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 : הצבעה באסיפה כללית מיוחדת לשינוי תקנון הלשכההנדון
 11.12.2018-10 , ג'-בימים ב'שתתקיים 

 
יוצאת אני פונה אליכם בבקשה שתיקחו חלק ותבואו להצביע ולהשפיע על שינוי התקנון באסיפה הכללית 

 .10-11.12.2018שני ושלישי  מן הכלל שתתקיים בימים
 
 

 ,הלשכהלשפר ולייעל משמעותית את הניהול השוטף של נועד לאפשר המוצע בתקנון המרכזי שינוי ה
זאת על דרך האצלת סמכויות ניהול ענייני יקוחו. בפועד המרכזי ועל ידי הו הנקבעתבמסגרת המדיניות 

הלשכה, המצויות כיום בידי הוועד המרכזי, לידי נשיא/ה הלשכה, דבר אשר יאפשר לו/ה להנהיג את 
 ,כניות והיעדיםוהתניותיה באופן יעיל ואפקטיבי, בכלל זה את הלשכה ולהוביל את יעדי הלשכה ותכ

 שהצבנו לצורך חיזוק מעמד רואי החשבון בישראל ומעמד המקצוע.
 

ית יוובהתהתמקד יאפשר לוועד המרכזי לשינוי זה לא רק יאפשר זירוז תהליכי העבודה בלשכה, אלא גם 
, וח על הגשמת המדיניות שתקבע כאמורופיק, קידום יוזמות ותהליכים משמעותיים הלשכה מדיניות

 מתוך ראיית טובת ציבור רואי החשבון חברי הלשכה.
 

מקשה מאד על יעשה על ידי הוועד המרכזי. מצב זה הלשכה כיום קובע תקנון הלשכה כי ניהול ענייני 
מלמד  הניסיון .חברים 24-ל 20ועד המרכזי מונה בין ושכן ה הניהול היומיומי וקידום נושאים שוטפים,

 . יש קושי מובנה בניהול אפקטיבי בפורום רחב זהכי 
 

עבור שקבע הוועד המרכזי ם המשימות והיעדים ודיקאפשר וייעודה ל ,מעשיתאם כן מטרת השינוי היא 
בפרקטיקה הנהוגה הנשיא הוא זה שמנהל בעצמו רבים מענייני הלשכה . באופן מיטבי ,חברי הלשכה

 .התקנון למציאותוההצעה נועדה להתאים 
 

ברצוני להדגיש כי השינוי המוצע, אינו משנה את מעמדו של הוועד המרכזי כאורגן, הקובע את מדיניות 
הלשכה והמפקח על הוצאתה לפועל, מאחר שכל הפעילות השוטפת תתבצע בהתאם לתוכניות העבודה 

לא ובשקיפות מלאה לוועד , ותמשיך להיות מדווחת באופן מבמסגרת התקציבית המאושרת על ידי הוועדו
 המרכזי ומפוקחת על ידו.
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באופן שיאפשר לוועד המרכזי להאציל את סמכויות הניהול השוטף שונה מוצע כי התקנון י זאת,לאור 
לתקופה שלא תעלה על יתרת תקופת כהונתו/ה, תוך שמירה על בקרות ואיזונים  ת/הנבחר ה/לנשיא

 עה. ראויים במימוש סמכויות אלו, כמפורט בהצ
 

עדכון סעיפי שיפוי וביטוח הקיימים בתקנון, על מנת להקנות לחברי הוועד נושא נוסף המוצע לתיקון הוא 
 חוק החברות. תירשמ ,הגנה בהיקף המירביבלשכה המרכזי ונושאי המשרה האחרים 

 
ן טובת חברי הוועד המרכזי, נושאים בתפקיד ציבורי ועושים זאת כנבחרי ציבור, למען חברי הלשכה, למע

המקצוע, ובהתנדבות מלאה. השינוי נועד אם כן כדי שיתאפשר להם לבצע את התפקיד הציבורי 
 במקצועיות מלאה ובלי חשש של חשיפה לתביעה אישית. 

 
כל השינויים המוצעים בתקנון הלשכה, מוצגים בפניכם על דרך סימונם ב"עקוב אחר שינויים" על גבי 

כינוס האסיפה הכללית. אני מעריכה כי דרך הצגה זו מאפשרת הבנה נוסח התקנון הקיים,  נכון ליום 
 טובה של השינויים המוצעים. 

 
יש שאלות בקשר להצעה, הוא/היא מוזמן/ת למענן לכתובת  יחד עם זאת, ככל שלמי מהחברים/ות

מספר הטלפון שלו/ה, ואני אשוב  ,  בציוןeyal@icpas.org.ilהדוא"ל של ראש מטה הנשיאה אייל זשצקי 
 אליו באמצעות הדוא"ל או בשיחת טלפון (אישית או בסיוע של מי מחברי הוועד המרכזי).

 
לגבי מועד האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל, מיקום ושעות ההצבעה, ראו פירוט במכתב לפרטים 

 www.icpas.org.ilההזמנה ובאתר הלשכה 
 

אני קוראת לכם להגיע, להשתתף ולהצביע בעד הצעת הוועד המרכזי לשינויים בתקנון הלשכה, אשר 
 תובא לאישור האסיפה הכללית האמורה, ותאפשר להמשיך ולהשלים את השינוי בו התחלנו.

 
 
 
 
 
 

 
 בכבוד רב,

 
 
 

 איריס שטרק, רו"ח
 נשיאת הלשכה
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