תזכיר ותקנון
ההתאגדות
(התאגדה כחברה מוגבלת בערבות מס' )52-002113-0

מהדורת טבת תשע"ט
דצמבר 2018

תקנון הלשכה -נוסח משולב מאושר 11.12.2018
1

לשכת רואי חשבון בישראל

עמוד

לשכת רואי חשבון בישראל  -מסמכי יסוד

1

56 -

תזכיר ההתאגדות

5

8-

תקנון ההתאגדות

9

44 -

תקנות בית הדין

56 - 45

תקנה  24של תקנות רואי חשבון
(דרך פעולתו של רואה חשבון),
התשל"ג1973-

58 - 57

התנהגות מקצועית  -כללים

66 - 59

כללי ההתנהגות המקצועית

59

2

תקנון ההתאגדות  -תוכן עניינים
פ ר ש נ ו ת 10........................................ ................................ ................................
ח ב ר י ם 11.......... ................................ ................................ ................................
חידוש חברות 12................................ ................................ ................................
ח ב ר י כ ב ו ד 12.............................. ................................ ................................
חברים נלווים (בין-לאומיים) 13.......... ................................ ................................
סטודנט לשכה 14.............................. ................................ ................................
ת ו א ר 14......................................... ................................ ................................
פנקס חברים ותעודות חברות 14.......... ................................ ................................
פקיעת החברות והפסקה זמנית של החברות 15..................... ................................
ה כ נ ס ו ת ה ל ש כ ה 16....................... ................................ ................................
מ ו ס ד ו ת ה ל ש כ ה 16....................... ................................ ................................
א ס י פ ו ת כ ל ל י ו ת 18...................... ................................ ................................
הדיון באסיפות כלליות 20................... ................................ ................................
פרוטוקולים של אסיפות כלליות 22...................................... ................................
מועד הבחירות וסדריהן 22.................. ................................ ................................
ה נ ש י א 23.......... ................................ ................................ ................................
נשיאות הלשכה 25................................. ................................ ................................
הוועד המרכזי 25................................... ................................ ................................
המועצה המקצועית והוועדות המקצועיות 27............................. ................................
כללי ההתנהגות המקצועית 31................ ................................ ................................
המרחבים והסניפים ,בחירת ועדי המרחבים וועדי הסניפים ונציג המרחב לוועד
המרכזי 31............. ................................ ................................ ................................
הוועדים המרחביים והסניפיים 33........... ................................ ................................
בית הדין ותקנות בית הדין 35................. ................................ ................................
המועצה המייעצת 35.............................. ................................ ................................
סמכויות הוועד המרכזי 35...................... ................................ ................................
ישיבות הוועד המרכזי 37........................ ................................ ................................
הדיון בישיבות הוועד המרכזי והוועדים המרחביים והסניפיים 37...............................
כשרות פעולות הוועד המרכזי ,הוועדים המרחביים ,הוועדות וחבריהם 38....................
הפסקת כהונתם של חברי ועד וועדות 39................................... ................................
כ ס פ י ם 39.......... ................................ ................................ ................................
ביקורת חשבונות 40............................... ................................ ................................
שינוי תקנון 41....................................... ................................ ................................
ה ח ו ת מ ת 42....................................... ................................ ................................
פ י צ ו י 42............ ................................ ................................ ................................
3

ב י ט ו ח 42........... ................................ ................................ ................................
ש י פ ו י 42............ ................................ ................................ ................................
פ ט ו ר 44.............. ................................ ................................ ................................
הוראות כלליות לגבי פטור ,ביטוח ושיפוי 44............................. ................................
ה ו ד ע ו ת 44......................................... ................................ ................................

4

תזכיר ההתאגדות
של
לשכת רואי חשבון בישראל

5

תזכיר ההתאגדות
של
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לשכת רואי חשבון בישראל
() 1

.1

שם ההתאגדות הוא:
בעברית :
לשכת רואי חשבון בישראל
בלועזית:
Institute of Certified Public Accountants in Israel

.2

()1
()2
()3

המטרות שלשמן נוסדה ההתאגדות הן:
א.

לקבל לרשותה את האקטיב והפסיב ,הרכוש וההתחייבויות
של אגודת רואי חשבון מוסמכים ומבקרים בישראל
(שנרשמה לפי החוק העותומני לאגודות).

ב.

לארגן ולייצג את בעלי הרשיון ,לפי חוק רואי-חשבון,
התשט"ו ,1955-כפי שיהיה בתוקף מזמן לזמן ,אשר יהיו
חברי התאגדות ,לעמוד על משמר ענייני מקצוע ראיית
חשבון (להלן "המקצוע") ורמת מוסר המקצוע ,ולהגן על
החופש ,הכבוד והזכויות של חבריה.

ג.

לקיים פיקוח וביקורת מקצועית לגבי חברי ההתאגדות
ולקבוע כללי נוהג מחייבים בכל העניינים הנוגעים
לפרקטיקה המקצועית.

ד.

לטפל בכל השאלות והעניינים הנוגעים למקצוע ,ובקשר
אתם לעמוד במגע הדוק עם מוסדות החקיקה וגופים
אחרים במדינת ישראל ,להניעם ולדרוש מאתם קבלת
והתקנת חוקים ותקנות ושימוש באמצעים אחרים
הדרושים לשם קידום והגנת ענייני המקצוע והשגת כל או
איזה מהמטרות האחרות של ההתאגדות.

כולל תיקון שנתקבל באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל שהתקיימה ביום 5.12.1967
נתאגדה ביום  9.7.1956לפי מספר חצ 52-002113-0/כחברה מוגבלת בערבות.
בהתאם לסעיף  370לחוק החברות ,התשנ"ט ,1999-חברה שערב תחולת חוק החברות
היתה חברה מוגבלת בערבות ,כהגדרתה בפקודת החברות ,ולא היה לה הון מניות,
יחולו עליה הוראות חוק זה ויראו את חבריה כבעלי מניות בחברה ,שיש לה הון מניות
ללא ערך נקוב.
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ה.

לטפח יחסי חברות וכבוד בין חברי ההתאגדות ,לעזור,
לפתח ,לשפר ולקדם את המקצוע בדרכים והאמצעים
המתאימים.

ו.

לקבל דמי הרשמה ,דמי חבר ותשלומים אחרים .תרומות,
מתנות ,מתנות בדרך צוואה ,הקדשות וכל כספים או שווה
כסף אחרים לכל או איזה ממטרות ההתאגדות ולהשתמש
בהם באופן שייקבע על ידי תקנות ההתאגדות שתהיינה
בתוקף מזמן לזמן.

ז.

לייסד ,להחזיק ,לקיים ולצייד ספריות ,מועדונים
וסמינריונים ,ולערוך ,לסדר ולנהל כינוסים ,שיחות,
ויכוחים ,הרצאות ושעורים בקשר לענייני המקצוע ולשם
השתלמות בו ,לבדה או בשיתוף עם מוסד או ארגון אחר.

ח.

לייסד ולקיים מוסדות כלכליים על ידי ההתאגדות לשם
עזרה הדדי ת בין חבריה לבדה או בשיתוף עם מוסד או
ארגון אחר.

ט.

להוציא עיתונות וספרות מקצועית ולתמוך בפירסום עבודות
מדעיות במקצוע או בנושאים שונים הקשורים בו או
המעניינים את חברי ההתאגדות ,לבדה או בשיתוף עם מוסד
או ארגון אחר.

י.

לרכוש ,לחכור ,להחזיק ,לבנות ולהקים בניינים ורכש אחר
הדרושים לשם ביצוע כל או אחדות ממטרות ההתאגדות
לבדה או בשיתוף עם מוסד או ארגון אחר.

יא.

ללוות בתנאים נאותים כספים הדרושים להתאגדות לשם
ביצוע מטרותיה ,כולן או מקצתן ,ולצורך זאת לשעבד את
רכושה מאיזה סוג שהוא.

יב.

לעשות כל פעולה כספית הנוגעת או היכולה להועיל בהשגת
מטרות ההתאגדות ,כולן או מקצתן.

יג.

להשקיע ,להפקיד ולהשתמש בכספי ההתאגדות וברכושה
באופן שייקבע על ידי תקנות ההתאגדות שתהיינה בתוקפן
מזמן לזמן.

יד.

לשלוח נציגים לוועדות ממשלתיות וציבוריות בארץ או
בחוץ-לארץ.

טו.

להסתעף ולהצטרף לארגון בין-לאומי של המקצוע.
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טז.

להשתמש בכל או חלק מהסמכויות המפורטות בתוספת
השניה לפקודת החברות שלא הוזכרו במיוחד לעיל.

יז.

לעשות כל מיני פעולות אחרות שיש להן קשר או אשר
ביכולתן לסייע בהשגת המטרות הנ"ל או איזה מהן.

.3

אחריות החברים הינה מוגבלת והחברה לא תחלק רווחים בין
חבריה.

.4

כל חבר ההתאגדות מתחייב להשתתף ברכוש ההתאגדות במקרה
של פירוקה כל עוד הוא חבר בה או תוך שנה לאחר הפסקת
חברותו לשם תשלום כל החובות וההתחייבויות של ההתאגדות
שהיא התקשרה או התחייבה בהם לפני הפסקת חברותו ושל כל
המסים וההוצאות של הפירוק ולשם הסדרת זכויות חברי
ההתאגדות בינם לבין עצמם בסכום שיידרש ,אולם שלא יעלה בכל
אופן על סך  50ל"י.

.5

במקרה של פירוק ההתאגדות ישמש עודף רכושה למטרות קידום
המקצוע ולא יחולק בין החברים.

* * *
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תקנון

ההתאגדות

()1

לשכת רואי חשבון בישראל
פרשנות

.1

בתקנון זה ,מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר- :

"בית הדין" ו"תקנות בית הדין"  -כמשמעותם בסעיפים 66
ו 67-מהתקנון והנספח לתקנון  -תקנות בית הדין.
"הוועד המרכזי"  -משמעו דירקטוריון הלשכה כפי שיהיה מורכב
מזמן לזמן.
"החוק"  -משמעו ,חוק החברות ,התשנ"ט.1999-
"הלשכה"  -משמעה לשכת רואי חשבון בישראל אשר התאגדה
ונרשמה לפי החוק.
"המקצוע"  -משמעו ראיית חשבון כמוגדר בסעיף  1לחוק רואי
חשבון ועיסוקים נלווים כפי שייקבעו מזמן לזמן על-ידי הוועד
המרכזי.
"התזכיר"  -משמעו תזכיר ההתאגדות של הלשכה.
"התקנון"  -משמעו תקנון הלשכה ,כפי שהוגש לרשם החברות עם
התאגדות הלשכה או כפי ששונה לפי דין.
"ועד המרחב" או "ועד מרחבי"  -כמשמעו בסעיף  65מהתקנון.
"ועד סניף"  -כמשמעו בסעיף  65מהתקנון.
"חבר"  -משמעו חבר הלשכה ,למעט חבר כבוד וחבר נלווה
(בין-לאומי) ,אם לא משתמע אחרת.

()1

נוסח מעודכן שנתקבל באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל שהתקיימה ביום
 , 2.6.1970כולל התיקונים שנתקבלו באסיפות הכלליות היוצאות מן הכלל
שהתקיימו בימים ,19.3.1980 ,1.3.1978 ,20.2.1975 ,7.2.1974 ,15.10.1972
,19.11.1992 ,25.3.1992 ,21.3.1990 ,16.3.1989 9.9.1986 ,23.3.1982
,21.9.2000 ,29.4.1999 ,22.1.1997 ,6.4.1995 ,20.4.1994 ,19.12.1993
21.10.10 ,26.1.10 ,20.5.2007 ,27.4.2006 ,9.3.2003 ,10.9.2001 ,24.5.2001
 ,17.9.2014 ,4.11.10ו.11.12.2018 -10

"חבר בעל זכות הצבעה"  -משמעו חבר אשר הינו חבר בלשכה
במשך לא פחות מששה חודשים רצופים ואשר שילם ללשכה כל
חוב אשר מועד פירעונו הגיע לרבות תשלום בפועל של דמי החבר
השנתיים בגין השנה השוטפת.
"חבר כבוד"  -משמעו חבר הלשכה שנתקבל לפי הוראות סעיף 6
לתקנון.
"חבר נלווה (בין-לאומי)"  -משמעו חבר הלשכה שנתקבל לפי
הוראות סעיף 6א לתקנון.
"חוק רואי חשבון"  -משמעו חוק רואי חשבון ,התשט"ו ,1955-כפי
שיתוקן מפעם לפעם.
"מרחב"  -כמשמעו בסעיפים  61ו 63 -מהתקנון.
"נשיא לשעבר"  -כולל נשיא לשעבר של אגודת רואי חשבון
מוסמכים ומבקרים בישראל.
"סטודנט -לשכה" -כמשמעו בסעיף 6ב לתקנון.
"סניף"  -כמשמעו בסעיפים  61ו 63 -מהתקנון.
כפוף להוראות תקנה זו ,בתקנון זה ובתזכיר ההתאגדות ,מלבד
אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר ,המונחים אשר הוגדרו בחוק
יהיו להם הפירושים אשר נתנו להם שם ,ומלות הבאות ביחיד
תכלולנה את הרבים ולהיפך ,ומלות הבאות במין זכר תכלולנה את
הנקבה ומלות שפירושן אישים תכלולנה גם גופים מאוגדים.

חברים

.2

מספר החברים הוא בלתי מוגבל.

.3

בוטל.

.4

חבר בלשכה יהיה כל אדם אשר:
(א)

ביום הכנס תקנון זה לתוקפו הינו חבר בלשכה ,או

(ב)

הינו בעל רשיון לפי סעיף  4לחוק רואי חשבון ,התקבל כחבר
בהתאם לתקנון וחתם על הצהרה בכתב בנוסח שייקבע
מזמן לזמן על ידי הוועד המרכזי.
11

.5

(א)

המבקש להתקבל כחבר (להלן" :המבקש") ,יגיש לוועד
המרכזי בקשה בכתב  -בנוסח ,בצורה ובאופן אשר ייקבעו
מזמן לזמן ע"י הוועד המרכזי.

(ב)

הוועד המרכזי רשאי לדחות את בקשת המבקש לחברות או
להתנות את קבלתו כחבר בתנאים אשר יראו לו ,בתנאי כי
החלטה הדוחה את הבקשה לחברות תוכל להתקבל ע"י
הוועד המרכזי אך ורק לאחר שניתנה למבקש הזדמנות
נאותה להופיע אישית ולהשמיע את טענותיו בפני ועדה
שתמונה לשם כך ע"י הוועד המרכזי .מבקש אשר בקשתו
לחברות נדחתה יהא רשאי לחדש את בקשתו לאחר תום
שנתיים ממועד דחיית הבקשה.

(ג)

הוועד המרכזי לא יהא חייב לנמק החלטה אשר תנתן על ידו
בהתאם להוראות פסקאות א' ו-ב' מסעיף זה ,והחלטתו
זאת תהא סופית בלי זכות ערעור.

חידוש חברות
5א.

(א)

מי שחברותו בלשכה פקעה לפי סעיף  12לתקנון או הופסקה
זמנית לפי סעיף  ,13ומבקש לחדש את חברותו בלשכה
(להלן" :מבקש לחדש חברות") ,יחולו לגביו הוראות סעיף 5
לתקנון ,בכפוף לאמור בסעיף 5א זה להלן.

(ב)

מי שחידש חברותו לפי סעיף זה יחשב כ"חבר בעל זכות
הצבעה" בתום  6חודשים ממועד חידוש החברות.

חברי כבוד
.6

(א)

הוועד המרכזי יהיה מוסמך ,בתוקף החלטה שתתקבל ברוב
דעות של שלושה רבעים לפחות מחבריו ,לקבל כחבר כבוד
ללשכה אדם כל שהוא ,בין הזכאי לפי התקנון להתקבל
כחבר ללשכה ובין אם לאו ,אשר הצטיין באופן מיוחד
בשרותיו או בפעולותיו לטובת המקצוע .הצעת החלטה
לקבלת חבר כבוד תובא לדיון אך ורק בישיבה אשר לגביה
תשלח לחברי הוועד המרכזי הזמנה מראש של לא פחות
מארבעה עשר יום ,אשר בה יצויין בפירוש ,כי בישיבה
המיועדת תעמוד לדיון הצעת החלטה לקבל חבר כבוד וכן
יצוינו בהזמנה פרטים על המועמד.
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(ב)

החלטה לקבלת חבר כבוד תהיה בתוקף לאחר שהאדם אשר
לגביו נתקבלה החלטה יביע הסכמתו להתקבל כחבר כבוד.

(ג)

חבר כבוד יהיה זכאי לקבל הודעה על אסיפה כללית
ולהשתתף בה ,אך לא יהיה זכאי להצביע ,לבחור או
להיבחר.

(ד)

על אף האמור בסעיף  1ובפסקה (ג) מסעיף  ,6יחשב חבר
כבוד ,אשר אילולא היותו כזה היה כשיר להיות חבר רגיל
לפי התקנון ,לחבר.

