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סימן א :כללי
.1

שם הלשכה
בעברית :לשכת יועצי מס בישראל
בלועזיתTHE INSTITUTE OF TAX ADVISERS IN ISRAEL :

.2

הגדרת מונחים
למונחים להלן תהיה המשמעות שלצידן:
"הלשכה":

לשכת יועצי מס בישראל ,עמותה רשומה
בהתאם לחוק האגודות העותומניות.

"יועץ מס":

יחיד הרשאי לייצג נישומים על פי הפקודה
והרשום בפנקס יועצי מס המתנהל על פי
הפקודה ,וחוק הביטוח הלאומי.

"דמי חבר":

סך התשלומים השנתיים הנגבים בעבור
פעילותה הכוללת של הלשכה מאת המעוניינים
להיות חברים בלשכה.

"דמי חבר לשכה":

סכום דמי החבר המוצעים על ידי ההנהלה
הארצית ומאושרים בידי המועצה.

"דמי חבר סניף":

דמי חבר הנגבים בלשכה עבור תקציב פעילות
של סניף.

"ועדת קבלת חברים":

הוועדה תמונה ע"י הנהלת הלשכה ותמנה
שלושה חברים ,הוועדה רשאית שלא לאשר
חברותו של יועץ מס .ההחלטה ניתנת לערעור
בפני בי"ד חברים.

"חבר לשכה":

יחיד חבר מן המניין וחבר שלא מן המניין
בלשכה.

"חבר מן המניין":

חבר מן המניין בלשכה כהגדרתו בסעיף 5.1
לתקנון.

"חבר שלא מן המניין":

חבר שלא מן המניין בלשכה כהגדרתו בסעיף
 5.2לתקנון.

"מתמחה":

מתמחה כמשמעותו בחוק יועצי המס.

"סניפים"/סניפי הלשכה:

סניפים של הלשכה כמפורט בסימן ד' לתקנון
וכן כל סניף שיווסף בהתאם לאמור בתקנון זה.

"אסיפה כללית":

אסיפה כללית של חברי הלשכה מהמניין או
שלא מן המניין .סמכויות האסיפה הכללית
ודרך כינוסה הן כמפורט בסעיף  14לתקנון
וכאמור בסעיף  20לחוק העמותות.

"המועצה הארצית""/המועצה":

הגוף העליון של הלשכה המסמיך את ההנהלה
לביצוע ענייניה השוטפים והמדיניות של
הלשכה .סמכויות המועצה ודרכי כינוסה הן
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כמפורט בסעיף  15לתקנון ובהתאם לסעיף 25
לחוק העמותות ("הועד").

.3

"הנהלת הלשכה":

ההנהלה הינה הגוף המבצע את מדיניות
והחלטות המועצה.

"נשיא הלשכה""/הנשיא":

יו"ר הנהלת הלשכה אשר נבחר ע"י המועצה
ואמון על יישום מדיניותה.

"נשיא שקדם":

נשיא שכיהן בתפקיד קדנציה אחת מלאה
לפחות בקדנציה שקדמה לכהונת הנשיא הנוכחי
והוא עדיין חבר לשכה על כל המשתמע בתקנון
זה.

"הפקודה":

פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) או כל חוק אחר
שיחליף את הפקודה ויסדיר את ענייני יועצי
המס.

"חוק יועצי המס":

חוק הסדרת העיסוק בייצוע על ידי יועצי מס,
תשס"ה 2005-וכל תקנה ,חיקוק או דין אחר
שחוק יועצי המס מחליפו או כפי שיחוקקו ו/או
יותקנו מכח חוק זה.

"חוק מע"מ":

חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו .1975 -

"חוק העמותות":

חוק העמותות ,תש"מ .1980 -

"חוק העונשין":

חוק העונשין ,התשל"ז .1977 -

"חוק ביטוח לאומי":

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] ,התשנ"ה – .1995

מטרות הלשכה
הלשכה הוקמה לצורך המטרות הבאות:
א.

לשקוד על הרחבת מספר חברי הלשכה.

ב.

לאגד ולייצג את חברי הלשכה.

ג.

לערוך פעולות לימוד והשתלמות מקצועית לחברי הלשכה.

ד.

