
 לשכת רואי חשבון בישראל
 

 תקנון הלשכה ןלתיקו הצעה
 

המוצעים ע"י הוועד המרכזי כפי שאושרו בישיבתו מיום מוצגים השינויים שינויים בסימון 
 10.12.2018, והמובאים לאישור האסיפה הכללית של הלשכה אשר תתקיים ביום 18.10.2018

 
 

 ח ב ר י ם 
 
 -המבקש להתקבל כחבר )להלן: "המבקש"(, יגיש לוועד המרכזי בקשה בכתב   (1)  )א(  .5

 אשר ייקבעו מזמן לזמן ע"י הוועד המרכזי.  ובאופןבנוסח, בצורה 
 

הוועד המרכזי יפרסם בין החברים, בצורה ובאופן שייראו לו, את שם המבקש,   (2)    
יבקש חוות ובמקביל יעביר את הבקשה לוועד המרחב שבתחומו גר המבקש ו

דעתם. כל חבר לשכה וועד מרחבי יהיו רשאים להגיש לוועד המרכזי את חוות 
  יום מיום הפירסום או העברת הבקשה כאמור. 20דעתם תוך 

 
 

 חברות חידוש
 
, 13 סעיף לפי זמנית הופסקהלתקנון או  12 סעיףשחברותו בלשכה פקעה לפי  מי  )א( א.5

 לגביו יחולו"(, חברות לחדש מבקש)להלן: " בלשכה חברותו את לחדש ומבקש
 . להלן זהא 5 בסעיף לאמור בכפוף, לתקנון 5 סעיף הוראות

   
 .(2)א()5 סעיף הוראות חברות לחדש המבקש לגבי יחולו לא  (ב)  

 
 חודשים 6 בתום" הצבעה זכות בעל"חבר כ יחשב זה סעיף לפי חברותו שחידש מי  (בג)  

 .החברות חידוש ממועד
 
 

 לאומיים( -חברים נלווים )בין
 
 הוועד המרכזי יהיה מוסמך לקבל כחבר נלווה   )א( א.6

  International Associateלאומי(, או בלועזית -)בין    
 

 אדם אשר מילא אחרי כל התנאים הבאים:     
הוא רשאי לעסוק בראיית חשבון במדינת חוץ. הוועד המרכזי מוסמך לקבוע   (1    

 אם אכן כישוריו של מועמד לחברות נלווית ממלאים אחרי הוראה זאת. 
 שנה.  23מלאו לו   א(1    
הוא אינו תושב ישראל או טרם מלאו שנתיים תמימות להיותו תושב ישראל   (2    

נין פירוש המונח תושב לענין זה מוסמך באיזו צורה שהיא. בהתעורר ספק בע
 הוועד המרכזי להכריע בענין. 

 לחוק רואי חשבון.  4הוא אינו בעל רשיון לפי סעיף   (3    
בנוסח, בצורה ובאופן אשר ייקבעו  -הוא חתם על הצהרה ועל בקשה בכתב   (4    

וסמך והגישם לוועד המרכזי. הוועד המרכזי מ -מזמן לזמן ע"י הוועד המרכזי 
 לקבוע אלו מסמכים והמלצות יש לצרף לבקשה כאמור. 

שם המבקש פורסם בין החברים בצורה ובאופן אשר ייראו לוועד המרכזי וכל   (5    
יום מהפירסום הנ"ל  20חבר יהא זכאי להגיש לוועד המרכזי בכתב, תוך  

  נימוקים לדחיית הבקשה.
 
 
 
 
 
 
 



 ]הנשיא[ א47תקנה וספת ת
 
 

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

 פה עומדת, יחולו הוראות אלו על פעולת הנשיא: וקבת
 

נשיא הלשכה יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני הלשכה וייצוגה כלפי חוץ, במסגרת  )א(  
כפי שיקבעו על ידי הוועד המרכזי, ויהיה  תוכניות העבודה ותקציב הלשכההמדיניות, 

 כפוף להנחיותיו.
 
תקנון לאורגן אחר של לנשיא הלשכה יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע, שלא הוקנו ב )ב( 

 נתון לפיקוחו של הוועד המרכזי. ויהיההלשכה, 
 
   עד המרכזי, לאצול לאחר הכפוף לו מסמכויות הניהול ויהיה רשאי, באישור הוהנשיא       )ג( 

 השוטף.              
 
נשיא הלשכה יגיש לוועד המרכזי דיווחים שוטפים בנושאים במועדים ובהיקף, כנדרש  )ד(  

 עד המרכזי. ולצורך קיום עבודת הו
 

 
 עד המרכזי[ו]סמכויות הו 68תיקון לתקנה 

 
68.  

, ויפקח )א( לחוק92המרכזי יתווה את מדיניות הלשכה ובכלל זה כמפורט בסעיף  הוועד)א(         
 על ביצוע תפקידי נשיא הלשכה ופעולותיו שהואצלו לו כאמור בסעיף משנה )ב(.

