
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

           
         14535/ 0201 

 
 חשון, תשפ"ג  ו"כ         

20/11/22 
 חברות וחברים יקרים,

 
 )מעודכן( הכללית השנתית הרגילה ואסיפה יוצאת מהכללהזמנה לאסיפה  

 
שאמורה  כללית של לשכת רואי החשבון בישראל    הנני מתכבד בזאת להזמינך לאסיפה

 . באמצעי תקשורת היוועדות חזותית דיגיטלית 29.11.22-להתקיים ב
אלקטרוני   בדואר  אליך  ישירות  יועבר  והצבעה  בישיבה  השתתפותך  תתאפשר  בו  הסברים  עם  קישור 

 ובהודעת טקסט לפי פרטי הקשר המופיעים בלשכה. 
 

 29 ג,ה' בכסלו תשפ", שלישיביום  תיערכנה –  כללית יוצאת מהכלל ואסיפה האסיפה הכללית  •
  .בלבד( ZOOM)  באמצעי היוועדות חזותית דיגיטלית בבוקר 10:00ה , בשע2022 נובמברל

 

חברים בעלי זכות הצבעה   חוקי של  מניןלא יהיה  (  10:00אם בשעה היעודה לפתיחת האסיפה ) •
לתקנה    5%  לפחות  המהווים בהתאם  אזי,  הלשכה,  חברי  האסיפה   29מכלל  תידחה  לתקנון, 

 ותהיה חוקית בכל מספר משתתפים. משעה זו ואילך  תתקיים,  10:30לשעה 

 
 : סדר היוםלהלן   

 
 .עדכון נשיא הלשכה לחברים      .1

 

    :יוצאת מהכלל ה והאסיפהרגילה השנתית הכללית האסיפה של הסדר יום  . 2
 וחשבון הוועד המרכזי.דין  א.
 . (2022לשנת   ) לרבות דיון בתקציב הלשכה דין וחשבון גזבר כבוד ב.

 רואי  ובדו"ח  31.12.2021דיון בדוחות הכספיים לשנת הכספים שהסתיימה בתאריך  ג.
 . לאותו תאריך המבקריםהחשבון           

 
 :אישור הרכב נשיאות בית הדין  –וצירוף חברים לערכאות בית הדין  ההשלמ  -בית הדיןד.       

 
  :(ברוב גדול ) הוועד המרכזיוחן שרייבר   נשיא הלשכההמלצת      1ד.           

 
 .ליו"ר נשיאות בית הדין ברוך גיירמןרו"ח א.                       
 לסגן יו"ר נשיאות בית הדין  יוסי חממי רו"חב.                       
                          מן טובה היל רו"ח  חלף    סים גיאינרו"ח  למנות את    מהכלל  במסגרת האסיפה היוצאתג.             

           לסגן יו"ר נוסף לנשיאות בית הדין.
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 נדחו ברוב  ,אלו הועלו לדיון בוועד המרכזי מועמדויות)  מועמדויות נוספות לבית הדין     2ד.           
   המועמדויות הן בכפוף לעמידה בתנאי  (.המציעות באופן עצמאי על ידיגדול והן מוגשות                       
 לתקנון הלשכה:  32סעיף                       

 .רו"ח נעמי אנוך ליו"ר נשיאות בית הדין .א
 .בית הדין נשיאות רו"ח איילת שחר לסגנית יו"ר .ב

 
 ודיווח על שכרם. הולצמן -משרד רוזנבלום : אישור מינוי רואי חשבון מבקרים ללשכה ה.
 
 הענקת תארי יקיר לשכה. ו. 
 
 דיון כללי. ז.

 
 דק' לכל דובר(.   3התייחסות משתתפים שנרשמו מראש לדבר ) .        3
 
 .        פתיחת ההצבעה 4

 
 www.icpas.org.ilיועלו לאתר הלשכה בכתובת:  כל החומרים

 זה בלשון זכר מתייחס גם בלשון נקבה ולהיפך. )*( כל האמור בחוזר

 

  
 נושאים להצבעה:  

 
  ,הצבעה בסעיף זה הינה במסגרת אסיפה כללית הרגילה ואסיפה יוצאת מהכלל  - בית הדין  .א

 כמפורט בסדר היום.  
 :וצירוף חברים לערכאות בית הדין ההשלמ

 
    1ד.  ףבסעיכמפורט  ם  מועמדיה  בורעוהוועד המרכזי    חן שרייבר  נשיא הלשכה  תהמלצ    1א.       
 . סדר היום ) בעד/נגד( שעל

 
  א'2ד.  בסעיףכמפורט    ועד המרכזיועל ידי ה   השלא אושר  העצמאיתת  מדהמלצה עבור המוע  2א.       

 . )בעד/נגד( שעל סדר היום
 

 ב'2ד.  בסעיףכמפורט    על ידי הוועד המרכזי  שלא אושרההמלצה עבור המועמדת העצמאית   3א.       
 שעל סדר היום )בעד/נגד(. 

 
  ודיווח על שכרם.הולצמן   –משרד רוזנבלום  :מבקרים ללשכהאישור מינוי רואי חשבון . ב      

 . )בעד/נגד(          
 

 :יתקיימו כדלהלן ותההצבע           
 

 תתאפשר הצבעה באפליקציה לאחר הזדהות מול המערכת. 18:00עד  11:00החל מהשעה  
 . הלשכההצבעה פיזית בבית ב(  18:00  - 11:00בשעות אלו )בנוסף ניתן יהיה להצביע  

 
 

http://www.icpas.org.il/
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 מנהלות 

 
שה חודשים  י משמעו חבר אשר הינו חבר בלשכה במשך לא פחות מש  –"  חבר בעל זכות הצבעה" •

רצופים ואשר שילם ללשכה כל חוב אשר מועד פירעונו הגיע לרבות תשלום בפועל של דמי החבר  
חודשים ממועד   3וכמו כן, חבר שחידש חברותו וחלפו  (. 2022השנתיים בגין השנה השוטפת )שנת  

 החידוש.
זכאים   • יהיו  רישומם  מיום  חודשים  שישה  לפחות  וחלפו  חבר  מדמי  הפטורים  חדשים  חברים 

 להצביע. 
 ניתן לבדוק זכותך להצביע באמצעות מערכת ההצבעה שתישלח בהקדם לכלל החברים. •
 .להצביע, ולהיות זכאים חברים יוכלו להסדיר התשלום טלפונית או פיזית במשרדי הלשכה •
 רשם לזכות דיבור באמצעות מערכת ההצבעה. יניתן לה  •

 
 

 בכבוד רב,
 

 , רו"ח בשאר קאסם
 מזכיר כבוד

 לשכת רואי חשבון בישראל 
 

 
 

 

 2022יקיר לשכה לשנת  קבלי תעודת רשימת מ

 
 

 שם פרטי  שם משפחה 

 יוסף אלטבט-בן

 אבנר  גלבוע 

 יהושע  הזנפרץ 

 שמעון  ז'יטניצקי

 אבי  יהודיוף

 פנחס  ישראלי

 אירית משה 

 אברהם  נחמיאס 

 שמואל  רוזנבלום 

 
 