לעמוד על משמר ענייני המקצוע ולהגן על החופש ,הכבוד והזכויות של חברי
הלשכה.

ה.

הצבת הנחיות מקצועיות לחברי הלשכה ולקבוע כללי נוהג מחייבים בכל
העניינים הנוגעים לעבודה המקצועית של חברי הלשכה.

ו.

לטפל בכל הנושאים לשם קידום והגנת ענייני המקצוע והשגת מטרותיו.

ז.

לטפח יחסי חברות וכבוד בין חברי הלשכה ,לעזור ,לפתח ,לשפר ולקדם את
המקצוע בדרכים והאמצעים המתאימים.
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.4

ח.

לייסד ,להחזיק ולקיים ספריות ,מועדונים ומכונים ,לבד או בשיתוף עם גורמים
אחרים.

ט.

לייסד ולקיים מוסדות כלכליים לשם עזרה הדדית בין חברי הלשכה לבד או
בשיתוף עם מוסדות וארגונים אחרים בארץ או בחו"ל.

י.

להוציא לאור עיתונות ,ספרות מקצועית ופרסומים שונים ולתמוך בפרסום
עבודות מדעיות במקצוע או בנושאים הקשורים בו או המעניינים את חברי
הלשכה לבד או בשיתוף מוסדות וארגונים אחרים.

יא.

לארגן פעולות צדקה לטובת הציבור הרחב.

כתובת הלשכה
משרדי הלשכה יימצאו ברחוב גולדברג  4בתל-אביב או כפי שיקבע מזמן לזמן על ידי
המועצה.

.5

חברי לשכה

סימן ב :חברות בלשכה

ללשכה חברים מן המניין וחברים שלא מן המניין.
חברות בלשכה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.
5.1

חבר מן המניין
הינו יועץ מס או מתמחה אשר יתקבל כחבר בהתאם לקבוע בסעיף  9.1להלן
ואשר שילם את דמי החבר מידי שנה.

5.2

עמית
הינו יחיד הרשאי לייצג בפני רשויות המס.

5.3

נשיא כבוד
 5.3.1המועצה ברוב של  2/3מחבריה בהצבעה גלויה או חשאית תוכל להעניק
לנשיא לשעבר תואר של "נשיא כבוד" של הלשכה.
 5.3.2נשיא כבוד יוזמן לישיבות המועצה בזכות דעה מייעצת.
 5.3.3נשיא כבוד יהיה פטור מתשלום דמי חבר וכיוצא בזה ללשכה

5.4

עמית כבוד
 5.3.1המועצה רשאית לקבוע כי חבר מן המניין או איש ציבור אשר נמצא
ראוי לתואר זה ,הינו עמית כבוד לכל ימי חייו .המועצה רשאית לעשות
כן מטעמים מיוחדים שירשמו ובתנאי שההחלטה על כך התקבלה
במועצה ברוב של  75%מחבריה.
 5.3.2עמית כבוד שהינו איש ציבור יוכל להשתתף בישיבת מוסדות המועצה,
אך לא יהיה בעל זכות לבחור או להיבחר ויהיה פטור מתשלום דמי
חבר.
 5.3.3עמית כבוד יסייע ללשכה בביצוע מטרותיה כל עוד משמש הוא כעמית
כבוד ועומד בתנאי ההנהלה כפי שיקבעו מעת לעת.

.6

פנקס חברי הלשכה
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הלשכה תנהל פנקס חברים בו ירשמו חברי הלשכה ,מענם ,כתובת מקום עבודתם,
מספר זהותם ותאריך תחילת חברותם ומי שחדלו להיות חברים בלשכה ותאריך
פקיעת החברו ת .פנקס החברים יתנהל בהתאם לכללים שנקבעו על ידי המועצה ובכפוף
לסעיף (39א) לחוק העמותות.
הלשכה רשאית להנפיק לכל חבר תעודה המעידה על חברותו בלשכה .התעודה תינתן
ללא תמורה ותכלול מספר תעודת מייצג ותמונה אישית .חבר הפורש מהלשכה או
מורחק ממנה חייב להחזיר את תעודת החבר ללשכה בתוך  30יום מיום הפרישה.
אין למסור את רשימת פנקס החברים לגורם שאינו מוסמך או לאדם העלול לעשות
שימוש ברשימה זו בניגוד לעניניה של הלשכה.