(ה)

חבר כבוד יהיה פטור מתשלום דמי חבר ,דמי רישום וכיוצא
באלה ללשכה.

חברים נלווים (בין-לאומיים)
6א.

(א)

הוועד המרכזי יהיה מוסמך לקבל כחבר נלווה
(בין-לאומי) ,או בלועזית

International Associate

אדם אשר מילא אחרי כל התנאים הבאים:
הוא רשאי לעסוק בראיית חשבון במדינת חוץ .הוועד
)1
המרכזי מוסמך לקבוע אם אכן כישוריו של מועמד
לחברות נלווית ממלאים אחרי הוראה זאת.
1א) מלאו לו  23שנה.
הוא אינו תושב ישראל או טרם מלאו שנתיים
)2
תמימות להיותו תושב ישראל באיזו צורה שהיא.
בהתעורר ספק בענין פירוש המונח תושב לענין זה
מוסמך הוועד המרכזי להכריע בענין.
הוא אינו בעל רשיון לפי סעיף  4לחוק רואי חשבון.
)3
הוא חתם על הצהרה ועל בקשה בכתב  -בנוסח,
)4
בצורה ובאופן אשר ייקבעו מזמן לזמן ע"י הוועד
המרכזי  -והגישם לוועד המרכזי .הוועד המרכזי
מוסמך לקבוע אלו מסמכים והמלצות יש לצרף
לבקשה כאמור.
(ב)

מילא אדם אחרי הוראות פסקא א' מסעיף זה ,רשאי הוועד
המרכזי להחליט אם לקבל הבקשה או לדחותה ולא יהא
חייב לנמק החלטתו והחלטתו זאת תהא סופית בלי זכות
ערעור.

(ג)

הוראות סעיפים  8עד  12 ,11ו( 13-עם השינויים
המחוייבים לפי העניין) 16 ,14 ,ו 17-תחולנה על חברים
נלווים (בין-לאומיים).
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(ד)

חבר נלווה (בין-לאומי) יהיה זכאי לקבל הודעה על אסיפה
כללית וכן ,אם שילם ללשכה כל חוב אשר מועד פרעונו
הגיע ,להשתתף באסיפה כללית ,אך לא יהיה זכאי להצביע,
לבחור או להיבחר.

(ה)

חבר נלווה (בין-לאומי) ,שאינו תושב ישראל כאמור בסעיף
6א(.א) לעיל ,יהיה זכאי להוסיף ליד שמו את הציון חבר
נלווה (בין-לאומי) בלשכת רואי חשבון בישראל ,ובלועזית
International Associate of the Institute of Certified Public
 Accountants in Israelאו .I.A.C.P.A

סטודנט לשכה
6ב( .א) "סטודנט לשכה" -משמעו תלמיד ללימודי חשבונאות
במוסד להשכלה גבוהה בתקופה של עד שלוש שנים מתום
לימודי החשבונאות של אותו תלמיד (לרבות שנת השלמה)
או עד מועד קבלת רישיון רואה חשבון ,לפי המוקדם
מביניהם.
(ב) סטודנט לשכה יהיה זכאי לקבלת שירותים מהלשכה ,כפי
שיקבע על ידי הועד המרכזי מעת לעת.
סטודנט לשכה אינו "חבר בעל זכות הצבעה".
(ג)

תואר

.7

חבר יהא זכאי להוסיף ליד שמו-
בנוסף לתוארו:
רואה חשבון או רו"ח,
ובלועזית Certified Public Accountant
או ליד שמו בלועזית ,C.P.A -
את הציון:
חבר לשכת רואי חשבון בישראל,
ובלועזית Member of the Institute of Certified Public
Accountants in Israel

או ,ליד שמו בלועזית

M.I.C.P.A.

פנקס חברים ותעודות חברות

.8

במשרדה הרשום של הלשכה יתנהל פנקס חברים שינוהל עפ"י
הוראות החוק ועפ"י כל הוראה נוספת שתיקבע מפעם לפעם ע"י
הוועד המרכזי.

.9

חבר יודיע ללשכה בכתב על שינוי בכתובתו לצורך משלוח הודעות.
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.10

כל חבר זכאי לעיין בפנקס החברים של הלשכה ובפנקס
הפרוטוקולים של אסיפותיה הכלליות באותם מועדים ובאותו
מקום שייקבעו ע"י הוועד המרכזי.

.11

כל חבר זכאי לתעודת חברות בלשכה .תעודת החברות היא רכושה
של הלשכה וכל חבר חייב להחזירה ללשכה עם פקיעת חברותו בה
מסיבה כל שהיא.

פקיעת החברות והפסקה זמנית של החברות

.12

.13

(א)

חברותו של חבר בלשכה תפקע במקרים הבאים- :
( )1עם ביטול רשיון רואה החשבון שלו;
( )2עם פטירתו;
( )3בתום שלושה חודשים מהמועד בו נתקבלה ממנו
הודעה שניתנה על ידו ללשכה במכתב רשום על רצונו
להפסיק את חברותו בה;
( )4בתום שלושים יום מקבלת התראה בכתב מהלשכה
לסילוק חוב המגיע ללשכה והנמצא בפיגור של שנה
לפחות ואי סילוק החוב בעקבותיה ,ובתנאי שפקיעת
חברותו אושרה ע"י הוועד המרכזי לאחר שניתנה
לאותו חבר הזדמנות להופיע בפני ועדה שהוועד
המרכזי ימנה לכך;
( )5במקרה של מתן צו פשיטת רגל נגדו או אם יעשה או
יסכים לעשות ,בין בעצמו ובין כשותף בפירמה ,סידור
עם נושיו או נושי הפירמה;
( )6אם בית הדין של הלשכה החליט על הוצאתו
מהלשכה.

(ב)

חברות של חבר כבוד בלשכה תפקע עם פטירתו או אם בית
דין של הלשכה החליט על כך.

(ג)

חברותו של חבר נלווה (בין-לאומי) בלשכה תפקע במקרים
הבאים:
( )1אם חדל מלמלא אחרי אחד או יותר מהתנאים
המנויים בסעיף 6א(.א) הוראה זו לא תחול על חבר
נלווה בגמלאות אשר נהיה לתושב ישראל ,גם לאחר
שמלאו שנתיים תמימות להיותו תושב ישראל,
הממשיך למלא את שאר תנאי סעיף 6א(.א);
( )2עם פטירתו;
( )3אם בית דין של הלשכה החליט כך.

חברותו של חבר תופסק זמנית במקרים הבאים:
(א) אם רשיונו הופסק עפ"י חוק רואי חשבון  -לתקופת
ההפסקה.
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(ב)
.14

אם בית הדין של הלשכה החליט כך  -לתקופה שפורשה
בהחלטה.

בכל מקרה של פקיעת חברות יהיה החבר אחראי לתשלום החוב
אשר הגיע מהחבר ללשכה בעת פקיעת החברות ולא תהא לחבר או
לעזבונו כל טובת הנאה בקרנות הלשכה.

הכנסות הלשכה

.15

הכנסות הלשכה תהיינה:
(א) מדמי רישום;
(ב) מדמי חבר;
מכל מקור אחר כפי שהוועד המרכזי יחליט מפעם לפעם.
(ג)

.16

דמי רישום כחבר ודמי החבר השנתיים יהיו בסכומים שייקבעו
מפעם לפעם ע"י הוועד המרכזי באישור האסיפה הכללית וישולמו
באותם מועדים ובאותו אופן כפי שייקבע ע"י הוועד המרכזי.
לצורך קביעת דמי הרישום ודמי החבר ניתן לסווג את החברים
לסוגים שונים.

.17

הוועד המרכזי יהא מוסמך ברוב דעות של שלושה רבעים מבין
הנוכחים לפטור חבר מתשלום דמי רישום או דמי חבר או חלק
מהם או לדחות את התשלום לזמן מסוים.

מוסדות הלשכה

.18

.19

אלה מוסדות הלשכה:
( )1האסיפה הכללית;
( )2הנשיא;
( )3נשיאות הלשכה;
( )4הוועד המרכזי;
( )5מועצה מקצועית;
( )6ועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי;
( )7ועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת;
( )8הוועדות השונות;
( )9המרחבים;
( )10הוועדים המרחביים;
( )11הסניפים;
( )12ועדי הסניפים;
( )13ב י ת ה ד י ן;
(א)

כל בעל תפקיד בלשכה ימשיך לכהן בתפקידו כל עוד לא -
התפטר והתפטרותו נתקבלה;
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או מינויו בוטל לפי הוראות התקנון;
או נבחר או נתמנה אדם אחר תחתיו.
(ב)

הוועד המרכזי מוסמך למלא כל משרה שנתפנתה.
אולם ,על אף האמור לעיל ,אין הוועד המרכזי מוסמך למלא
את המשרות הבאות- :
()1
()2
()3
()4

(ג)

()1
()2

משרת הנשיא (אלא עפ"י הקבוע להלן בתקנון);
חברות בבית הדין ,למעט משרות יושב-ראש בית הדין
וסגנו;
משרות במרחבים ובסניפים (חברי הוועדים
המרחביים ,ועדי הסניפים ,או בעלי תפקידים באותם
ועדים);
משרת נציג מרחב בוועד המרכזי (אלא עפ"י הקבוע
להלן בתקנון).
ועד מרחב מוסמך למלא משרה שנתפנתה במרחב
כראות עיניו ,לרבות נציג המרחב בוועד המרכזי.
ועד סניף מוסמך למלא משרה שנתפנתה בסניף
כראות עיניו ,לרבות נציג הסניף בוועד מרחבי.

(ד)

כל התפטרות ,כאמור בפסקא א' מסעיף זה ,חייב המתפטר
לתת עליה הודעה בכתב.

(ה)

מכתב התפטרות ,כאמור בפסקא ד' מסעיף זה יוגש למוסד
אשר מינה את המתפטר לתפקידו .אולם ,על אף האמור
לעיל ,יגישו בעלי התפקידים דלהלן את מכתבי ההתפטרות
שלהם למוסד או לחבר המצויין מול ציון התפקיד:
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

(ו)

הנשיא  -לוועד המרכזי;
חבר בוועד המרכזי (לרבות נציג מרחב בוועד המרכזי)
 לוועד המרכזי;יושב-ראש בית הדין או סגנו  -לוועד המרכזי;
חבר בית הדין (למעט יושב הראש וסגנו)  -ליו"ר בית
הדין;
חבר ועד מרחב (לרבות יו"ר ועד מרחב)  -לוועד
המרחב הנוגע בדבר;
חבר ועד סניף (לרבות יו"ר ועד סניף)  -לוועד הסניף
הנוגע בדבר.
המבקר  -לוועד המרכזי.

חבר שהתפטר מתפקידו ,כנ"ל ,לא יהא מנוע מלהיבחר או
להתמנות שנית.
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.20

(א)

הוועד המרכזי ימנה מבין כלל חברי הלשכה ,שהינם חברי
לשכה לא פחות מחמש שנות לוח תמימות ,מועצה
מקצועית ,ועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי וועדה לתקני
ביקורת ונוהלי ביקורת ,וועדה לפירוש כללי ההתנהגות
ויקבע את סמכויותיהן וכינוייהן במידה שלא נקבעו להלן
בתקנון.
על אף האמור לעיל ,הוועד המרכזי רשאי ,ברוב של שני-
שליש ( )2/3מחבריו ,למנות חבר לאחד הגופים המוזכרים
בסעיף משנה זה אם אותו חבר שימש כרואה חשבון במשך
עשר שנים לפחות.

(ב)

הוועד המרכזי רשאי למנות את אותן הוועדות והנציגים
ולהקנות להם את אותן סמכויות מסמכויותיו כפי שימצא
לנכון מפעם לפעם.

(ג)

כל ועד מרחב או ועד סניף רשאי למנות את אותן הוועדות
ולהקנות להן את אותן סמכויות מסמכויותיו ,כפי שימצא
לנכון מפעם לפעם לקידום עניני המרחב וחבריו ויחסי
חברות תקינים במרחב או בסניף עליו מופקד הוועד
המרחבי או ועד הסניפי ,לפי העניין.

(ד)

הוועד המרכזי ימנה את יושב הראש של כל ועדה שתמונה
לפי סעיפי משנה א' או ב' והוועד המרחבי או הוועד הסניפי,
כאשר ימנה ועדה לפי סעיף משנה ג' ,ימנה גם את יושב
הראש שלה.

(ה)

הוראות סעיף  19חלות על מנויים לפי סעיף זה.

אסיפות כלליות

.21

אסיפות כלליות של חברי הלשכה תתקיימנה למצער אחת לכל שנת
לוח לא יאוחר מחמישה עשר חודש לאחר האסיפה הכללית
האחרונה ,באותו הזמן ובאותו המקום אשר ייקבעו ע"י הוועד
המרכזי.

.22

במקרה שלא תיערך אסיפה כללית שנתית כנ"ל תוך ששים יום
מתום שנת הלוח בה היתה צריכה להתקיים כאמור ,רשאים
חברים בעלי זכות הצבעה שמספרם לא פחות מעשרה (להלן:
"החברים הנ"ל") להועיד אסיפה כללית באותו אופן ,עד כמה
שאפשר ,שבו צריכות אסיפות כלליות להיקרא ע"י הוועד המרכזי.
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החברים הנ"ל ימנו חבר שישלח את ההזמנות בשמם לאסיפה-
כללית זאת .המינוי ייעשה ע"י מכתב מופנה לחבר המתמנה
והנושא עליו את חתימות החברים הנ"ל.
.23

האסיפה הכללית השנתית תדון בכל הנושאים המחייבים דיון
באסיפה השנתית על פי חוק וכן בדין וחשבון של הוועד המרכזי,
בדוחות הכספיים ובחוות הדעת של המבקר לשנה שחלפה,
בתקציב המוצע של הלשכה ובכל אותם עניינים אשר לא יועדו
במפורש בחוק או בתקנון לדיון באסיפה כללית יוצאת מהכלל.
בדין וחשבון של הוועד המרכזי תינתן ,בין השאר ,סקירה על
פעולות הלשכה בתקופה שבין מועד הדוח לאסיפה הכללית
השנתית הקודמת לבין מועד מתן ההודעה על האסיפה הכללית
השנתית אשר אליה יצורף הדוח ,סטטיסטיקה על חברות בלשכה,
רשימת חברים שנוספו ללשכה בתקופת הדוח (לרבות חברי כבוד),
חברים שנפטרו ,חברים אחרים שחברותם פקעה וכן חברים אשר
חברותם הופסקה זמנית.

.24

האסיפות הכלליות הנ"ל תקראנה בשם "אסיפות רגילות" וכל
האסיפות הכלליות האחרות של הלשכה תקראנה "אסיפות יוצאות
מהכלל".

24א .החלטות הלשכה בעניינים המנויים בסעיף  57לחוק יתקבלו
באסיפה הכללית.
.25

הוועד המרכזי רשאי להועיד אסיפה כללית יוצאת מהכלל של
הלשכה ,ויהא חייב לעשות כן מיד על-פי דרישה בכתב מאת חברים
בעלי זכות הצבעה שמספרם לא פחות מ( 5%-חמישה למאה)
ממספר חברי הלשכה (להלן" :החברים הנ"ל") .דרישה כנ"ל
כשהיא חתומה ע"י החברים הנ"ל ,תוגש למשרד הרשום של
הלשכה ובה תפורט מטרת האסיפה אשר כינוסה נדרש .האסיפה
תחליט רק בעניינים אותם ביקשו החברים בעלי זכות ההצבעה
שמספרם כאמור לא פחות מ 5%-מכלל חברי הלשכה.
הדרישה יכולה להיות מורכבת ממספר מסמכים בעלי נוסח זהה
אשר כל אחד מהם חתום על ידי דורש אחד או יותר .הדרישה
תהיה חתומה במקור ,ויצוין בה תאריך החתימה .הדרישה תוגש
ללשכה לא יאוחר מארבעים וחמישה יום מיום חתימתה .דרישה
שאינה חתומה במקור או איננה נושאת תאריך כאמור בסעיף זה -
לא תהיה תקפה".
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.26

(א)

המועד לכינוס האסיפה הינו:
()1
()2

(ב)

תוך ארבעים ושניים ימים מיום שהוגשה הדרישה
לפי סעיף .25
דרישה שהוגשה בידי ( 10%עשרה אחוזים) או יותר
ממספר חברי הלשכה  -תוך המועד שנקבע בחוק.

לא כינס הוועד המרכזי את האסיפה במועד הנקוב בסעיף
קטן (א) ,רשאים עשרה לפחות מן הדורשים (להלן:
"הדורשים הנ"ל") ,לכנס את האסיפה בעצמם ובלבד שלא
תתקיים אחרי עבור שלושה חדשים מיום שהוגשה הדרישה
כאמור ,והיא תכונס ככל האפשר באותו אופן שבו מכונסות
אסיפות בידי הוועד המרכזי .הדורשים הנ"ל ימנו חבר
שישלח בשמם את ההזמנות לאסיפה כללית זו .המינוי
ייעשה ע"י מכתב מופנה לחבר המתמנה והנושא עליו את
חתימות הדורשים הנ"ל.

