
 2017במרץ,  22-השוואת שינוי תקנון מוצע, בנושא סמכויות הנשיא, אל ההצעה שהובאה לאסיפה הכללית ב

 

                   הקדמה

בתקנון הלשכה הביעו חלק מחברי הוועד המרכזי התנגדות שעניינה ; א( סמכויות קבלת ההחלטות של נשיאי  68-ו 47בעקבות הצעת הנשיאה לתיקון תקנות 

ם לאחר לדורותיהם, לא הוגבלו באופן המחייב את התיקון המוצע ; ב( ההצעה להעברת סמכויות הניהול לנשיאה, המובאת לאסיפה הכללית, שבועות ספורי הלשכה,

 כניסתה לתפקידה להעביר את סמכויות מעלה שאלות כבדות משקל בתחום הבקרה והממשל התאגידי.

, לאישור האסיפה הכללית )ונדחתה( ומשכך, 2017נוי התקנות, בסוגיית סמכויות הנשיא, כבר הובאה בעבר, במרץ במענה, נענו המתנגדים להצעה, כי ההצעה לשי

 אין מקום להתנגדות וההצעה הנוכחי, מידתית ושקולה בהרבה מההצעה ד'אשתקד. 

 על מנת לאפשר לחברים את בחינת הסוגיה, מובאת להלן השוואת שתי ההצעות.

 

 

 2018בדצמבר,  11-10תתקיים בימים נוסח מוצע לאסיפה ש
 

כל עוד לא הוחלט אחרת על ידי הוועד המרכזי למקרה מסוים או  )נותר ללא שינוי(. 47
 , תיוצג הלשכה כלפי חוץ על ידי נשיאה או על ידי מי שימונה לכך על ידו.באופן כללי

 
 )התוספת המוצעת( :

והוועד המרכזי יחליט לאצול לנשיא את  לתקנון, היה 47א. מבלי לגרוע מכלליות הוראת סעיף 47
)ב( , וכל עוד אצילת סמכויות זו  68סמכויות הניהול השוטף של ענייני הלשכה, כאמור בסעיף 

 בתוקפה עומדת, יחולו הוראות אלה על פעולות הנשיא :
וייצוגה כלפי חוץ, במסגרת  הנשיא יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני הלשכה (א

העבודה ותקציב הלשכה כפי שיקבע על ידי הוועד המרכזי, ויהיה  המדיניות, תכניות
 כפוף להנחיותיו.

לנשיא הלשכה יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בתקנון לאורגן אחר של  (ב
 הלשכה, ויהיה נתון לפיקוחו של הוועד המרכזי.

ת הניהול הנשיא יהיה רשאי, באישור הוועד המרכזי, לאצול לאחר הכפוף לו מסמכויו (ג
 השוטף.

נשיא הלשכה יגיש לוועד המרכזי דיווחים שוטפים בנושאים במועדים ובהיקף, כנדרש  (ד
 לצורך קיום עבודת הוועד המרכזי.

 22.3.2017-נוסח שהוצע לאסיפה הכללית ב
 

 תיוצג, כללי באופן או מסוים למקרה המרכזי הוועד י"ע אחרת הוחלט לא עוד כל. 47
 וייצג ינהל הלשכה נשיא. ידו על לכך שימונה מי ידי על או אהנשי י"ע חוץ כלפי הלשכה

 י"ע לעת מעת שתקבע כפי הלשכה מדיניות את ליישם מוסמך ויהיה, חוץ כלפי הלשכה את
 . המרכזי הוועד

 באותיות מודגשות(-)הנוסח הקיים לפני השינוי המוצע .68

)א( לחוק, 92בסעיף הוועד המרכזי יתווה את מדיניות הלשכה ובכלל זה כמפורט  א(
 ויפקח על ביצוע תפקידי נשיא הלשכה ופעולותיו שהואצלו לו כאמור בסעיף משנה )ב(.