       
 להאציל סמכות, ואולם הוא יהיה רשאי בכל עת הלשכהועד המרכזי ינהל את עניני וה )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 

כפי  לשכה,השוטף של עניני הלשכה בהתאם למדיניות, תוכניות העבודה ותקציב ה
 הוועד המרכזי.שקבען 

  
 אצל הוועד המרכזי מסמכויותיו לנשיא כאמור, יהיה הוועד המרכזי רשאי:     (ג)   
  

 את הנשיאקיים  . לאאו לעניינים מסויימיםלפעול לעניין לנשיא כיצד  להורות (1)
את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה  להפעילהמרכזי  הוועדההוראה רשאי 

 .בתקנון הוראה לכך נקבעה לא אם אף, במקומו
  

 . כאמור, מנימוקים שירשמולבטל או להשעות בכל עת אצילת הסמכויות  (2)
 

 
להשתמש בכספי הלשכה למטרותיה חברי הוועד המרכזי יפעלו כמנהלים ויהיו רשאים )ד(        

להשתמש בכל הכוח והסמכויות אשר, עפ"י החוק או התקנון, אינם נתונים למוסד אחר ו
הלשכה. כוחם זה יהא כפוף לחוק, לתקנון ולאותן הוראות שתיקבענה ע"י הלשכה של 

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

 נקבעה ההוראה הנ"ל.הוועד המרכזי קודם לכן ואשר היה חוקי אילו לא 
בלי לפגוע בכלליות ההוראות הנ"ל, רשאי הוועד המרכזי לפרסם חוות דעת בקשר לעניין 
החורג מהנחיות הלשכה לרבות הנחיות המועצה המקצועית והקבוע בכללי ההתנהגות 

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

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

 
 
 
 



 
 א ]ביטוח[95תיקון לתקנה 

 
 

בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה הלשכה רשאית בכפוף להוראות החוק, להתקשר     א.95
בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד 

 מאלה:
 הפרת חובת זהירות כלפי הלשכה או כלפי אדם אחר; ( 1)
בתום לב והיה לו פעל פעם הפרת חובת אמונים כלפי הלשכה, ובלבד שנושא המשרה  (2)

 עולה לא תפגע בטובת הלשכה; יסוד סביר להניח שהפ
 .;חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר ( 3)
 .כל אירוע אחר אשר בשלו מותר יהיה על פי הדין לבטח אחריותו של נושא משרה (4)

 
 

 ב ]שיפוי[95תיקון לתקנה 
 

א. הלשכה רשאית, בכפוף להוראות החוק, לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, ב. 95
ובלבד שההתחייבות תוגבל לסוגי אירועים, שלדעת הדירקטוריון ניתן לצפותם, בעת מתן 

 ההתחייבות לשיפוי, ולסכום שהדירקטוריון קבע כי הוא סביר בנסיבות העניין. 
 

 ק, לשפות נושא משרה בה בדיעבד.ב. הלשכה רשאית, בכפוף להוראות החו
 

, בדיעבד או להתחייב לשפות נושא משרה בה, בכפוף להוראות החוק, הלשכה רשאית  ג.
עליו עקב פעולה, שעשה בתוקף או שתוטל שהוטלה  בשל חבות או הוצאהמראש לשפותו, 

 היותו נושא משרה בה, כמפורט להלן:
 

 על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתןחבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר  (א1)
, ובלבד שהתחייבות לשיפוי מראש .בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי בית משפט

תוגבל לסוגי אירועים שלדעת הוועד המרכזי צפויים לאור פעילות הלשכה בפועל בעת 
מתן ההתחייבות לשיפוי, וכן לסכום או לאמת מידה שהוועד המרכזי קבע כי הם 

וועד המרכזי ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת ה בנסיבות העניין,סבירים 
וכן הסכום או אמת המידה  ,בפועל בעת מתן ההתחייבות לשכהצפויים לאור פעילות ה

 . ןיקבע כי הם סבירים בנסיבות העניוועד המרכזי אשר ה
  

 
 עקב המשרה נושא שהוציא ,דין-עורך רחתט שכר לרבות ,סבירות התדיינות הוצאות (ב)

חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר 
הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך 
פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה 

 .או בקשר לעיצום כספי הוכחת מחשבה פלילית להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת
  -בתקנה זו

 
משמעו  -" לא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פליליתבסיום הליך "

 1982-לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב 62סגירת התיק לפי סעיף 
פטי לממשלה "( או עיכוב הליכים בידי היועץ המשחוק סדר הדין הפלילי" - זו בתקנה)

 לחוק סדר הדין הפלילי; 231לפי סעיף 
 

חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה  -" חבות כספית כחלופה להליך פלילי"
, קנס על 1985-להליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, תשמ"ו

 י או כופר;עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספ
 

 
הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או   (ג2)

או בשמה או בידי  חברהלשכהשחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי ה
באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה  או אדם אחר,

 פלילית.שאינה דורשת הוכחת מחשבה 
 



על  משרה נושא לשפות מותר יהיה או/ו מותר בשלהן אשר אחרת הוצאה או חבות לכ )ד(
 פי חוק החברות.

 
 

 ד 95הוספת תקנה 
 

 ושיפוי ביטוח, פטור לגבי כללית הוראות
 

 בחוזה התקשרותה לעניין, שהיא דרך בכל הלשכה את להגביל כדי זה תקנון בהוראות אין. ד95
 :שיפוי או פטור מתן לעניין או ביטוח

 
למי שאינו נושא משרה בלשכה, לרבות אך בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  בקשר (א)

 קבלנים או יועצים של הלשכה;  ,עובדים
 

בקשר לכהונתם של נושאי משרה מטעמה, בתאגידים אחרים שהלשכה מחזיקה בהם  (ב)
בזכויות, במישרין או בעקיפין, או שללשכה עניין כלשהו בהם, ככל שהביטוח, הפטור או 

 השיפוי כאמור אינם אסורים על פי כל דין. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 באסיפה הכללית. ם, ביום אישורנים אלושל תיקום : תחילת תוקפהערה