הדיון באסיפות כלליות

.27

הודעה מוקדמת של  30יום לפחות (למעט היום שבו נמסרת
ההודעה ולרבות היום שעליו נמסרה ההודעה) תינתן לחברים
הזכאים לקבל הודעה על אסיפה .ההודעה תפרט את המקום ,היום
והשעה של האסיפה ,סדר היום וגם עניינים מיוחדים ,אם יועמדו
כאלה על סדר היום .העובדה שאחד או אחדים מהחברים לא
קיבלו את ההודעה באקראי לא תפסול את הדיון באסיפה הכללית.

.28

כעניינים מיוחדים ייחשבו העניינים הנדונים באסיפה רגילה שלא
פורטו בסעיף  ,23וכן העניינים הנדונים באסיפה כללית יוצאת מן
הכלל.

.29

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח
מנין חוקי בפתיחת האסיפה .מנין חוקי יתהווה כאשר יהיו
נוכחים בעצמם חברים בעלי זכות הצבעה המהווים לפחות
( 5%חמישה למאה) מכלל חברי הלשכה.
אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא
מנין חוקי ,אזי תקויים האסיפה בכל מספר הנוכחים אשר
יהוו מנין חוקי והחלטותיה תחייבנה את הלשכה.
הוראות סעיף משנה ב' מסעיף זה לא תחולנה במקרה של
אסיפה שכונסה לפי הוראות סעיף  22או סעיף .26

(א)

(ב)
(ג)
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.30

נשיא הלשכה ,ובהעדרו  -אחד מסגניו שמונה על ידו ,ואם הנשיא
לא מינה כאמור ,סגן הנשיא בעל שנות הוותק הרבות ביותר מבין
הסגנים ,ישב ראש באסיפה כללית .בהעדרם ,של נשיא הלשכה
וסגנו כאחד ,חמש עשרה דקות מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה
או אם נוכחו וסרבו לשבת בראשה  -יבחרו החברים הנוכחים
באחד מהם ליושב-ראש האסיפה( .יושב-ראש האסיפה הכללית
יכונה להלן היו"ר) .עזב היו"ר את האסיפה לפני סיומה ,יכהן סגן
הנשיא כאמור ,במקומו ,ובהעדרו יבחרו החברים הנוכחים באחד
מהם שישב בראש האסיפה במקומו.

.31

רשאי היו"ר של אסיפה כללית לדחות את האסיפה ,לאחר שהחלה
בדיוניה ,ובהסכמתה ,מפעם לפעם וממקום למקום ,ומחובתו
לעשות זאת אם האסיפה תדרוש זאת .אסיפה דחויה כזו תכונה
"אסיפה נדחית" .באסיפה נדחית אין לדון בעניינים אחרים מלבד
העניינים שהדיון בהם לא הסתיים באסיפה שבה הוחלט על
הדחייה או שעמדו על סדר יומה .במקרה שהאסיפה נדחית
לשלושים יום או יותר ,תינתן הודעה על דבר האסיפה באותה צורה
בה הודיעו על האסיפה המקורית .פרט למקרה האחרון ,לא יהיו
החברים זכאים לקבל הודעה כל שהיא בדבר האסיפה הנדחית או
בדבר העניינים העומדים לדיון בה.

.32

כל חבר בעל זכות הצבעה או חבר כבוד רשאי לדרוש דיון בכל ענין
שלא נכלל בסדר היום של האסיפה ואשר לגביו אין צורך עפ"י חוק
בהחלטה מיוחדת או יוצאת מן הכלל והיו"ר חייב להכלילו בסדר
היום אם הדרישה נתמכת ע"י לא פחות מ 20-חברים נוכחים בעלי
זכות הצבעה ,בתנאי שלא תתקבל החלטה בת תוקף בנדון ,אלא
אם נמסרה הודעה על כך למשרד הרשום של הלשכה לא פחות
מארבעה עשר יום לפני המועד שנקבע לאסיפה הכללית.

.33

החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה בהרמת ידיים אלא אם כן
נדרשה ,לפני התחלת ההצבעה בהרמת ידיים ,הצבעה חשאית ע"י
חברים נוכחים בעלי זכות הצבעה שמספרם לא יקטן מהנמוך שבין
 שלושים או ( 20%עשרים למאה) מכלל החברים הנוכחים בעליזכות הצבעה .כשלא היתה הצבעה חשאית או דרישה לעריכתה -
הכרזת היו"ר באסיפה כי ההחלטה נתקבלה בהרמת ידיים אחידה,
או ברוב מסוים ,או שנדחתה ורישום הדבר בספר הפרוטוקולים
של הלשכה  -ישמשו הוכחה מכרעת בדבר תוצאות ההצבעה בלי
צורך בהוכחת המספר או היחס של הקולות שהצביעו בעד
ההחלטה או נגדה .במקרה של הצבעה חשאית יחולקו פתקי
הצבעה מסומנים בסימן היכר .היו"ר ימנה שני חברים או יותר
שמתפקידם יהיה לפקח על ההצבעה ולסכם את תוצאותיה .דוח על
תוצאות ההצבעה יוגש ליו"ר כשהוא חתום ע"י החברים הנ"ל מיד
עם תום המניין.
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.34

במקרה של קולות שקולים ,בין אם ההצבעה היא בהרמת ידיים
ובין אם היא בהצבעה חשאית תהא ליו"ר זכות דעה מכרעת בכל
עניין.

.35

רשאי חבר להצביע באסיפה כללית אם בעת התחלת ההצבעה היה
חבר בעל זכות הצבעה.

.36

חבר בעל זכות הצבעה זכאי להצביע בעצמו בלבד.

.37

בוטל.

.38

לכל חבר בעל זכות הצבעה ,הנוכח באסיפה כללית ,יהיה קול אחד.

.39

בוטל.

פרוטוקולים של אסיפות כלליות

.40

פרוטוקולים של אסיפות כלליות יכללו תמצית הדיונים וכן את כל
ההחלטות שנתקבלו והעתקים מהם ישלחו לחברים תוך שלושה
חודשים ממועד האסיפה.

.41

כל הרישומים בספר הפרוטוקולים על מהלך האסיפות הכלליות
שנרשמו בהתאם לתקנון ונחתמו ע"י היו"ר ייחשבו כנכונים כל עוד
לא הוכח ההפך.

מועד הבחירות וסדריהן
41א .על אף האמור בכל מקום אחר בתקנון זה ,בחירות לנשיא הלשכה
(לפי תקנה  ,)43לוועד המרכזי (לפי תקנה  ,)54לנציגי מרחבים
בוועד המרכזי (לפי תקנה  ,)51לועדי מרחבים ולועדי סניפים (לפי
תקנות 64 ,64א(ד)) ,יתקיימו במועד אחד.
בשנה בה יתקיימו בחירות ,כל האסיפות הכלליות של הסניפים,
המרחבים ושל הלשכה ייערכו בתקופה של עד  14ימי עבודה (כולל)
שלאחר מועד הבחירות ,כאשר האסיפה הכללית בכל סניף יכול
שתיערך במועד הבחירות לסניף לאחר ספירת הקולות בבחירות
לוועד הסניף ,ובלבד שתיערך  24שעות לפחות לפני האסיפה
במרחב אליו משתייך אותו הסניף ,והאסיפות במרחבים יערכו עד
למועד בו קבועה האסיפה הכללית של הלשכה ,ובכלל זה באותו
יום ,ובלבד שהאסיפה הכללית של המרחב ,תתקיים לפני האסיפה
הכללית השנתית של הלשכה.
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הבחירות יתקיימו בקלפיות .הוועד המרכזי יקבע קלפי אחת
לפחות בתחום כל סניף ומרחב .אין לבחור ע"י באי-כוח .יתר נוהלי
הבחירות יקבעו ע"י הוועד המרכזי.
הועד המרכזי רשאי ,להחליט על פתיחתן של עד  5קלפיות נוספות,
בהחלטה שתתקבל ברוב של שני שלישים לפחות מחבריו ,בתקופה
של עד שנה לאחר מועד הבחירות האחרונות.
החלטה לגבי פתיחת קלפיות נוספות לגבי בחירות שאמורות
להתקיים בשנת  ,2015תתקבל עד ליום  31בדצמבר .2014
בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנה זו לתקנה אחרת בתקנון
זה ,יגברו הוראות תקנה זו.

הנשיא

.42

נשיא הלשכה ייבחר על ידי החברים בעלי זכות הצבעה ,לתקופת
כהונה של  3שנים בכל פעם .נשיא הלשכה יוכל להיבחר לשתי
תקופות כהונה רצופות לכל היותר .דהיינו ,נשיא הלשכה שסיים
תקופת כהונה שניה ברציפות ,לא יוכל להעמיד את עצמו לבחירה
מחדש מייד עם תום תקופת כהונתו השנייה אלא לאחר תקופת
כהונת נשיא אחר.

.43

(א)

בחירות הנשיא תהיינה אישיות ,ישירות ,חשאיות בקלפיות.

(ב)

במקרה והוצע רק מועמד אחד לתפקיד הנשיא ייראה
המועמד היחיד כנבחר בתום האסיפה הכללית בלי צורך
בבחירה בקלפי.

(א)

הוועד המרכזי יציע לבוחרים לכל היותר שלושה מועמדים
לתפקיד הנשיא ויודיע עליהם בהזמנה לאסיפה הרגילה.

(ב)

חברים בעלי זכות הצבעה שמספרם לא פחות מחמישים
רשאים להציע מועמד נוסף לתפקיד הנשיא .הצעה כזאת
צריכה להתקבל במשרד הרשום של הלשכה לא פחות מ28-
ימים לפני מועד האסיפה הרגילה כשהיא חתומה ע"י כל
המציעים כנ"ל וע"י המועמד.

.44

23

.45

אין להציע מועמד לתפקיד הנשיא אלא אם נתמלאו בו ארבעה
תנאים אלה:
(א)
(ב)
(ג)
(ד)

הוא חבר לא פחות מחמש שנים לפני המועד שנקבע
לבחירתו.
הוא היה חבר הוועד המרכזי במשך לא פחות משלוש שנים
(שאינן חייבות להיות רצופות).
הוא לא שימש בתפקיד נשיא במשך יותר משתי תקופות
כהונה רצופות סמוך למועד האסיפה הרגילה.
הוא חבר בעל זכות הצבעה.

.46

תקופת כהונתו של הנשיא תהיה מתום האסיפה הרגילה שתתקיים
לאחר גמר ספירת הקולות בבחירות .נתפנה מקומו של הנשיא יכהן
תחתיו סגנו .במקרה שיהיו יותר מסגן נשיא אחד ,יקבע הוועד
המרכזי מי מהם ישמש בתפקיד הנשיא.

.47

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

47א .בלי לגרוע מכלליות הוראת סעיף  47לתקנון ,היה והוועד המרכזי
יחליט לאצול לנשיא את סמכויות הניהול השוטף של ענייני הלשכה
כאמור בסעיף (68ב) ,וכל עוד אצילת סמכויות זו בתוקפה עומדת,
יחולו הוראות אלו על פעולת הנשיא:
(א)

נשיא הלשכה יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני הלשכה
וייצוגה כלפי חוץ ,במסגרת המדיניות ,תוכניות העבודה
ותקציב הלשכה כפי שיקבעו על ידי הוועד המרכזי ,ויהיה
כפוף להנחיותיו.

(ב )

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

(ג)

הנשיא יהיה רשאי ,באישור הוועד המרכזי ,לאצול לאחר
הכפוף לו מסמכויות הניהול השוטף.

(ד )

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

.48

נשיאות הלשכה תהיה מורכבת מהנשיא ,סגני הנשיא ,הנשיא
שקדם (במקרה שיהיה חבר הוועד המרכזי) ,מזכיר כבוד וגזבר
כבוד .הוועד המרכזי ,ברוב של  2/3מחבריו ,רשאי להגדיל את
מספר חברי הנשיאות .מספר סגני הנשיא לא יעלה על חמישה .סגני
הנשיא ,מזכיר כבוד וגזבר כבוד ייבחרו ע"י הוועד המרכזי מבין
חבריו.

.49

לנשיאות הלשכה תהיינה ,נוסף לסמכויות הניתנות לה עפ"י
התקנון ,אותן הסמכויות שהוועד המרכזי יאציל לה מסמכויותיו.

הוועד המרכזי

.50

(א)

הוועד המרכזי ימנה עד  24חברים ,שכולם חברים בעלי זכות
הצבעה ,בהם:
()1
()2
()3
()4
()5

.51

נשיא הלשכה;
הנשיא שקדם (לפי הוראות סעיף משנה ב' ,להלן);
נציג אחד של כל מרחב;
 15חברים אשר יבחרו ,ע"י החברים בעלי זכות
הצבעה;
עד  4חברים נוספים על המנויים לעיל ,אותם רשאי
הוועד המרכזי למנות בהחלטה שבעדה הצביעו לא
פחות משני שלישים מחבריו ,אם לדעת הוועד
המרכזי באפשרות כל אחד מהם לתרום מהבחינה
המקצועית והאישית לפעולת הוועד ,כגון חברים
שהם בעלי מוניטין והכרה מקצועית .מנוי חבר שהיה
מועמד לוועד המרכזי בבחירות האחרונות יותנה
במנוי חבר שלא היה מועמד כאמור .תקופת כהונתם
תהיה כיתרת תקופת כהונתם של אותם חברי הוועד
המרכזי המכהנים אותה עת שנבחרו כאמור בסעיף
.54

(ב)

הנשיא שקדם ,בתור שכזה ,יהיה חבר הוועד המרכזי רק
בתקופת הכהונה הבאה אחרי סיום מועד כהונתו כנשיא
הלשכה .לצורך סעיף משנה זה" ,תקופת הכהונה" פירושה:
התקופה בין שני מועדי בחירת נשיא לפי הוראות סעיף .43

(ג)

תקופת כהונת הוועד המרכזי הינה  3שנים.

נציגי המרחבים (כאמור בסעיף ( 50א)( ))3ייבחרו בקלפיות כאמור
בסעיף 41א לתקנון  .הבחירות תהיינה אישיות ישירות וחשאיות.

25

.52

נתפנה מקומו של נציג מרחב ,ימנה הוועד המרחבי הנוגע בדבר נציג
אחר במקומו .לא עשה זאת הוועד המרחבי תוך  60יום מהיום בו
נודע לו על פינוי המקום ,רשאי הוועד המרכזי למנות נציג של
המרחב הנוגע בדבר.

.53

(א)

הוועד המרכזי יציע לבוחרים רשימת מועמדים מתוך כלל
חברי הלשכה בעלי זכות הצבעה אשר תהיה מורכבת מלא
פחות ממספר החברים שיש לבחור בהם לפי המלצת הוועד
המרכזי כאמור בסעיף (.50א)( )4רשימת המועמדים תיכלל
בהזמנה לאסיפה הרגילה.

(ב)

כל ועד מרחב רשאי להציע עד חמישה מועמדים נוספים
בתנאי שההצעה תהיה בכתב ותתקבל במשרד הרשום של
הלשכה לפחות  28יום לפני המועד שנקבע לאסיפה
הרגילה.

(ג)

כל עשרים חברים בעלי זכות הצבעה רשאים להציע עד
חמישה עשר מועמדים נוספים בתנאי:
()1
()2
()3

שההצעה תהיה בכתב וחתומה על-ידי כל המציעים;
שכל אחד מהמועמדים האלה יביע בכתב את
הסכמתו להיבחר;
שההצעה והבעת ההסכמה כאמור תתקבלנה במשרד
הרשום של הלשכה לפחות  28יום לפני המועד שנקבע
לאסיפה הרגילה.

(ד)

לגבי כל מועמד אשר שמו מופיע ברשימת המועמדים
הנכללת בהזמנה לאסיפה רגילה ,כאמור לעיל ,ואשר היה או
הינו חבר בוועד המרכזי היוצא ,יירשם ,בכמה ישיבות של
הוועד המרכזי הוא השתתף תוך ציון מספר הישיבות
שהתקיימו מאז תחילת כהונתו כחבר הוועד המרכזי מאז
הבחירות האחרונות כאמור בסעיף  .50המידע שיימסר כנ"ל
יהיה מעודכן לפחות ליום ה 40 -לפני המועד שנקבע לקיום
האסיפה הכללית אשר לפניה מתקיימות בחירות.

(ה)

היה והוצעו להיבחר לוועד המרכזי בהתאם להוראות סעיף
(50א)( )4אך ורק מועמדים במספר של חברי הוועד בהם יש
לבחור כאמור בסעיף (50א)( ,)4יראו במועמדים אלה
כנבחרים בתום האסיפה הכללית בלי צורך בבחירה בקלפי.

