לפחות מחבריו, בתקופה 
  
 עד תתקבל, 2015החלטה לגבי פתיחת קלפיות נוספות לגבי בחירות שאמורות להתקיים בשנת   

 .2014 בדצמבר 31 ליום
, תתקבל 2021החלטה לגבי פתיחת קלפיות נוספות לגבי בחירות שאמורות להתקיים בשנת *  

 ה הכללית לתיקון התקנון. ישיבת הוועד הראשונה שתתקיים אחרי כינוס האסיפעד 
 

 
 בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנה זו לתקנה אחרת בתקנון זה, יגברו הוראות תקנה זו.  

 

 

 
 

תיקונים אלו  הצבעה לגבי ולהחלטות הוועד המרכזי,ב לתקנון הלשכה 92: בהתאם לסעיף הערה
 . ושלא באמצעות כתב הצבעה תתקבל בהרמת ידיים באסיפה הכללית

 

 

 