רשאי בכל עת להאציל סמכות ואולם הוא יהיה הוועד המרכזי ינהל את ענייני הלשכה  ב(
ניהול זו לנשיא הלשכה לתקופה שלא תעלה על יתרת כהונת הנשיא הנבחר. אצל הוועד המרכזי 
את סמכות הניהול השוטף לנשיא, יהיה הנשיא אחראי באותה תקופה לניהול השוטף של ענייני 

 זי., תכניות העבודה ותקציב הלשכה כפי שקבען הוועד המרכהלשכה בהתאם למדיניות
 ג( אצל הוועד המרכזי מסמכויותיו לנשיא כאמור, יהיה הוועד המרכזי רשאי :

( להורות לנשיא כיצד לפעול לעניין או לעניינים מסויימים. לא קיים הנשיא את    ההוראה 1   
רשאי הוועד המרכזי להפעיל את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו, אף אם לא נקבעה 

 לכך הוראה בתקנון.
 ( לבטל או להשעות בכל עת אצילת הסמכויות כאמור, מנימוקים שיירשמו.2   
 הלשכה בכספי להשתמש רשאים ויהיו כמנהלים יפעלו המרכזי הוועד חברי ד(

 נתונים אינם, התקנון או החוק י"עפ, אשר והסמכויות הכוח בכל ולהשתמש למטרותיה
 שתיקבענה הוראות ולאותן ןלתקנו, לחוק כפוף יהא זה כוחם. הלשכה של אחר למוסד

 שום אולם. ולתקנון לחוק בסתירה תעמודנה לא ואשר הכללית באסיפה הלשכה י"ע
 של החוקי תוקפו את לבטל תוכל לא כללית באסיפה הלשכה י"ע שנקבעה הוראה

68 . 
 .לחוק( א)92 בסעיף כמפורט זה ובכלל הלשכה מדיניות את יתווה המרכזי הוועד א(
 ויהיו כמנהלים יפעלו המרכזי הוועד חברי. ההלשכ עניני את ינהל המרכזי הוועד (ב

, אשר והסמכויות הכוח בכל ולהשתמש למטרותיה הלשכה בכספי להשתמש רשאים
, לחוק כפוף יהא זה כוחם. הלשכה של אחר למוסד נתונים אינם, התקנון או החוק י"עפ

 תעמודנה לא ואשר הכללית באסיפה הלשכה י"ע שתיקבענה הוראות ולאותן לתקנון
 תוכל לא כללית באסיפה הלשכה י"ע שנקבעה הוראה שום אולם. ולתקנון לחוק ירהבסת

 חוקי היה ואשר לכן קודם המרכזי הוועד י"ע שנעשה מעשה של החוקי תוקפו את לבטל
 . ל"הנ ההוראה נקבעה לא אילו

 בקשר דעת חוות לפרסם המרכזי הוועד רשאי, ל"הנ ההוראות בכלליות לפגוע בלי (ג)
 בכללי והקבוע המקצועית המועצה הנחיות לרבות הלשכה מהנחיות ורגהח לעניין

 לזמן מזמן לנכון שימצא כפי הנהלים אותם ולפי התנאים באותם, המקצועית ההתנהגות
  .לעת מעת

 המרכזי הוועד רשאי, ל"הנ והסמכויות ההוראות בכלליות לפגוע ובלי, כן כמו (ד)
 חברים, ללשכה שנוספו חברים רשימת, עיניו כראות ,לעת מעת לפעם מפעם לפרסם
 .זמנית הופסקה חברותם אשר חברים וכן פקעה שחברותם אחרים חברים, שנפטרו



 ההוראה נקבעה לא אילו חוקי היה ואשר לכן קודם המרכזי הוועד י"ע שנעשה מעשה
 . ל"הנ

 בקשר דעת חוות לפרסם המרכזי הוועד רשאי, ל"הנ ההוראות ותבכללי לפגוע בלי
 בכללי והקבוע המקצועית המועצה הנחיות לרבות הלשכה מהנחיות החורג לעניין

 מזמן לנכון שימצא כפי הנהלים אותם ולפי התנאים באותם, המקצועית ההתנהגות
 . לזמן
 לפרסם המרכזי הוועד רשאי, ל"הנ והסמכויות ההוראות בכלליות לפגוע ובלי, כן כמו

 חברים, שנפטרו חברים, ללשכה שנוספו חברים רשימת, עיניו כראות, לפעם מפעם
 .זמנית הופסקה חברותם אשר חברים וכן פקעה שחברותם אחרים

 