(ו)

בסעיף זה "מועמדים" פירושו :מועמדים להיבחר לוועד
המרכזי בהתאם להוראות סעיף ( 50א)(.)4
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.54

החברים בוועד המרכזי ,כאמור בפסקה ( )4מסעיף משנה א' לסעיף
 ,50ייבחרו ע"י החברים בעלי זכות הצבעה ,בבחירות אישיות,
ישירות וחשאיות ,מבין המועמדים כאמור בסעיף .53
החברים בעלי זכות הצבעה כאמור ,יצביעו עבור מספר מועמדים
שלא יפחת מ 60% -ולא יעלה על  ,80%כשהמספר המוחלט יעוגל
כלפי המספר השלם הקרוב ,מכלל מספר חברי הוועד האמורים
להיבחר כאמור בסעיף (.50א)( )4חברים שיצביעו עבור מספר
מועמדים נמוך מ 60% -או יותר מ 80% -מהמספר האמור  -תיפסל
הצבעתם.
ההצבעה תהיה בקלפיות כאמור בסעיף 41א לתקנון..

.55

נתפנה מקומו של חבר בוועד המרכזי ,פרט לנציג מרחב ולחבר
שהתמנה לפי סעיף (50א)( ,)5ו/או אם בהתאם לסעיף (50ב) לעיל
הנשיא שקדם ,בתור שכזה ,אינו חבר הוועד המרכזי (בעקבות
בחירתו של הנשיא המכהן לתקופת כהונה שנייה ברציפות) ימנה
הוועד המרכזי במקומו את המועמד שקיבל את מספר הקולות
הגדול ביותר בבחירות כאמור בסעיף  54מבין המועמדים שלא
נבחרו לוועד המרכזי .אם אין מועמד כזה ,רשאי הוועד המרכזי
למנות חבר אחר ,בהחלטה שבעדה הצביעו לא פחות משני שלישים
מחבריו .נתפנה מקומו של חבר בוועד המרכזי שהתמנה לפי סעיף
(50א)( - )5רשאי הוועד המרכזי למנות חבר אחר במקומו בהתאם
להוראות סעיף ( 50א)(.)5

.56

בוטל.

המועצה המקצועית והוועדות המקצועיות
( .57א) המועצה המקצועית ,הוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי
והוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת ,שתמונינה לפי
הוראות סעיף ( 20א) ,יהיו הגופים המוסמכים לקבוע גילויי
דעת ,נהלים ,הנחיות וכיוצא באלה (להלן "כללים
מקצועיים") בתחום המקצוע.
(ב)

כללים מקצועיים יכנסו לתוקפם לאחר פירסומם על ידי
הוועד המרכזי .הפרסום ייעשה בדרך שתיקבע על ידי הוועד
המרכזי.

(ג)

החלטות הוועדות המקצועיות שתפורסמנה על ידי הוועד
המרכזי תחייבנה את חברי הלשכה בעבודתם המקצועית.
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.58

.59

(א)

המועצה המקצועית תהיה מורכבת מ 23-חברים ובתוכם
יושב הראש שלה ,יושב הראש של הוועדה לכללי חשבונאות
ודיווח כספי ויושב הראש של הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי
ביקורת.

(ב)

הוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי תהיה מורכבת
מ 15-חברים ובתוכם יושב הראש.

(ג)

הוועדה לתקני ביקורת ונוהלי ביקורת תהיה מורכבת
מ 15-חברים ובתוכם יושב הראש.

(ד)

יושבי הראש והחברים של המועצה המקצועית ,של הוועדה
לכללי חשבונאות ודיווח כספי ושל הוועדה לתקני ביקורת
ונוהלי ביקורת ימונו על ידי הוועד המרכזי.

(ה)

מי שחבר בגוף אחד משלושת הגופים המקצועיים הנ"ל,
פרט ליושבי הראש של שתי הוועדות המקצועיות הנ"ל ,לא
יוכל בו זמנית להיות חבר באחד משני הגופים המקצועיים
האחרים.

(א)

נושאים מקצועיים לדיון ייקבעו על ידי המועצה המקצועית
או על ידי אחת משתי הוועדות המקצועיות הנ"ל.

(ב)

הצעות לכללים מקצועיים תוכנה ותגובשנה בוועדה לכללי
חשבונאות ודיווח כספי או בוועדה לתקני ביקורת ונוהלי
ביקורת( ,להלן :הוועדה המקצועית) בהתאם לנושא .הצעה
שבעדה הצביעו לא פחות מעשרה מתוך חמישה עשר חברי
הוועדה תיחשב כהצעה שאושרה על ידי הוועדה.

(ג)

כל הצעה לכללים מקצועיים שאושרה על ידי הוועדה
המקצועית ,כאמור ,תועבר ,יחד עם חומר הרקע ,למועצה
המקצועית (להלן :המועצה) לדיון ולאישור נוסף .לא
התחילה המועצה לדון בהצעה תוך חודשיים מיום שההצעה
נמסרה ליושב הראש שלה או לא תסיים את הדיון תוך
התקופה כאמור ,רשאית הוועדה המקצועית לאשר את
ההצעה אישור סופי מבלי לחכות לאישורה של המועצה.
אולם יכול יושב ראש המועצה לבקש מהוועד המרכזי לאשר
למועצה ארכה לסיום הדיון בהצעה .הוועד המרכזי יחליט
כראות עיניו בעניין בקשה כנ"ל.
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(ד)

הוועדה המקצועית רשאית ביוזמתה היא ובהסכמת
המועצה או על-פי בקשת המועצה להפיץ הצעות לגילוי דעת
לצורך דיון וקבלת תגובות ובלבד שבפרסום הצעת גילוי דעת
כנ"ל יצויין שאין בפרסום משום קביעת כלל מקצועי
המחייבת את החברים בעבודתם המקצועית.

(ה)

המועצה תדון בהצעה לכללים מקצועיים שהועברה אליה,
כאמור ,ותחליט ברוב דעות חבריה:
()1
()2
()3

(ו)

לאשר ההצעה ולהחזירה לוועדה המקצועית לאישור
סופי ,או,
להחזיר את ההצעה לוועדה המקצועית בצירוף
המלצה לשינויים מסוימים ,או,
לדחות את ההצעה ולהחזירה לוועדה המקצועית
בצירוף הנימוקים לדחייה.

הוועדה המקצועית ,לאחר קבלת החומר מהמועצה ,תפעל
כדלהלן:
()1

אם המועצה אישרה את הצעת הוועדה ,היא תועבר
על ידי הוועדה לוועד המרכזי לשם אישור לפירסום.

()2

אם המועצה המליצה על שינויים מסוימים בהמלצת
הוועדה ,תדון הוועדה בהמלצות אלה ותחליט על
אחת מהאפשרויות הבאות:
(א) לאשר את המלצת המועצה במלואה  -החלטה
כזאת אם הצביעו בעדה רוב חברי הוועדה,
תיחשב כאישור סופי על ידי הוועדה ואז היא
תועבר על ידי הוועדה לוועד המרכזי לשם אישור
לפירסום.
(ב) לא לאשר את המלצות המועצה ,כולן או
מקצתן ,ואזי היא תפעל כאמור בפסקה (,)4
להלן.

()3

המליצה המועצה לדחות את הצעת הוועדה ,תדון
הוועדה בהמלצה זאת ואם הוועדה החליטה לאשר
את המלצת המועצה  -החלטה אשר הצביעו בעדה
רוב חברי הוועדה  -תיגנז ההצעה ואז תחפש הוועדה
פתרון חילופי לבעיה שההצעה היתה צריכה לפתור.
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(ז)

()4

אם הוועדה דנה בהמלצות המועצה והחליטה  -ברוב
של לא פחות מעשרה  -לדחות את המלצות המועצה,
תעביר הוועדה את הצעתה לוועד המרכזי לשם אישור
לפירסום ,תוך צירוף המלצות המועצה וציון
הנימוקים לדחיית המלצות המועצה .באותה דרך
תנהג הוועדה במקרה שהמועצה לא קיבלה החלטה
כאמור בסעיף משנה (ג) לעיל.

()1

הוועד המרכזי (להלן הוועד) כאשר דן בהצעה לגילוי
דעת וכד' יזמין לדיון את יו"ר המועצה ואת יו"ר
הוועדה המקצועית.
אם ההצעה אושרה אישור סופי על ידי הוועדה
המקצועית על דעת המועצה ,ידון הוועד ויחליט אם
לאשר את פירסום ההצעה ויקבע את מועד הפירסום.
אם ההצעה אושרה אישור סופי ע"י הוועדה
המקצועית תוך דחיית המלצות המועצה ,כולן או
מקצתן ,ישמע הוועד את נימוקי יו"ר המועצה ויו"ר
הוועדה המקצועית וידון ויחליט אם לאשר את
פירסום ההצעה ואם כן ,יקבע את מועד הפירסום או
אם לא יאשר ,יחזיר הוועד את ההצעה לוועדה
המקצועית עם הנחיותיו.

()2
()3

59א( .א)

הוועד המרכזי רשאי לקבוע סדרי דיון ונוהלי דיון למועצה
ולוועדות המקצועיות .אם קבע סדרים כאלה ,הם יפורסמו
בין חברי הלשכה.

(ב)

המועצה וכל אחת מהוועדות המקצועיות רשאית לקבוע
סדרי דיון ונוהלי דיון בכל נושא ועניין שלא נקבע בתקנון זה
ולא נקבע על ידי הוועד המרכזי כאמור בסעיף משנה (א)
לעיל.

59ב .כללים מקצועיים שהיו בתוקף ביום  20במרס  1985או שפורסמו
על ידי הוועד המרכזי לפני  1ביוני  1985על-פי התקנון שהיה
בתוקף ביום  20במרס  ,1985הינם שרירים וקיימים וישארו
בתוקפם כל עוד לא יבוטלו או ישונו בדרך שנקבעה בסעיף .59
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כללי ההתנהגות המקצועית

.60

כללי ההתנהגות המקצועית (להלן" :הכללים") הם אלה שנקבעו
ע"י הוועד המרכזי ופורסמו בין החברים .הוועד המרכזי רשאי
לשנות או להחליף הכללים או להוסיף עליהם מפעם לפעם ,לפי
ראות עיניו ,בהחלטה של לא פחות משני שלישים מחבריו או
משלושה רבעים מהמצביעים (לא כולל הנמנעים) ,לפי הגבוה
שבהם .ממועד פירסום בין החברים של הכללים או השינויים בהם
או ההוספות עליהם ,הכללים ,כפי שפורסמו ,כולל השינויים
וההוספות ,מחייבים את החברים.

המרחבים והסניפים ,בחירת ועדי המרחבים וועדי הסניפים ונציג
המרחב לוועד המרכזי

.61

החברים (לרבות חברי כבוד) ישוייכו ל-:
מרחבים :ירושלים ,תל-אביב והמרכז ,חיפה והצפון.
סניפים :באר-שבע והדרום ,נצרת והעמקים ונתניה-חדרה ,כל חבר
לסניף אחד בלבד.

.62

כל חבר יודיע ללשכה בכתב תוך  30יום ,מיום היכנס תקנון זה
לתוקף או מיום התקבלו כחבר לאיזה מרחב או סניף הוא ישתייך,
בהתאם לקירבה הגיאוגרפית למקום העבודה העיקרי או למקום
המגורים של החבר .לא נתן חבר הודעה כנ"ל תוך המועד האמור,
יהא מזכיר כבוד רשאי לשייך את החבר למרחב או לסניף ,כראות
עיניו .כל חבר יכול לעבור ממרחב או מסניף אחד למשנהו ע"י מתן
הודעה בכתב על כך למשרד הרשום של הלשכה.

.63

אסיפה רגילה רשאית ע"י החלטה רגילה להוסיף על רשימת
המרחבים והסניפים.

.64

כל סניף או מרחב יקיים אסיפה כללית למצער אחת לשלוש שנים:
בשנה בה יתקיימו בחירות  -כאמור בסעיף 41א לתקנון.
במקרה בו סניף או מרחב יקיימו אסיפות כלליות בשנה שאינה
שנת בחירות  -יחולו על אסיפות אלו הכללים להלן:
האסיפות יתקיימו  14ימי עבודה לכל היותר לפני מועד האסיפה
השנתית של הלשכה ,ובלבד שאסיפת סניף תהיה  24שעות לפחות
לפני אסיפת המרחב לו הוא משתייך ואסיפת מרחב תהיה  24שעות
לפחות לפני האסיפה השנתית של הלשכה. .
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בשנים בהן האסיפה הכללית אינה מתכנסת ישלחו וועדי
המרחבים והסניפים לחבריהם ,עד לא יאוחר מיום  31במרץ
לאותה שנה ,את הדין והחשבון הכולל סקירה על פעילות המרחב
או הסניף ,לפי העניין ,בתקופה של השנה שחלפה (דהיינו עד ליום
 31בדצמבר לשנה הקודמת)".
הוועד המרכזי רשאי לקבוע סדרי דיון והצבעה ובחירות לכל סניף
או מרחב (אשר אינם חייבים להיות זהים לכל סניף או מרחב) אשר
יחייבו את הסניף או המרחב כל עוד לא קבעה האסיפה הכללית
של הסניף או המרחב ,הנוגע לעניין ,אחרת .חבר יהיה רשאי
להצביע ולבחור אם הינו חבר בעל זכות הצבעה .הוראות הסעיפים
 24עד  39תחולנה על אסיפות כלליות של כל סניף או מרחב
בשינויים המחוייבים ,לפי העניין ,אולם לצורך זה  -בסעיף 23
תושמטנה המילים "המרכזי בדוחות הכספיים ובחוות הדעת של
המבקר" וכן תושמטנה המילים "בתקציב המוצע של הלשכה".
בסעיף  27במקום "  30יום" ייאמר "  15יום".
הוועד המרכזי יקבע לאילו מרחבים ישתייכו הסניפים.
64א( .א)

כל ועד מרחבי יציע לבוחרים רשימת מועמדים לכהונה
כחברי הוועד המרחבי ,ורשימת מועמדים לכהונה כנציגי
המרחב בוועד המרכזי ,מתוך כלל חברי המרחב בעלי זכות
הצבעה .רשימת המועמדים תיכלל בהזמנה לאסיפה הכללית
של המרחב.
כל ועד סניף יציע לבוחרים רשימת מועמדים לכהונה כחברי
ועד הסניף ,מתוך כלל חברי הסניף בעלי זכות הצבעה.
רשימת המועמדים תיכלל בהזמנה לאסיפה הכללית של
הסניף.

(ב)

כל קבוצה המונה לפחות עשרה חברים בעלי זכות הצבעה,
השייכים למרחב או לסניף ,לפי העניין (להלן" :קבוצה"),
רשאית להציע מועמדים נוספים שהינם חברי המרחב או
הסניף ,לפי העניין ,שמספרם לא יעלה על עשרה לכל קבוצה,
בתנאי:
()1
()2
()3

שההצעה תהיה בכתב וחתומה על ידי כל המציעים;
שכל אחד מהמועמדים האלה יביע בכתב את
הסכמתו להיבחר;
שההצעה והבעת ההסכמה כאמור תתקבלנה במשרד
הרשום של הלשכה לפחות  7ימים לפני המועד
שנקבע לאסיפה.
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בסעיף משנה זה " -מועמד"  -מועמד כחבר ועד הסניף ,ועד
המרחב ,או נציג המרחב לוועד המרכזי ,לפי העניין.
(ג)

לגבי כל מועמד אשר שמו מופיע ברשימת המועמדים
הנכללת בהזמנה לאסיפת המרחב או הסניף ,כאמור לעיל,
ואשר היה או הינו חבר בוועד המרחבי או בוועד הסניף
היוצא ,לפי העניין ,יירשם בכמה ישיבות של הוועד השתתף,
תוך ציון מספר הישיבות שהתקיימו מאז תחילת כהונתו
כחבר הוועד מאז הבחירות האחרונות .המידע שימסר כנ"ל
יהיה מעודכן לפחות ליום ה 40-לפני המועד שנקבע לקיום
האסיפה הכללית אשר לפניה מתקיימות בחירות.

(ד)

הוראות סעיפים (53ה) ו 54-יחולו על בחירת חברי הוועדים
המרחביים וועדי הסניפים ,בשינויים המחויבים.

(ה)

בוטל.

64ב .חבר המשתייך למרחב  -יבחר בחברי ועד המרחב ובנציג המרחב
בוועד המרכזי.
חבר המשתייך לסניף  -יבחר בחברי ועד הסניף ,ובנציג המרחב
שאליו משתייך הסניף בוועד המרכזי.

הוועדים המרחביים והסניפיים

.65

(א)

ענייני המרחבים או הסניפים ינוהלו ע"י ועדים מרחביים או
ועדי סניפים ,לפי העניין ,אשר תפקידם יהיה בין השאר:
במרחב  .1 -קיום ועדות קשר עם רשויות במרחב;
 .2ארגון השתלמויות ,כנסים ,הרצאות וכיו"ב;
 .3טיפול ביחסים בין החברים;
 .4פעולות חברה ורווחה.
בסניף  .1 -קיום ועדות קשר עם רשויות בסניף;
 .2ארגון השתלמויות ,הרצאות וכיו"ב;
 .3פעילות חברה ורווחה.

