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 מלאיות וגמלאים יקרים,יוחברים, גברות ח
 

 המחזמראני שמחה להיות כאן הערב יחד איתכם, בפתיחת 

 .שבתות וחגים

על ם שקד איהנש רו"ח יזהר קנהל תודה הגידברצוני ל

היוצא על פעילותם ותרומתם המרכזי ועד ולכן והרבה תרומתו 

 ללשכה בשלוש השנים האחרונות.

 –מזכירת הכבוד ו ונן המשנה לנשיאהלרו"ח אלינה פרנקל ר

 על השותפות, על החברות ועשיה אין סופית.

שרץ יותר מהר  הגמלאיםר מועדון יו" –לרו"ח עזי איזביצקי 

  .םהגמלאיעצומה למען מכולנו בעשייה 

יות שנעשות במועדון בשיתוף וחלק ממגוון הפעילערב זה הוא 

 .  הלשכה עבורכם

ה ל להרחבת הפעילויות והעשייכנשיאת הלשכה בכוונתי לפעו

 .הגמלאיםלמען 

 

דאי מודעים לשינוי ההיסטורי כוותיקי הלשכה, אתם בוו

שנעשה עם בחירתי לנשיאת הלשכה, כנשיאה הראשונה מאז 

  .שנים, עוד לפני קום המדינה 87הקמת הלשכה לפני 

המחזמר הערב עוסק בשבעים שנות המדינה ולנו יש את 

כמי שהניחו את ם , ולכד לפני כןהזכות כלשכה, שהוקמה עו
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לכם זכויות רבות  היסודות לעיצובו של המקצוע בארץ ויש

 בדמותו של המקצוע כיום.

 

בלשכה,  הגמלאיםאני מעוניינת להרחיב את המעורבות של 

כאשר אחת התוכניות המרכזיות  שאני רואה בה מקום 

 לפעילות ענפה, היא תוכנית המנטורים שאנו מקימים,

חשבון ותיקים לצעירים. אנו רוצים לייצר ין רואי המחברת ב

אשר ילמדו מהידע והניסיון עו לצעירים שיתופי פעולה שייס

תוכנית שאני בטוחה שרבים מכם ישמחו לקח  שלכם. הרב 

 בה חלק. 

 

אנו נערוך אסיפה כללית  ,לדצמבר 11ו  10כידוע לכם, ב 

ושיפור כאשר החלק המרכזי הוא לאפשר ייעול  לשינוי תקנון.

הניהול השוטף של הלשכה, במסגרת המדיניות הנקבעת על 

 . המרכזי ובפיקוחו ידי הוועד

 

כולל האצלת סמכויות ניהול לנשיאה, במטרה לקדם השינוי 

את התוכניות והיעדים שהצבנו, לצורך חיזוק מעמד רואי 

קידום המשימות מדובר ב החשבון בישראל ומעמד המקצוע.

   לטובת כלל חברי הלשכה.והיעדים 

 .ומשפיעים מצביעיםשמח לראותכם מגיעים א
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זהר ת הנשיא שקדם יבהובלוועדה מקצועית של הלשכה, 

, כבר דנה בקדנציה הקודמת, בשינוי התקנון בנושא קנה

סמכויות ניהוליות של נשיא הלשכה, ואף גיבשה המלצה 

רחבה יותר בעניין זה. ההצעה שמובאת להצבעתכם 

על המלצות הוועדה דאז, כאשר בהצעתנו המובאת  מתבססת

כויות שהומלצו בפעם הקודמת לאישור צומצמו חלק מהסמ

מחד, ומאידך הוספו לה מספר בקרות וכלי פיקוח, המגדירים 

 במדויק את סמכויות הניהול ודרכי הפיקוח והבקרה עליהן. 

 

כל הפעילות השוטפת תתבצע בהתאם לתוכניות העבודה 

יבית המאושרת על ידי הוועד, ותמשיך להיות ובמסגרת התקצ

 מלאה לוועד המרכזי.  מדווחת באופן מלא ובשקיפות

 

  תבמסגר והצבעתכם לתמיכה בשינוי ,הגעתכם לקלפיות 

עבור שינויי שיסייע להוביל היא  ,אסיפה הכללית הקרובהה

חשוב לי  הלשכה להישגים משמעותיים.חברי וחברות את 

. מיקומי הקלפיות נשלחו  10-11.12 -ב מאוד שתבואו לסייע

 אליכם בדואר ובמייל.

 

אנו נמשיך  ותורמת לכולנו.התקשורת השוטפת ביננו חשובה 

אשמח לשמוע מכם על  באירועים ובכנסים. שולהיפגלעדכן 
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וכמובן למעורבות ולשותפות  יוזמות ורעיונות שניתן ליישם

 .פעילה בלשכה

 

 מאחלת ערב מהנה לכולנו

 

 

  