(ב)

חברי המרחב או הסניף הנוגע לעניין יבחרו לתקופת
כהונה של שלוש שנים ,מבין חברי המרחב או הסניף
שהינם בעלי זכות הצבעה ,חברים לוועדים
המרחביים או לוועדי הסניפים ,לפי העניין.
ועד מרחב תל אביב יהיה מורכב מ 14-חברים שכולם
חברים בעלי זכות הצבעה שהם:
(א) נציג סניף נתניה-חדרה.
(ב) נציג סניף באר שבע והדרום.
(ג) נציג המרחב בוועד המרכזי.

()1

()2
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()3

()4

()5

()6
()7

(ד) יתר החברים אשר יבחרו ע"י החברים בעלי
זכות הצבעה כאמור בסעיף משנה (65ב)()1
לעיל.
ועד מרחב ירושלים יהיה מורכב מ 9-חברים (כולל
נציג המרחב לוועד המרכזי) שכולם חברים בעלי זכות
הצבעה שיבחרו ע"י החברים בעלי זכות הצבעה
כאמור בסעיף משנה ( 65ב)( )1לעיל.
ועד מרחב חיפה והצפון יהיה מורכב מ 9-חברים,
שכולם חברים בעלי זכות הצבעה ,שהם:
(א) נציג סניף נצרת והעמקים.
(ב) נציג המרחב בוועד המרכזי.
(ג) יתר החברים אשר יבחרו ע"י החברים בעלי
זכות הצבעה ,כאמור בסעיף משנה ( 65ב)()1
לעיל.
ועד המרחב רשאי ,עפ"י החלטה שבעדה הצביעו לא
פחות משני שלישים מחבריו ,לצרף אליו חברים אשר
יחשבו כחברי ועד לכל דבר .מספר חברים מצורפים
כנ"ל לא יעלה על:
שלושה  -במרחב תל-אביב;
שניים  -במרחב ירושלים;
שניים  -במרחב חיפה והצפון.
תקופת כהונתם של חברים שצורפו לוועד כאמור,
תהא כיתרת תקופת כהונתם של אותם חברי ועד
המרחב המכהנים באותה עת.
ועד סניף יכלול  7חברים ,ובכללם נציג הסניף בוועד
המרחב.
ועד סניף רשאי ,בהחלטה שבעדה הצביעו לא פחות
משני שלישים מחבריו ,לצרף אליו עד שני חברים
נוספים ,אשר ייחשבו כחברי ועד הסניף לכל דבר
ועניין.

(ג)

בוטל.

(ד)

כל ועד מרחבי או ועד סניף יבחר מבין חבריו יושב ראש ,סגן
יושב ראש ,מזכיר וכל יתר בעלי התפקידים לפי הצורך,
מפעם לפעם.
חברי ועד הסניף יבחרו מביניהם חבר לכהונת נציג הסניף
בוועד המרחבי.

(ה)

הוראות סעיף  55תחולנה על הוועדים המרחביים וועדי
הסניפים ,בשינויים המתחייבים ,לפי העניין.
34

(ו)

הוראות הסעיפים  72עד  78תחולנה על הוועדים המרחביים
וועדי הסניפים ,בשינויים המתחייבים ,לפי העניין.

בית הדין ותקנות בית הדין

.66

.67

(א)

חברי בית הדין לרבות יושב ראש בית הדין וסגנו ,או סגניו
יבחרו על ידי האסיפה הכללית לתקופה של שלוש שנים
מיום בחירתם בבחירות אישיות ישירות .יתר נוהלי
הבחירות יהיו בהתאם לנספח לתקנון ההתאגדות ,תקנות
בית הדין .המועדים לתחילת כהונתם של הנבחרים ומספר
הנבחרים בכל מועד ,ייקבעו ע"י הוועד המרכזי.

(ב)

נשיאות בית הדין תהיה מורכבת מיושב ראש בית הדין
וסגנו או ושני סגניו (להלן  -נשיאות בית הדין).

(א)

תקנות בית הדין ,כאמור בנספח לתקנון זה (להלן "הנספח")
מהוות חלק בלתי נפרד מתקנון זה וכוחן ככוח התקנון הזה.

(ב)

החלטה או פסק דין סופי של בית הדין יחייבו את הצדדים
לכל דבר.

(ג)

הוועד המרכזי רשאי ,ולפי החלטת בית הדין חייב ,לפרסם,
בצורה ובאופן שיראה לו ,כל החלטה או פסק דין סופי של
בית הדין ,ובלבד שלא יפורסמו שמות הצדדים אלא
בהסכמת נשיאות בית הדין.

המועצה המייעצת

 67א .בוטל. .

סמכויות הוועד המרכזי

.68

(א)

הוועד המרכזי יתווה את מדיניות הלשכה ובכלל זה כמפורט
בסעיף (92א) לחוק ,ויפקח על ביצוע תפקידי נשיא הלשכה
ופעולותיו שהואצלו לו כאמור בסעיף משנה (ב).
הוועד המרכזי ינהל את עניני הלשכה ,ואולם הוא יהיה
רשאי בכל עת להאציל סמכות 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
הלשכה בהתאם למדיניות ,תוכניות העבודה ותקציב
הלשכה ,כפי שקבען הוועד המרכזי.

(ג)

אצל הוועד המרכזי מסמכויותיו לנשיא כאמור ,יהיה הוועד
המרכזי רשאי:

(ב)
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()1

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

()2

לבטל או להשעות בכל עת אצילת הסמכויות כאמור,
מנימוקים שירשמו.

(ד)

חברי הוועד המרכזי יפעלו כמנהלים ויהיו רשאים להשתמש בכל
הכוח והסמכויות אשר ,עפ"י החוק או התקנון ,אינם נתונים
למוסד אחר של הלשכה .כוחם זה יהא כפוף לחוק ,לתקנון ולאותן
הוראות שתיקבענה ע"י הלשכה 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 הוועד המרכזי קודם לכן ואשר היה חוקי אילו
לא נקבעה ההוראה הנ"ל.
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.
כמו כן ,ובלי לפגוע בכלליות ההוראות והסמכויות הנ"ל ,רשאי
הוועד המרכזי לפרסם מפעם לפעם ,כראות עיניו ,רשימת חברים
שנוספו ללשכה ,חברים שנפטרו ,חברים אחרים שחברותם פקעה
וכן חברים אשר חברותם הופסקה זמנית.

.69

הלשכה רשאית ,עפ"י החלטת הוועד המרכזי ,לקבל הלוואות ולתת
ערבויות ,בטחונות או בטוחות .הוועד המרכזי רשאי להעביר
סמכותו זאת לנשיאות הלשכה.

69א .הלשכה רשאית ,על פי החלטת הוועד המרכזי ,לתרום סכום סביר
למטרה ראויה ,אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים
להשאת רווחיה .הוועד המרכזי רשאי להעביר סמכות זו לנשיאות
הלשכה.
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.70

.71

(א)

הוועד המרכזי רשאי ,בכפוף להוראות החוק ובמידה ולא
נקבע אחרת בתקנון ,להעביר סמכות מסמכויותיו לוועדות
משנה המורכבות מחברי הוועד המרכזי ,למעט הסמכויות
אשר לגבי החלטות עליהן נקבע בתקנון רוב מסוים לקבלתם
ולמעט הסמכויות מכוח סעיף  5ומכוח פסקה  4מסעיף
משנה (א) לסעיף  .12הוועד המרכזי רשאי גם לבטל העברת
סמכויות כאמור ,העברת סמכות מסמכויות הוועד המרכזי
למי שאינו חבר הוועד המרכזי ,להוציא מינויים כאמור
בתקנת משנה א' מסעיף  ,20טעונה החלטה אשר בעדה
יצביעו לא פחות משני שלישים מחברי הוועד המרכזי.

(ב)

הוועד המרכזי יבחר בנציגי הלשכה למועצת רואי חשבון .לא
יבחר מועמד אלא אם נתמלאו בו כל התנאים הבאים:
( )1הוא חבר בלשכה לפחות  10שנים.
( )2היה חבר בוועד מרכזי לפחות  3שנים .הגבלה זו לא
תחול על נשיא מכהן.
( )3הוועד בחר בו ברוב של כל חברי הוועד המכהנים
באותה עת.

סדרי הדיון והנוהל בישיבות ועדות משנה ,כאמור בסעיף ,70
ייקבעו ע"י ועדת המשנה עצמה או ע"י הוועד המרכזי ,כראות עיני
הוועד המרכזי.

ישיבות הוועד המרכזי

.72

ישיבות הוועד המרכזי תתקיימנה לפחות אחת לחודש ,אלא אם
יחליט הוועד המרכזי במפורש אחרת ,באותו הזמן ובאותו המקום
שהוועד המרכזי ימצא לנכון .מזכיר כבוד יועיד ישיבת הוועד
המרכזי לפי דרישת הנשיא או לפי דרישתם של לפחות שלושה
מחברי הוועד המרכזי.

הדיון בישיבות הוועד המרכזי והוועדים המרחביים והסניפיים

.73

הוועד המרכזי או ועד מרחב ,או ועד סניף ,לפי העניין ,יהא רשאי
לקבוע את המניין החוקי לישיבותיו ,אלא אם כן תקבע או תשנה
הלשכה או המרחב ,או הסניף ,לפי המקרה ,באסיפה כללית את
המניין החוקי הנדרש .כל עוד לא נקבע מנין חוקי כנ"ל יהוו ששה
חברי הוועד המרכזי מנין חוקי לישיבות הוועד המרכזי ושלושה
חברי ועד מרחב או ועד סניף לישיבות ועד המרחב או ועד הסניף,
לפי העניין .קבע הוועד המרכזי או ועד המרחב ,או ועד הסניף ,לפי
המקרה ,את המניין החוקי לישיבותיו ,תחייב קביעה זאת את
הוועד המרכזי או הוועד המרחבי ,או הוועד הסניפי ,לפי המקרה,
עד לתום תקופת כהונתו של אותו ועד ,אלא אם כן הוחלט אחרת
ע"י אותו ועד ברוב של לא פחות משלושה רבעים מחבריו.
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.74

אין לפתוח בדיון בישיבת ועד אלא אם נוכח מנין חוקי בפתיחת
הישיבה.

.75

אם נתפנה מקום בוועד רשאים יתר חברי הוועד להמשיך
בפעולתם .אם ירד מספרם ועמד על פחות מהמניין החוקי בהתאם
לסעיף  ,73יכולים חברי הוועד לפעול לצורך השלמת מספר חברי
הוועד בהתאם לתקנון או כדי להועיד אסיפה כללית של הלשכה או
של המרחב ,לפי המקרה ,אך לא למטרה אחרת.

.76

הוועד יהא רשאי לדחות ,לשנות או להסדיר בדרך אחרת את מקום
ומועד ישיבותיו כפי שימצא לנכון.
מזכיר כבוד יועיד ישיבת ועד מרחב או ועד סניף לפי דרישת הנשיא
או לפי החלטת הוועד המרכזי.

.77

הנשיא ,ובהעדרו אחד מסגניו ,ישמש יושב ראש בישיבות הוועד
המרכזי .בראש ישיבות ועד מרחב או ועד סניף ישב יו"ר הוועד
המרחבי או הוועד הסניפי ובהעדרם סגניהם .במקרה שנשיא
הלשכה וסגניו כאחד ,או ,לפי המקרה ,יו"ר ועד מרחבי או ועד
סניפי וסגניהם ,יעדרו חמש עשרה דקות מהמועד שנקבע לישיבה,
או אם נכחו וסרבו לשמש כיו"ר  -יוכלו חברי הוועד הנוכחים
לבחור אחד מתוכם ליושב ראש אותה ישיבה .עזב היו"ר את
הישיבה לפני סיומה ,יבחרו חברי הוועד הנוכחים באחד מתוכם
שישב בראש הישיבה במקומו.

.78

כל השאלות שתועמדנה לדיון בישיבות הוועד יוחלט עליהן ע"י
חברי הוועד הנוכחים ברוב קולות אלא אם נקבע אחרת בתקנון.
במקרה של קולות שקולים יהיה ליושב ראש של אותה ישיבה קול
מכריע.

כשרות פעולות הוועד המרכזי ,הוועדים המרחביים ,הוועדות
וחבריהם

.79

כל פעולה שנעשתה בתום לב ע"י ועד או ועדה כלשהיא ,לרבות
המועצה המקצועית ובית הדין ,או ע"י כל אדם שפעל כחבר ועד או
ועדה כלשהיא ,תהיה בת תוקף כאילו הוועד ,או אותה ועדה או
אותו אדם מונו כהלכה והיו ראויים לפעול כוועד ,ועדה או חבר ועד
או חבר אותה ועדה ,כפי העניין .הגם שלאחר מכן יתגלה פגם
במינוי הוועד ,או אותה ועדה ,או אותו אדם שפעלו כאמור לעיל,
או שהם או אחד מהם היו פסולים.

.80

החלטה בכתב החתומה ע"י כל החברים שבאותו זמן הם חברי ועד
או ועדה כלשהיא לרבות המועצה המקצועית ,תהיה בת תוקף
כאילו נתקבלה בישיבה של ועד או של ועדה כזאת שנתכנסה
והתקיימה כראוי.
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הפסקת כהונתם של חברי ועד וועדות

.81

הלשכה רשאית בהחלטה רגילה ,בכל אסיפה כללית יוצאת מן
הכלל ,לפטר חבר ועד או חבר ועדה כל שהיא ,לרבות המועצה
המקצועית ובית הדין ,לפני כלות תקופת כהונתו ,בתנאי שבהודעה
על דבר כינוס האסיפה יצויין כי עניין זה עומד לדיון ,ובתנאי נוסף
שאותו חבר יקבל הודעה על כך בדואר רשום ארבעה עשר יום
מראש .במקרה זה תבחר אותה אסיפה חבר אחר במקום המפוטר,
אלא אם כן תחליט אחרת.

81א( .א) חבר ועד מרכזי ,שהינו נשיא ,נשיא שקדם ,סגן נשיא ,מזכיר
כבוד או גזבר כבוד ,למעט מי שהוא נציג מרחב בוועד המרכזי
או נציג סניף בוועד מרחב ,לא יכהן בוועד מרחב או בוועד
סניף.
(ב) חבר המכהן בוועד מרחב או בוועד סניף ,למעט מי שהוא נציג
מרחב בוועד מרכזי או נציג סניף בוועד מרחב ונבחר או קיבל
על עצמו לכהן באחד התפקידים המפורטים בס"ק א' ,יחדל
מאליו לכהן באותו ועד מרחב או ועד סניף מהמועד בו נבחר
או קיבל על עצמו את התפקיד האמור.
.82

חבר ועד או חבר ועדה כל שהיא ,לרבות המועצה המקצועית ובית
הדין יחדל מאליו לכהן בתפקידו:
(א)
(ב)
(ג)

.83

חבר ועד או ועדה כל שהיא ,אשר יעדר משלוש ישיבות רצופות של
הוועד או אותה ועדה ,כפי העניין ,ללא סיבה מספקת להנחת דעת
הוועד או אותה ועדה כפי העניין ,יוכל הוועד או הוועדה להפקיע
את זכותו לכהן בתפקידו לאחר אותה ישיבה שלישית .הודעה על
כוונה לעשות כן תינתן לאותו חבר לא יאוחר מ 14-ימים לפני מועד
הישיבה בה תובא לדיון הצעת החלטה לעשות כן.

כספים

.84

עם פקיעת חברותו בלשכה;
עם הפסקת חברותו לתקופה כל שהיא;
אם נעשה לקוי ברוחו או בלתי מסוגל מסיבה אחרת לשמש
בתפקידו.

(א)

שנת הכספים של הלשכה תתחיל ביום  1בינואר ותסתיים
ביום  31בדצמבר.
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(ב)

בהכנת התקציב ,כאמור בסעיף משנה א' לעיל ,יביא גזבר
כבוד בחשבון כי השתתפות הלשכה במימון פעולות הסניפים
מוגבלת לסך של  5,000ש"ח  -לכל שנה בנפרד  -כסכום זה
צמוד למדד המחירים לצרכן (מדד בסיס  -מדד חודש מרץ
.)1992

.85

גזבר כבוד יכין מדי שנה הצעת תקציב הלשכה שתובא ,לאחר
אישורה ע"י הוועד המרכזי ,לאסיפה השנתית הרגילה לאישור כקו
מנחה לפעולותיה הכספיות של הלשכה.

.86

גזבר כבוד יתן לאסיפה השנתית הרגילה בשם הוועד המרכזי
ובאישורו דוח כספי לשנת הכספים שהסתיימה בסמוך למועד
אותה אסיפה ואשר יכלול ,בין השאר ,השוואה בין התקציב
שאושר לבין ביצועו.

ביקורת חשבונות

.87

בכל אסיפה כללית רגילה תבחר הלשכה ברואה חשבון מבין חבריה
כמבקר של הלשכה (להלן" :המבקר") .חבר הוועד המרכזי ,פקיד
הלשכה ואדם המעונין בדרך אחרת ,שלא כחבר הלשכה ,באיזה
פעולה מפעולותיה יהיו פסולים להיבחר כמבקר.

87א .שכרו של המבקר בעבור פעולת הביקורת ייקבע בידי הוועד
המרכזי .הוועד המרכזי ידווח לאסיפה הכללית השנתית על שכרו
של המבקר.
.88

המבקר יבקר את חשבונות הלשכה בהתאם לחוק ולתקנון.

.89

המבקר יסיים את שרותו בתום האסיפה הרגילה הבאה אחרי
האסיפה הרגילה בה נבחר ,והוא יהיה כשיר להיבחר מחדש.

.90

התפטר המבקר או נתפנה מקומו מסיבה אחרת ,ימנה הוועד
המרכזי מבקר אחר במקומו ,בכפיפות להגבלות בסעיף  ,87אשר
יכהן בתפקידו עד לתום האסיפה הרגילה הבאה.

.91

למבקר תהיה זכות גישה בכל זמן אל הספרים ,החשבונות
והתעודות של הלשכה ויהיה רשאי לדרוש מחברי הוועד המרכזי,
ועד מרחבי ,ועד סניפי והפקידים של הלשכה את כל הידיעות
וההסברים הדרושים לשם ביצוע תפקידו כמבקר .המבקר יתן
חוות דעת לחברים על הדוחות הכספיים אשר בדק וביקר .חוות
דעת זאת ,יחד עם הדוחות אליהם היא מתייחסת ויחד עם הצעת
התקציב ודוחות גזבר כבוד והוועד המרכזי ,כאמור בסעיפים
 85ו ,86-יצורפו להזמנה לאסיפה הכללית בה יעמדו לדיון.
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שינוי תקנון

.92

א.

התקנון וכל הוראה מהוראותיו ניתנים לשינוי בהחלטה
באסיפה כללית יוצאת מן הכלל ,שהתקבלה ברוב של שישים
אחוזים מכלל החברים בעלי זכות ההצבעה שהשתתפו
בהצבעה .במניין כלל הקולות החברים האמורים ,לא יובאו
בחשבון קולות הנמנעים.

ב.

ההצבעה לגבי הצעת החלטה לשינוי התקנון תתקיים
באמצעות כתב הצבעה שבו יציינו החברים את אופן
הצבעתם ויחולו לגביה סעיפים ג-ו להלן; אולם ,הוועד
המרכזי רשאי לקבוע ,בהחלטה שהתקבלה ברוב של שלושה
רבעים מחבריו ,כי ההצבעה לגבי הצעת החלטה לשינוי
תקנון בנושאים טכניים לא מהותיים או המתחייבים על פי
הדין ,תתקבל בהצבעה בהרמת ידיים או בהצבעה חשאית
באסיפה הכללית ושלא באמצעות כתב הצבעה.

ג.

כתב ההצבעה ישלח ע"י הלשכה לכל החברים בעלי זכות
ההצבעה לפי כתובתם הרשומה בלשכה יחד עם ההודעה על
כינוס האסיפה.

ד.

חבר המעונין להצביע ,יציין על-גבי כתב ההצבעה את אופן
הצבעתו וימסור את כתב ההצבעה החתום על-ידו במקור
למזכירות הלשכה בקלפי שתוצב במקום כינוס האסיפה
הכללית ובקלפיות שייקבעו על ידי הוועד המרכזי בתחומי
כל מרחב וסניף וזאת במועד שיקבע הוועד המרכזי ,שיהא
לאחר תחילת האסיפה הכללית ועד לא יאוחר מ 48 -שעות
אחרי מועד כינוס האסיפה הכללית .מסר את כתב ההצבעה
כאמור  -תימנה הצבעתו בספירת הקולות.

ה.

יו"ר האסיפה ,ימנה שני חברים או יותר שמתפקידם יהיה
לפקח על ההצבעה ולסכם את תוצאותיה .דוח על תוצאות
ההצבעה יוגש ליו"ר האסיפה כשהוא חתום על ידי החברים
הנ"ל מיד עם תום ספירת הקולות.

ו.

הוועד המרכזי או מי שהוועד המרכזי יסמיך לכך ,יקבע את
הנהלים הדרושים לשם קיום הצבעה לגבי הצעת החלטה
לשינוי התקנון באמצעות כתב הצבעה ,ובכלל זה הוועד
המרכזי רשאי לקבוע את כל אלה:
()1

את נוסח כתב ההצבעה וסימון ההצבעה על גביו.
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()2

את אופן מסירת כתב ההצבעה ,ובכלל זה לדרוש ,כי
לכתב ההצבעה יצורפו אישורים המעידים על היותו
של המצביע חבר בעל זכות הצבעה ,או שאישורים
כאלו יוצגו על ידי החבר בעת מסירת כתב ההצבעה.

()3

הסדרים בדבר שמירת חשאיות ההצבעה ,ריכוז כתבי
ההצבעה וספירת הקולות.

92א .בוטל.

החותמת

.93

לוועד המרכזי יהיה הכוח להתקין חותמת מצוייה לצרכי הלשכה.
חותמת הלשכה ,כפי שתהיה מזמן לזמן ,תשמר בחזקתה ושליטתה
של אותה רשות ותשמש לאותן מטרות הלשכה כפי שהוועד
המרכזי יקבע מזמן לזמן.

.94

הוועד המרכזי יקבע את זכויות החתימה שתחייבנה את הלשכה
בפעולותיה הכספיות.

פיצוי

.95

בוטל.

ביטוח

95א .הלשכה רשאית בכפוף להוראות החוק ,להתקשר בחוזה לביטוח
אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה
שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ,בכל אחד מאלה:
()1
()2
()3
()4

הפרת חובת זהירות כלפי הלשכה או כלפי אדם אחר;
הפרת חובת אמונים כלפי הלשכה ,ובלבד שנושא המשרה
פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע
בטובת הלשכה;
חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;
כל אירוע אחר אשר בשלו מותר יהיה על פי הדין לבטח
אחריותו של נושא משרה.

שיפוי

95ב .הלשכה רשאית ,בכפוף להוראות החוק ,לשפות נושא משרה בה,
בדיעבד או להתחייב מראש לשפותו ,בשל חבות או הוצאה
שהוטלה או שתוטל עליו עקב פעולה ,שעשה בתוקף היותו נושא
משרה בה ,כמפורט להלן:
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(א)

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין,
לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על ידי
בית משפט ,ובלבד שהתחייבות לשיפוי מראש 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 סבירים בנסיבות
העניין ,ושבהתחייבות לשיפוי יצויינו האירועים שלדעת
הוועד המרכזי צפויים לאור פעילות הלשכה בפועל בעת מתן
ההתחייבות ,וכן הסכום או אמת המידה אשר הוועד
המרכזי קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין.

(ב)

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך-דין,
שהוציא נושא המשרה עקב 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 להליך פלילי בעבירה
שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום
כספי .בתקנה זו -
"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו
חקירה פלילית"  -משמעו סגירת התיק לפי סעיף  62לחוק
סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב( 1982-בתקנה זו
 "חוק סדר הדין הפלילי") או עיכוב הליכים בידי היועץהמשפטי לממשלה לפי סעיף  231לחוק סדר הדין הפלילי;
"חבות כספית כחלופה להליך פלילי"  -חבות כספית
שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי ,לרבות קנס מנהלי
לפי חוק העבירות המינהליות ,תשמ"ו ,1985-קנס על עבירה
שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי,
עיצום כספי או כופר;

(ג)

הוצאות התדיינות סבירות לרבות שכר טרחת עורך דין,
שהוציא נושא המשרה או שחוייב בהן בידי בית משפט,
בהליך שהוגש נגדו בידי הלשכה או בשמה או בידי אדם
אחר ,או באישום פלילי שממנו זוכה ,או באישום פלילי שבו
הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(ד)

כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה
מותר לשפות נושא משרה על פי חוק החברות.
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פטור
95ג .הלשכה רשאית בכפוף להוראות החוק ,לפטור מראש ובדיעבד
נושא משרה בה מאחריותו ,כולה או מקצתה ,בשל נזק עקב הפרת
חובת זהירות כלפיה.

הוראות כלליות לגבי פטור ,ביטוח ושיפוי
95ד .אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את הלשכה בכל דרך שהיא,
לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח או לעניין מתן פטור או שיפוי:
(א)
(ב )

בקשר למי שאינו נושא משרה בלשכה ,לרבות אך בלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל ,עובדים ,קבלנים או יועצים של
הלשכה;
בקשר לכהונתם של נושאי משרה מטעמה ,בתאגידים
אחרים שהלשכה מחזיקה בהם בזכויות ,במישרין או
בעקיפין ,או שללשכה עניין כלשהו בהם ,ככל שהביטוח,
הפטור או השיפוי כאמור אינם אסורים על פי כל דין.

הודעות

.96

כל ההודעות אשר יש למסרן לחברים בהתאם לחוק והתקנון,
תמסרנה להם ,בהעדר מסירה מיד ליד ,ע"י משלוח ההודעה
במכתב מבויל כדין לכתובת הרשומה בהתאם לסעיפים  8ו.9-

.97

הודעה אשר נשלחה בהתאם לסעיף  96תחשב כאילו הגיעה
לתעודתה כעבור ארבעים ושמונה שעות לאחר משלוח המכתב.

* * *
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תקנות בית הדין
(נ ס פ ח ל ת ק נ ו ן ה ה ת א ג ד ו ת)

()1

א.

שיפוט

ב.

חברי בית הדין

חבר הלשכה (להלן" :חבר") ,הלשכה ,כל מוסד ממוסדותיה וכל מי
שקבל על עצמו את כללי הלשכה ומרותה ,חייבים להיזקק
לשיפוטו של בית הדין של הלשכה (להלן" :בית הדין") בכל עניין
שהוא בגדר סמכותו.
.1

א.
ב.

ג.
ד.

ה.
.2

()1

בית הדין יהיה מורכב מערכאה ראשונה ומערכאת
ערעור .ערכאת הערעור תכלול גם את חברי נשיאות בית
הדין כאמור בסעיף  66מהתקנות.
מספר חברי בית הדין בערכאה הראשונה לא יפחת
מעשרים ושמונה חברים.
מספר חברי בית הדין בערכאת הערעור לא יפחת משניים
עשר חברים.
חברי בית הדין ייבחרו כדלהלן:
האסיפה השנתית של כל מרחב תבחר מפעם לפעם
במספר חברים הדרוש להשלמה לשלושה חברים מכל
מרחב ,אשר ישבו בערכאה ראשונה.
האסיפה הכללית השנתית של הלשכה תבחר בחברי בית
הדין הדרושים להשלמת פורום חברי בית הדין ,במספר
שיקבע מפעם לפעם על ידי האסיפה הכללית ,אשר ישבו
בערכאה ראשונה ואשר ישבו בערכאת ערעור ,לרבות
בחברי נשיאות בית הדין.
המספר של חברי בית הדין שיש לבחור בכל אסיפה
כללית שנתית ייקבע על ידי הוועד המרכזי.

א .כשיר להיבחר לבית הדין היושב בערכאה ראשונה מי
שהיה חבר הלשכה לפחות חמש שנים.

נוסח מעודכן שנתקבל באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל שהתקיימה ביום
 , 5.12.67כולל התיקונים שנתקבלו באסיפות הכלליות היוצאות מן הכלל
שהתקיימו בימים ( 1.3.78 ,20.2.75 ,7.2.74בתוקף מ,23.3.82 ,)15.3.78-
 9.4.86 ,13.3.83ו.6.4.95-
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כשיר להיבחר לבית הדין היושב בערכאת ערעור
ולתפקיד כחבר בנשיאות בית הדין ,מי שהיה חבר
הלשכה לפחות שמונה שנים.
לא יבחר חבר אלא אם נתן הסכמתו בכתב להיות
מועמד.
ב .מועמד להיבחר לבית הדין המוצע ע"י הוועד המרכזי
אינו חייב למלא אחרי תנאי הכשרות להיבחר ,זאת
אומרת:
( )1מועמד לשבת בערכאה ראשונה  -חבר הלשכה פחות
מ 5 -שנים.
( )2מועמד לשבת בערכאת ערעור או כחבר בנשיאות בית
הדין-חבר הלשכה פחות מ 8 -שנים,
אם הוועד המרכזי קיבל החלטה על דבר מועמדותו
ברוב של לא פחות משלושה רבעים מחבריו וביודעם
שהמועמד אינו ממלא אחרי תנאים אלה.
ג .חברי הוועד המרכזי אינם כשירים לכהן כחברי בית
הדין.
.3

תקופת כהונתם של חברי בית הדין היא שלוש שנים מיום
בחירתם .מי שתקופת כהונתו תמה כשיר להיבחר מחדש.

.4

בהעדר אחד מבין חברי נשיאות בית הדין יהוו החבר השני
או החברים הנותרים מנין חוקי לכל פעולה של נשיאות בית
הדין.

.5

על אף האמור בסעיף  19מהתקנון ,יוסיף חבר בית הדין
למלא את תפקידו בכל עניין שהדיון התחיל בו לפני תום
כהונתו.

.6

נתפנה מקומו של יושב ראש בית הדין או של אחד מסגניו,
ימנה הוועד המרכזי אחר תחתיו מבין חברי ערכאת הערעור
בהתאם לסמכותו על-פי סעיף ( 19ב)( )2מהתקנון .לא תפגע
פעולה של נשיאות בית הדין בשל כך בלבד שנתפנה מקומו
של חבר מחבריה עד למינוי אחר תחתיו בהתאם לאמור
לעיל ואם נתפנה מקומו של אחד משני סגניו של יושב ראש
בית הדין ,לא יהיה חייב הוועד המרכזי למלא מקומו ,כל
עוד נותר סגן אחד של יושב ראש בית הדין .מינויו של יושב
ראש בית הדין או של סגנו שמונו כאמור יהיה עד למועד
בחירת חברי ביה"ד על-פי סעיף  66לתקנון.
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.7

היה מספר חברי בית הדין היושבים בערכאה ראשונה פחות
מעשרה או היה מספר חברי בית הדין היושבים בערכאת
ערעור פחות מחמישה ,יכנס הוועד המרכזי אסיפה כללית
יוצאת מן הכלל לשם בחירת חברים נוספים לבית הדין
להשלמת התקן הקבוע בסימן  1לפרק זה .בחירתם של חברי
בית הדין שנבחרו כאמור יהיה עד למועד בחירת חברי בית
הדין על-פי סעיף  66לתקנון.

.8

בית הדין בערכאה ראשונה ובערעור ידון בשלושה אשר
ימונו בכל מקרה ע"י נשיאות בית הדין ,כשאחד מהם ימונה
על ידו כאב בית הדין .נשיאות בית הדין רשאית למנות
כחברים בערכאת הערעור את חברי נשיאות בית הדין או מי
מביניהם.
חברי בית הדין בערכאת הערעור רשאים לשבת בהסכמתם
גם בערכאה הראשונה ,למעט חבר נשיאות בית הדין .למען
הסר ספק ,אותו חבר בית הדין של ערכאת הערעור שישב
בערכאה הראשונה לא יוכל לשבת בערכאת הערעור כאשר
ערכאת הערעור תדון באותו התיק בו ישב אותו חבר
בערכאה הראשונה.

.9

רשאית נשיאות בית הדין ,לפי שיקול דעתה ,לקבוע לפני
תחילת הדיון או לאחר מכן כי עניין מסוים יידון בערכאה
ראשונה בפני דן יחיד.

.10

(א)
(ב)

חבר בית הדין שחדל להיות חבר בלשכה או שחברותו
בלשכה הופסקה זמנית יחדל לכהן כחבר בית הדין,
אף בעניין שהתחיל בו הדיון בפניו.
חבר בית הדין שביקש לשחררו מלדון בעניין מסוים,
או שנבצר ממנו לשבת בדיון מסוים או שנפסל מלדון
במקרה מסוים ,תמנה נשיאות בית הדין חבר בית דין
אחר במקומו לעניין זה.

.11

שותף ,הורה ,בן ,אח ,בן זוג ,פקיד או מעביד של צד לדיון לא
ישמש חבר בית דין בדיון בו מעורב צד כאמור.

.12

הודעה על הרכב בית הדין תומצא לצדדים.

.13

(א)

עם פתיחת הדיון רשאי כל צד להודיע לבית הדין על
התנגדות לחבר בית הדין.
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(ב)

ג.

ד.

בית הדין ידון בהתנגדות ויחליט בה; החליט לקבל
את ההתנגדות תקבע נשיאות בית הדין חבר בית דין
אחר במקום החבר שלגביו נתקבלה ההתנגדות; לא
קיבל בית הדין את ההתנגדות ,ימשיך לדון בעניין
שבפניו בהרכב הקיים.

סמכויות בית הדין

.1

בתביעה נגד חבר ,או נגד מי שקבל עליו את כללי הלשכה
ומרותה ,הנאשם בעבירה שיש בה משום:
(א) פגיעה בשמה הטוב של הלשכה או באמון שהציבור
רוחש לה או לחבריה.
(ב) הפרת כל סעיף מתקנון הלשכה או אי-ציות לכל
החלטה מהחלטות הלשכה ומוסדותיה ,להוציא דיון
בכל עניין התלוי ועומד בפני בית משפט ,בית דין או
גוף מעין שיפוטי הפועל מכוח סמכות לפי דין ,כל עוד
דיון כזה לא הגיע לקצו.

.2

בתביעה הנובעת מסכסוך שנתגלע בין חברים אגב עיסוקם
במקצועם ,בתנאי שהדיון בפני בית הדין לא ימנע כל צד
לסכסוך לתבוע את זכויותיו הממוניות בבית המשפט
המוסמך.

.3

בכל שאלה הקשורה בכללי התנהגות מקצועית ,שתובא
לפניו לשם מתן חוות דעת בלבד.

.4

בכל סכסוך שבין הלשכה או כל מוסד ממוסדותיה לבין
חבר.

.5

בכל סכסוך שבין חבר לבין מי שאינו חבר אם האחרון יפנה
ללשכה ויקבל עליו מרות בית הדין ואם הוועד המרכזי יאות
לכך.

בעלי  -דין

.1

הלשכה ,כל מוסד ממוסדותיה וכל חבר מחבריה ,רשאים
להיות בעלי דין בכל עניין שבסמכותו של בית הדין ,וזאת
בלי לגרוע מהוראות פרק א' של נספח זה.
כן רשאי כל אדם להיות בעל דין ,כפוף לאמור בסימן 5
לפרק ג' של נספח זה.
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.2

ה.

הלשכה תיוצג בדיון ע"י חבר שימונה לכל מקרה ע"י הוועד
המרכזי .מוסד ממוסדות הלשכה ייוצג בדיון ע"י חבר
שימונה על ידו לכל מקרה.

הגשת תביעות וקביעת הרכב

.1

תביעה עפ"י סימן  1לפרק ג' של נספח זה תוגש ע"י הוועד
המרכזי בלבד.

.2

כל תביעה תוגש לנשיאות בית הדין בשישה העתקים ובה
יציין התובע את הסימן (מסימני פרק ג' של נספח זה) עליו
מושתתת תביעתו.

.3

הוגשה תביעה לנשיאות בית הדין תמנה היא ,בהודעה
בכתב ,הרכב בית הדין ,כאמור בסימן  8לפרק ב' של נספח
זה ,ויצרף לכתב המינוי של אב בית הדין חמישה העתקים
של התביעה.

.4

אב בית הדין יועיד ישיבה ויזמין אליה ,בהזמנה בכתב ,את
חברי הרכב בית הדין והצדדים ,תוך צרוף העתק מהתביעה
לכל הזמנה .הישיבה הראשונה תתקיים תוך  30יום מיום
קבלת המנוי ע"י אב בית הדין.

.5

כל עוד לא התקיימה ישיבה ,כאמור בסימן  4של פרק ה',
רשאית נשיאות בית הדין במקרים שנראים לה דחופים
להזמין את הצדדים לדיון מוקדם ע"י מתן הודעה בכתב
שתימסר לצדדים ביד לפחות  3ימים מראש ולתת צווי
ביניים ,לרבות צווי עשה או לא תעשה (להלן  -צווי הביניים),
כראות עיניה .נשיאות בית הדין בהרכב שנקבע תדון
בישיבתה הראשונה בהמשך קיומם של צווי הביניים שניתנו,
ביטולם או שינויים.

.6

חבר נשיאות בית הדין רשאי בכל עת לעיין בפרוטוקול של
כל דיון של בית הדין ואם הוא נוכח לדעת כי לא נקבעות
ישיבות בית דין בדיון בתביעה פלונית תוך זמן סביר ,ולאחר
שהזהיר את אב בית הדין ועדיין לא זומנה ישיבת בית הדין
למועד סביר ,רשאית נשיאות בית הדין למנות הרכב אחר
להמשך הדיון בתביעה ותקבע האם ההרכב החדש יתחיל
הדיון בנקודה בה הפסיק ההרכב הקודם את דיוניו או
יתחיל הדיון מחדש.
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לא תחליט נשיאות בית הדין על מנוי הרכב חדש או על צורת
הדיון של ההרכב החדש אלא לאחר שמיעת שני הצדדים
ולא תחליט נשיאות בית הדין כי ההרכב החדש יתחיל את
הדיון בנקודה בה הפסיק ההרכב הקודם את דיוניו אם אחד
הצדדים התנגד לכך.
.7

ו.

(א)

על אף האמור בסימן  1לפרק זה ,יהיה זכאי חבר
לתבוע חבר אחר בכל מקרה בו הוועד המרכזי לא
קיבל החלטה כלשהי בקשר לתלונה נגד החבר הנילון
תוך  6חודשים מיום שהוגשה התלונה ללשכה ,אלא
אם כן החליט הוועד המרכזי להאריך את התקופה עד
להכרעה בעניין לתקופה נוספת בת שלושה חודשים,
ובמקרה הצורך לעוד תקופה בת שלושה חודשים,
דהיינו התקופה מיום קבלת התלונה בלשכה לא
תעלה בכל מקרה על  12חודשים.

(ב)

לא קיבל הוועד המרכזי החלטה כלשהי כאמור
בפסקה (א) לעיל ,תוך התקופה הקבועה בפסקה (א)
לעיל ,יהא זכאי החבר המלין לתבוע את החבר הנילון
במישרין בבית הדין .בכל מקרה התובע מטעם המלין
יוכל להיות רק חבר לשכה.

(ג)

למען הסר ספק מובהר בזה כי הוראות סימן זה לא
יחולו אם הוועד המרכזי קבל ,תוך התקופה הקבועה
בפסקה (א) לעיל ,החלטה שלא להעמיד חבר לדין.

(ד)

בכל מקרה של תביעה על ידי חבר מלין על-פי הוראות
סימן זה ,יחולו ההוראות החלות על תביעה שהוגשה
על ידי הוועד המרכזי ,בשינויים המחוייבים מהעניין.

סדרי הדיון

.1

ישיבות בית הדין (פרט לתביעות עפ"י סימן  3לפרק ג' של
נספח זה) תהיינה סודיות ותוכנן יהיה אסור לפרסום ,פרט
אם נקבע אחרת בפסק דין .אכן יוכל בעל דין ,או שליחו,
לעיין בתיק התביעה ,כרצונו.

.2

זכאי בעל דין להעמיד לו טוען ,בתנאי שלא יהיה טוען אלא
חבר בלבד.

.3

רשאית נשיאות בית הדין במקרים הנראים לה ,להעמיד
לרשות ההרכב של בית הדין ,הן בערכאה ראשונה והן
בערכאת ערעור ,מזכיר בעל השכלה משפטית.
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.4

נעדר בעל דין ללא סיבה מספקת לאחר שהוזמן לפחות 15
ימים לפני הישיבה ,רשאי בית הדין לדון ולפסוק בהעדרו.
ההזמנה תהיה במכתב ממוען אל בעל הדין לפי מענו
האחרון הידוע במזכירות הלשכה ויכול שתישלח בדאר
רשום או ע"י מסירה ביד ,אך הזמנה לישיבה נוספת יכול
שתינתן ע"י הודעה בעל פה במהלך ישיבת בית הדין בתנאי
שבעל הדין או בא כוחו נוכח באותה ישיבה.

.5

רשאי בית הדין להטיל על בעל דין הפקדת סכום מסוים
בקופת הלשכה להבטחת הוצאות הדיון ותוצאותיו.

.6

חבר ,או אדם שקבל עליו את כללי הלשכה ומרותה (בין אם
הוא בעל דין או לאו) ,כי יסרב להיענות להזמנת בית הדין או
כי ימאן להעיד או להשיב על שאלות בית הדין ,או אם לא
יאות למסור לבית הדין עפ"י דרישתו כל ראיה שברשותו או
בשליטתו או כי יפריע לבית הדין ,ייחשב כמפר המשמעת
במובן סימן ( 1ב) לפרק ג' של נספח זה.

.7

אב בית הדין ירשום פרוטוקול מישיבת בית הדין .אכן יהיה
בית הדין רשאי להטיל את רישום הפרוטוקול על אדם אחר.

.8

לא יהיה בית הדין כפוף לדיני הראיות או לפרוצדורה החלה
על בתי המשפט.

.9

בערכאה ראשונה ישמע בית הדין את ראיות הצדדים
וטענותיהם ובערכאת הערעור את טענות הצדדים בלבד
ויקבל ראיה רק במקרים כאשר בית הדין נוכח כי מן הצדק
לעשות כן.

.10

.11

(א)

בית הדין יחליט ויפסוק ברוב דעות.

(ב)

נחלקו דעות חברי בית הדין ,תכריע דעת הרוב; אין
רוב לדעה אחת  -תכריע הדעה אשר לדעת אב בית
הדין מקילה עם הנאשם ,אולם אם לא היה רוב דעות
לגבי סוג העונש או מידתו ,או מידת ההשעיה הזמנית,
רואים חבר בית הדין שהציע את סוג העונש או את
מידת העונש או ההשעיה הזמנית החמורים ביותר,
כאלו הצטרף לדעתו של חבר בית הדין שהציע את
ההצעה הקרובה ביותר להצעתו.

תוך  10ימים לאחר מתן פסק דין יעביר אב בית הדין ליו"ר
את פסק הדין המקורי וכל החומר הנוגע לדיון.
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ז.

החלטות בית הדין

.1

יוכל בית הדין-
(א)
(ב)
(ג)
(ד)

.2

לדחות תביעה מבלי להיכנס לעצם העניין;
לתת צווי ביניים כל עוד נמשך הדיון;
לפסוק לטובת אחד מבעלי הדין לגופו של עניין;
להעביר הדיון לרשות המוסמכת אם זו טרם טיפלה
במקרה הנדון.

ואלה העונשים אשר יטיל בית הדין ,לפי שקול דעתו-
(א)
(ב)
(ג)
(ד)
(ה)
(ו)
(ז)

התראה;
נזיפה;
הפסקת חברותו של חבר בלשכה לתקופה קצובה;
הוצאת חבר מן הלשכה;
תשלום סך שלא יעלה על  6,000שקל לקופת הלשכה;
פירסום בדרך מסוימת של פסק הדין או כל חלק
הימנו;
תשלום הוצאות הדיון.

.3

מלבד חיובו של בעל דין בתשלום ממון בתורת חוב או דמי
נזק ,יוכל בית הדין להטיל עליו חיובים אחרים ,כגון:
התפטרות מעבודה מסוימת או מכל תפקיד או משרה,
תשלום סך שלא יעלה על  25,000שקל בתורת פיצוי או כל
חיוב מתאים אחר.

.4

הוטל על חבר עונש לפי פסקה (ג) או פסקה (ד) של סימן 2
לפרק זה ,יפורסם פסק הדין בעתון הלשכה.

.5

הוטל על חבר עונש עפ"י פסקה (ד) של סימן  2לפרק זה,
יובא פסק הדין לידיעת מועצת רואי החשבון ויפורסם
בעתונות הכללית.
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ח.

פסק דין
תוך שלושה חודשים מקיום הישיבה הראשונה של בית
.1
הדין ,או תוך ארבעה חודשים מקבלת המינוי על ידי אב בית
הדין ,הכל לפי התאריך המוקדם יותר ,יוציא בית הדין את
פסק דינו .לא סיים בית הדין את הדיון עד המועד הנ"ל יפנה
אב בית הדין בכתב לנשיאות בית הדין בבקשה מנומקת
למתן ארכה לתקופה נוספת .נשיאות בית הדין רשאית
להאריך את המועד לתקופה שתמצא לנכון או לסרב
להאריכו ,הכל לפי שיקול דעתה .כמו כן רשאית נשיאות
בית הדין להאריך את המועד החדש וכל מועד נוסף שינתן
כאמור.
.2

בית הדין רשאי להאריך כל מועד בעצמו ללא פניה לנשיאות
בית הדין וזאת בתנאי שבעלי הדין יסכימו לכך בכתב.

.3

תם אחד המועדים למתן פסק דין הנקובים בסימנים  1או 2
לעיל תהיה רשאית נשיאות בית הדין לפי שיקול דעתה לבטל
בהודעה בכתב את הרכב בית הדין ולמנות הרכב אחר
במקומו.

.4

נתמנה הרכב חדש של בית הדין כאמור בסימן  3לעיל יחל
הדיון מראשיתו כאילו הוגשה תביעה חדשה אלא אם כן
יחליט בית הדין לאחר קבלת הסכמת בעלי הדין בכתב
להמשיך את הדיון אליו הגיע ההרכב הקודם או לראות חלק
מהעדויות או מההליכים בפני ההרכב הקודם כאילו נתקבלו
או נעשו בפני ההרכב החדש.

.5

פסק הדין יהיה מנומק ויוצא תוך  21יום לאחר הדיון .פסק
הדין יפרט את הרכב בית הדין ,את שמות הצדדים ,את
נשוא התביעה ואת הסעיף המקנה סמכות לבית הדין לפי
פרק ג' ויחתם לפחות ע"י אב בית הדין וחבר נוסף של בית
הדין .רשאי חבר בית הדין שנשאר במיעוט להוסיף
הסתייגותו.

.6

פסק הדין ישלח לבעלי הדין בדואר רשום כשהוא חתום
בידי אב בית הדין או יקרא ע"י אב בית הדין בישיבה
שאליה הוזמנו הצדדים ועותקים הימנו (החתומים בידי אב
בית הדין) יימסרו לצדדים תוך  7ימים מיום קריאתו.
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ט.

ערעור
.1

זכאי בעל דין לערער על פסק דין המטיל עליו עונש לפי
פסקאות (ג) או (ד) של סימן  2לפרק ז' של נספח זה או
המחייבו בתשלום סך העולה על  10,000שקל (לבד
ההוצאות) .בכל מקרה אחר יהיה בעל דין זכאי לערער רק
לאחר שהורשה לכך ע"י אב בית הדין או (אם סרב אב בית
הדין ליתן רשות זו) ע"י נשיאות בית הדין.

.2

כתב ערעור בששה העתקים ימסר תוך  30יום מיום מתן
פסק הדין נשוא הערעור לנשיאות בית הדין.

.3

בקשה בדבר רשות לערער תופנה בע"פ בישיבה בה ניתן פסק
הדין או תוגש בכתב לאב בית הדין תוך  15יום שלאחר יום
הישיבה הנ"ל או לנשיאות בית הדין תוך  15יום מיום סרובו
של אב בית הדין.
נשיאות בית הדין רשאית להאריך כל מועד שנקבע בסימן
זה ובסימן הקודם אם ניתנה לו ע"י מבקש האורכה סיבה
סבירה לכך.

.4

מיד לאחר קבלת הערעור תמנה נשיאות בית הדין את הרכב
בתי הדין לערעור ויעביר לאב בית הדין לערעור חמישה
העתקים מכתב הערעור בצרוף כל החומר שקיבל מאת אב
בית הדין לפי סימן  9לפרק ו' של נספח זה.

.5

אב בית הדין יועיד ישיבת בית הדין וישלח לבעלי הדין
העתק מכתב הערעור.

.6

הוראות הפרקים ו' ז' ו -ח' של נספח זה תחולנה ,בשינויים
המחוייבים ,על ערעור לפי פרק זה.

.7

לא יעיין בית הדין לערעור בנימוק שלא פורש בכתב הערעור.

.8

יוכל בית הדין לערעור לאשר ,לשנות או לבטל את פסק הדין
נשוא הערעור או ליתן פסק דין אחר תחתיו.
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י.

הצמדת סכומים

.1

הסכומים האמורים בפרק ז' סימן ( 2ה) ובסימן  3לאותו
פרק הינם צמודים למדד המחירים לצרכן שמתפרסם ע"י
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאשר הסכומים שנקבעו
לעיל נקבעו עפ"י המדד לחודש דצמבר ( 1981שפורסם ביום
 )15.1.82והסכום שרשאי בית הדין לפסוק יהיה סכום
המתקבל ממכפלת הסכום שנקבע לעיל במדד האחרון
שפורסם לפני מתן פסק הדין מחולק במדד לחודש דצמבר
.1981

.2

כל סכום שנפסק ע"י בית הדין יהיה צמוד למדד המחירים
לצרכן מיום מתן פסק הדין (או תאריך אחר שייקבע בפסק
הדין) עד לתשלום בפועל ,ע"י הצמדה למדד האחרון
שפורסם לפני מתן פסק הדין ולפני התשלום אלא אם כן
החליט בית הדין אחרת ,מנימוקים שירשמו".

* * *
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תקנה  24של תקנות רואי חשבון
(דרך פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג1973-
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חשבון(*)

תקנה  24של תקנות רואי
(דרך פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג1973-
מי שפעל בהתאם לתקן ,להוראה או להנחיה של לשכת רואי חשבון
בישראל ,שאינם סותרים במפורש או מכללא תקנה מתקנות אלה ,רואים
אותו כאילו פעל בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ,אלא אם יוכח כי
פעולתו בנסיבות שבהן נעשתה לא היתה סבירה.

* * *

(*)

תקנות אלה הותקנו על ידי שר המשפטים בתוקף סמכותו לפי סעיפים 11
ו 17-לחוק רואי חשבון ,תשט"ו 1955-ופורסמו ביום ( 19.7.1973ק.ת- 3036 .
י"ט תמוז תשל"ג ,עמ' .)1642
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כללי ההתנהגות המקצועית עפ"י תקנה 60
מתקנון ההתאגדות של לשכת רואי חשבון בישראל
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כללי ההתנהגות המקצועית עפ"י תקנה 60
מתקנון ההתאגדות של לשכת רואי חשבון בישראל

()1

למען הגשם את המטרות המפורטות בתזכיר ההתאגדות של לשכת רואי
חשבון בישראל; ולמען הבטח למקצוע ראיית החשבון את מקומו הראוי
בחברה הישראלית ,ולמען עצב את דמותו של רואה החשבון ,ובפרט של
חבר הלשכה ,בעיני הציבור בארץ ובחוץ לארץ כבעל רמה מקצועית
ומוסרית מעולה ולמען טפח יחסי האמון כלפי רואה החשבון בכל עיסוקיו
המקצועיים; מחוייבים חברי לשכת רואי חשבון בישראל לנהוג לפי
כללים אלה:
.1

א.

ההגדרות שבסעיף  1בתקנון ההתאגדות של לשכת רואי
חשבון בישראל (להלן  -התקנון) חלות על כללים אלה ,אלא
אם נקבע אחרת.

ב.

בכללים אלה- :
"ראיית חשבון" -
"רואה חשבון" -
"עיסוק אחר" -
"עיסוק נלווה" -
"שרות מקצועי" -
"חברת רואי חשבון" -
"תאגיד של חברים" -

.2

()1

כמוגדר בחוק רואי חשבון.
כמוגדר בחוק רואי חשבון.
כל עיסוק מלבד ראיית חשבון.
עיסוק אחר ,כפי שייקבע מזמן
לזמן ע"י הוועד המרכזי.
למעט שרות בעיסוק אחר.
כמוגדר בחוק רואי חשבון.
תאגיד בשליטת חבר ,שאינו
"חברת רואי חשבון" ואשר עוסק
בעיסוק אחר.

א.

חבר ישמור בכל מעשיו על מידת היושר וההגינות ועל הרמה
המוסרית שכבוד המקצוע מחייב בהן.

ב.

חבר יקפיד על רמתם המקצועית הגבוהה ועל מהימנותם של
כל המסמכים היוצאים מתחת ידיו ושל המידע שהוא מוסר.

ג.

חבר ינהג בכבוד ובאדיבות כלפי עמיתו וכלפי הלשכה
ומוסדותיה ,והוא ימנע מכל מעשה ומחדל שיש בהם משום
פגיעה ,או העשויים להוות פגיעה ,בכבודם או במעמדם.

כולל תיקונים שאושרו על ידי הוועד המרכזי בישיבותיו מהימים,21.4.75 :
 15.7.01 ,12.8.91 ,13.5.91 ,11.3.91 ,4.2.91 ,10.7.89 ,10.1.83ו.28.11.04-
60

ד.

()1

()2
()3
()4
()5
()6
.3

חבר חייב להזדקק לבוררות בכל עניין שהוועדה
לפירוש כללי ההתנהגות או הוועדה ליחסי חברים
החליטה שיש להזדקק לבוררות ,או בעניין שהוא
בגדר סמכותו של בית הדין עפ"י פרק ג' סימנים 4 ,2
ו 5-לתקנון בית הדין ושיו"ר בית הדין החליט
שבעניין זה יש להזדקק לבוררות.
חבר רשאי לערער בפני נשיא הלשכה או מי שהוסמך
על ידו על חיובו כאמור לעיל .החלטתו של נשיא
הלשכה בעניין זה תהיה סופית.
בוררות כאמור תהיה בפני בורר יחיד אלא אם כן
הוסכם ע"י הצדדים אחרת.
בהעדר הסכמה בין הצדדים ,ייקבעו הבורר או
הבוררים ע"י נשיא הלשכה או מי שהוסמך על ידו.
אי חתימה של חבר על הסכם בוררות עפ"י החלטה
כאמור תוך זמן סביר תיראה כפגיעה בכבודה של
הלשכה ומוסדותיה.
מתקיים הליך משפטי בעניין כאמור בסעיף ( )1לעיל,
לא יחולו סעיפים ( )5( - )1דלעיל.

א.

חבר העוסק בראיית חשבון יתן שרותו בהקפדה על הגינות,
בלי משוא פנים ,לפי מיטב שיקול דעתו ובהתאם לכללים,
לתקנים ולנהלים המקובלים במקצוע בכלל ושנקבעו ע"י
מוסדות הלשכה בפרט.

ב.

חבר בעוסקו בעיסוקים נלווים ,ינהג לפי האמור בפיסקה א'
מכלל זה באותה המידה שטבע העיסוק מחייב.

.4

חבר העוסק בראיית חשבון יימנע מכל מעשה או מחדל העשויים
לפגוע באי-תלותו במבוקר ,או ממצב של ניגוד עניינים בין עיסוקו
כרואה חשבון לבין עיסוקו בעיסוק אחר.

.5

א.

חבר לא יגלה לאחר דבר שהובא לידיעתו תוך כדי מתן שרות
מקצועי ללקוח ושיש לו קשר ענייני לשרות המקצועי הניתן
לאותו לקוח ,אלא אם כן הסכים הלקוח ,או אם חייב החבר
לגלותו על-פי דין או שגילויו דרוש למילוי תפקידו.

ב.

חבר ינקוט בצעדים סבירים כדי להבטיח שפקידיו
והעובדים איתו ישמרו אף הם על החובה המוטלת עליו לפי
פיסקה א' מכלל זה.
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.6

א.

חבר כשהוא משמש כרואה חשבון ,לא יתן דוח או חוות דעת
אלא על סמך בדיקתו האישית שלו או של שותפו או של
פקידו או של רואה חשבון אחר ,או  -בדוח או בחוות דעת
המתייחסים במלואם או בחלקם  -לפעולות או לנכסים
במדינת חוץ  -של אדם הרשאי לעסוק בראיית חשבון
במדינת חוץ.

ב.

חבר בעוסקו בעיסוקים נלווים ,ינהג לפי האמור בפיסקה א'
מכלל זה באותה המידה שטבע העיסוק מחייב.

.7

חבר לא יעסוק בראיית חשבון בשותפות עם מי שאינו חבר ,אולם
מותרת שותפות לראיית חשבון במדינת חוץ עם אדם הרשאי
לעסוק שם בראיית חשבון.

.8

א.

חבר לא יעסוק בראיית חשבון אלא בשמו או בשם של
פירמה המורכב משמות השותפים בפירמה ,בין הנוכחים
ובין הקודמים ,או משמו של אחד או יותר מהם ,בתוספת
הכינוי "ושות'" או בלעדיו.

ב.

לצורך הדיון המשמעתי יראו כל שותף בפירמה כאחראי
לכאורה לכל פעולה של הפירמה ולכל חתימה שניתנה בשם
הפירמה וחובת הראיה כי שותף פלוני אינו אחראי אישית
חלה עליו.

א.

חבר כשהוא משמש כרואה חשבון ,לא ירשה למי שאינו
רואה חשבון ,אף לא לפקידו ,לחתום בשמו על מסמכים
הטעונים חתימת רואה חשבון; לעניין כלל זה המונח
"שמו" :לרבות שם הפירמה שלו כאמור בכלל  8לעיל.

ב.

חבר בעוסקו בעיסוקים נלווים ,ינהג לפי האמור בפיסקה א'
מכלל זה באותה מידה שטבע העניין מחייב.

.9

.10

חבר לא יעסיק בראיית חשבון אדם שרשיונו בוטל עפ"י החלטת
מועצת רואי חשבון לפי סעיף  12לחוק רואי חשבון ,ולא יעסיק
בראיית חשבון אדם בתקופה שתוקף רשיונו הופסק .לעניין כלל
זה ,דין חבר שחברותו בלשכה פקעה או הופסקה זמנית עפ"י
הוראות סעיף 12א'( )6או ( 13ב) לתקנון  -כדין אדם שרשיונו בוטל
או הופסק כאמור.

.11

חבר לא ישדל אדם להיות לקוחו.
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.12

חבר לא יתן תשלום או טובת הנאה אחרת ,ולא יבטיח אותם,
במישרין או בעקיפין ,בעד השגת עבודה בראיית חשבון ,פרט
להשגת עבודה כשכיר.

.13

א.

חבר לא יקבע ולא יקבל עבור שרותי ראיית חשבון שכר לפי
תוצאות השרות שנתן.

ב.

חבר לא יתן ולא יציע שרות מקצועי ללא תמורה או
בתמורה שהיא נמוכה מן השכר הסביר והמקובל לגבי אותו
שרות .השכר הסביר והמקובל לגבי שרות מקצועי מסוים
הוא שכר המביא בחשבון את הגורמים הבאים:
()1
()2
()3
()4
()5

הידע והכישורים הדרושים לצורך מתן אותו סוג של
שרות;
רמת המיומנות והניסיון של האנשים שהעסקתם
באותו שרות היא חיונית לצורך ביצועו;
הזמן שכל אחד מהאנשים הנ"ל חייב להשקיע לצורך
ביצוע השרות ברמה מקצועית נאותה;
רמת האחריות הכרוכה בביצוע השרות;
תקופת הביצוע של השרות.

בכל מקרה ,מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תמורה
שהיא פחות מ 2/3 -מהתמורה הרגילה שגובה החבר נותן
השרות לגבי שרות מקצועי דומה תחשב כתמורה שהיא
נמוכה מן השכר הסביר והמקובל לגבי אותו שרות.
ג.

האמור בפיסקה ב' מכלל זה לא יחול לגבי:
()1

שרות מקצועי הניתן למוסד ציבורי ,כל עוד ההפרש
בין השכר הסביר והמקובל לגבי אותו שרות לבין
התמורה בפועל בגינו אינו עולה על סכום שיכול
להיחשב כתרומה סבירה למוסד כזה ,מבחינתו
האישית של רואה החשבון נותן השרות או מבחינת
הפירמה נותנת השרות ,לפי העניין.
בפיסקה זו "מוסד ציבורי"  -גוף הפועל על בסיס
התנדבותי למטרות לאומיות או למטרות צדקה,
לרבות מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף  )2(9לפקודת
מס הכנסה ,בין אם הגוף הנדון מימש את זכותו
לקבלת הכרה כ"מוסד ציבורי" לצרכי מס ובין אם
בחר שלא לעשות כן.
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()2

.14

שרות מקצועי שאינו כרוך במתן חוות דעת כלשהי,
הניתן במסגרת של קשר אישי.

ד.

אין באמור בפיסקאות ב' ו-ג' מכלל זה כדי למנוע חבר
מלשמש אישית בהתנדבות בתפקיד ניהולי ,ארגוני או
פיקוחי במוסד ציבורי (כהגדרתו בפיסקה ג' מכלל זה) שבו
נהוג מילוי תפקידים כאלה על בסיס התנדבותי.

א.

חבר לא ישתף בהכנסותיו מראיית חשבון כל איש אלא
רואה חשבון .לעניין כלל זה ,דין רואה חשבון מחו"ל כדין
רואה חשבון.

ב.

על אף האמור בפיסקה א' מכלל זה ,מותר לחבר לשתף
בהכנסותיו כאמור את קודמיו ואת יורשיו של קודמיו ושל
שותפיו.

ג.

לעניין כלל זה לא יראו כשיתוף בהכנסות תשלום דמי
מוניטין למי שמותר לשתפו בהכנסות כאמור ולבאים
מכוחו.

.15

משרד בו נותן חבר ,הן בעצמו והן במסגרת של תאגיד ,שרות
מקצועי ,לא ישמש כל מטרה עסקית או מקצועית העלולה לפגוע
בכבוד המקצוע.

.16

חבר לא יתן שרות מקצועי ללקוחו של חבר בעניין שהאחר כבר
החל לטפל בו ,אלא בהסכמת האחר ,זולת אם סרב האחר לתת
הסכמתו ללא נימוק סביר .הנמנע מלענות לבקשת הסכמה תוך זמן
סביר ,דינו כדין מסרב ללא נימוק סביר .כנימוק סביר יראו לעניין
זה ,בין השאר ,אם הלקוח דרש מהחבר המסרב לנהוג בניגוד
לחובתו המקצועית ,או בניגוד לכל דין ,או לקבוע שכרו למטה מן
הסביר והמקובל ,או אם יש לחבר המסרב בקשר לאותו עניין
תביעות או דרישות כספיות מוצדקות מאת הלקוח שעדיין לא
נתמלאו ,כל עוד לא הוחל בהליכים משפטיים (כולל בוררות) לשם
מימוש התביעה/הדרישה .נתן חבר שרות מקצועי ונפטר או חדל
מלמלא תפקידו מכל סיבה אחרת ,תהיה לנשיא הלשכה או למי
שנתמנה על ידיו לשם זה ,הרשות לסרב מתן ההסכמה במקומו.

.17

א.

חבר לא יעשה פרסומת לעצמו כעוסק בראיית חשבון ,למעט
פרסומת מותרת כמפורט בפיסקה ג' מכלל זה ,וינקוט
באמצעים סבירים למניעת פרסומת שלו ,שאינה מותרת
כאמור ,בידי אחרים.

ב.

האמור בפיסקה א' מכלל זה יחול על פרסומת של חבר,
לרבות תאגיד של חברים שמצויין בה אחד מאלה:
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()1
()2
ג.

דבר היותו רואה חשבון;
עיסוקו בראיית חשבון ,במישרין או בעקיפין ,בין
שצויין דבר היותו רואה חשבון ובין שלא.

חבר רשאי לפרסם מידע עובדתי הנוגע לעיסוקו ובלבד שלא
יכלול מידע שיש בו אחד מאלה:
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

דברי שבח או הערכה לעצמו ,במישרין או בעקיפין
לרבות בדרך של השוואה לאחר;
מצג שווא;
עובדות מטעות;
שמות לקוחותיו בעבר ובהווה;
שכר הטרחה שהוא גובה או הבסיס לחישובו;
תפקיד ציבורי שהוא ממלא על-פי דין;
תוצאות שהשיג בעבור לקוחותיו בעניינים מקצועיים.

ד.

חבר לא יפרסם את עצמו בכל דרך שיש בה כדי לפגוע בכבוד
המקצוע או כדי להטריד לקוחות או ליצור אצלם רושם
שגוי ,הטעיה או תרמית בדבר יכולתו להשיג תוצאות כאלה
ואחרות בעניינים מקצועיים.

ה.

בכפוף לאמור בפיסקאות ג' ו -ד' מכלל זה רשאי חבר לציין
גם פרטים אלה:
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

ו.

ניסיונו המקצועי בראיית חשבון;
ניסיונו והתמחותו בעיסוקים נלווים ,במובחן
מניסיונו בראיית חשבון;
תארים אקדמיים שרכש;
תואר שדין אחר מסדיר את השימוש בו ,ובלבד
שהדבר לא נאסר על-פי אותו דין או על-פי החוק;
כשרות לעסוק בראיית חשבון מחוץ לישראל;
מספר שנות ותק בעיסוקו בראיית חשבון;
פירוט רואי חשבון שהינם שותפיו או עובדיו ,לרבות
הפרטים בסעיפי משנה ( )1עד ( )6לגבי כל אחד מהם;
פרטים הנוגעים למען המשרד ולדרכי ההתקשרות עם
המשרד וכל שינוי בהם;
שמות שותפים שיצאו לגמלאות ,ושמות שותפים
שנפטרו ,תוך ציון העובדה כי השותף יצא לגמלאות
או נפטר.

חבר אינו רשאי לפרסם פרסומת לפי כלל זה ,בדרך של
פרסום ברשות הרבים או באמצעי תקשורת אלקטרוניים,
ואולם רשאי הוא לקבוע שלט בגודל ובנוסח המקובלים
במקצוע ,סמוך למשרדו או למשרדו הקודם.
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ז.

לעניין כלל זה יחולו ההגדרות הבאות:
()1
()2

()3
()4
()5

.18

"אמצעי תקשורת אלקטרוניים"  -כגון :רדיו
וטלויזיה אך למעט אתר האינטרנט של החבר;
"דיוור ישיר"  -פנייה לאדם מסוים ,לבית עסק שלו
או לביתו המועברת בפקסימיליה ,בדרך ממוחשבת
(כגון ,SMS, E-MAIL :וכיוצ"ב) בחלוקה ידנית או
באמצעי אחר ,למעט חלוקה אקראית של דבר דפוס,
המופץ מטעמו של החבר ,ברשות הרבים;
"לקוח"  -לרבות לקוח פוטנציאלי;
"פרסומת"  -למעט מסירת מידע במענה לפנייתו של
אדם מסוים ,הנועד לשימושו ולא לשם הפצתו
לאחרים;
"פרסום ברשות הרבים"  -לרבות בשלטי חוצות,
בכרזות אויר או באמצעי דומה ולמעט בעיתונים או
בדיוור ישיר.

א.

בהתעורר ספק ביישומם או בפירושם של כללים אלה חייב
חבר לבקש את חוות דעתה של הוועדה לפירוש כללי
ההתנהגות עפ"י תקנה  20מהתקנון.

ב.

המפר כללים אלה אשם בעבירה על התקנון.
* * *
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