זכויות וחובות החברים
.7

.8

.9

זכויות חברי הלשכה
7.1

חבר לשכה רשאי להיות נוכח באסיפה הכללית של הלשכה .חבר מן המניין
רשאי להצביע באסיפה הכללית לבחור ולהיבחר לכל תפקיד במוסדות הלשכה
בכפוף להוראות התקנון.

7.2

חבר לשכה רשאי להיות נוכח באסיפות הסניף אליו הוא משתייך.
חבר מן המניין רשאי להצביע באסיפות הסניף אליו הוא משתייך לבחור
ולהיבחר לכל תפקיד בסניף  ,בכפוף להוראות התקנון.
חבר לשכה יוזמן לאירועים ,כנסים והשתלמויות שעורכת הלשכה

7.3

חבר לשכה זכאי לקבל מהלשכה עזרה והדרכה הדרושים לו בעבודתו בהתאם
לקריטריונים שקבעה ההנהלה הארצית.
בן או בת זוג של חבר לשכה מן המניין שנפטר ,רשאים לקבל שירותים
מקצועיים כאמור למשך שנתיים מיום פטירתו של חבר הלשכה.

חובות חברי הלשכה
8.1

חבר הלשכה ימלא אחר הוראות התקנון ,החלטות הלשכה והוראות מוסדותיה.

8.2

חבר הלשכה יסייע ללשכה בהשגת מטרותיה.

8.3

חבר הלשכה ינהג לפי כללי האתיקה המקצועית שנקבעו בדין וכן בהתאם
לכללי האתיקה המקצועית שיפורסמו על ידי הלשכה.

8.4

חבר הלשכה יגן על כבוד המקצוע ,כבוד הלשכה ,מוסדותיה וחבריה.

8.5

חבר לשכה ישמור ולהקפיד על יחסי חברות הוגנים כלפי חבר לשכה אחר.

8.6

חבר לשכה ישלם במועד את דמי החבר ללשכה כפי שייקבעו מעת לעת על ידי
מוסדות הלשכה ובהתאם לקבוע בסעיף  10להלן.

קבלת חברים חדשים
9.1

חבר מן המניין
 9.1.1יועץ מס או מתמחה , ,המבקש להתקבל כחבר לשכה (להלן"-המבקש")
יגיש בקשה בטופס מקוון או ידניבכפוף לחוק העמותות( .להלן-
"הטופס").
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 9.1.2על המבקש לשלם דמי חבר ,כפי שיקבעו מפעם לפעם על ידי המועצה.
 9.1.3את הטופס ואישור תשלום דמי החבר על המבקש להעביר להנהלת
הלשכה.
הנהלת הלשכה רשאית לאשר מועמדותו של המבקש .פסילת מועמדותו
תעשה רק ע"י ועדת קבלת חברים כמפורט בסעיף זה להלן.
 9.1.4ביקשה הנהלת הסניף או הלשכה לדחות מועמדותו של מבקש ,תעביר
את המלצתה על כך לוועדת קבלת חברים .הנהלת הסניף תאפשר
למבקש ו/או לחבר סניף המבקש לעשות כן ,להשמיע את דבריו בכתב
או בע"פ טרם החלטתה.
 9.1.4ועדת קבלת חברים תחליט בתוך  30ימים מיום שהועברה לה המלצתה
של הנהלת הסניף או הלשכה האם לקבל ההמלצה או לדחותה.
החליטה ועדת קבלת חברים על דחיית בקשתו של המבקש ,יוחזרו
למבקש דמי הרישום.
 9.1.7החלטת ועדת קבלת חברים ניתנת לערעור בפני בית דין חברים.
 9.1.8נדחתה בקשתו של מבקש רשאי הוא לחזור ולהגיש מועמדותו מחדש
כעבור שישה חודשים מיום דחיית בקשתו וחוזר חלילה.
9.2

עמית שלא מן המניין
 9.2.1מתמחה שהתחיל התמחותו והמבקש להתקבל כחבר לשכה לתקופת
התמחותו ,יגיש בקשה על גבי טופס שנוסחו ייקבע מעת לעת על ידי
הנהלת הלשכה (להלן"-הטופס") ,בצרוף תשלום דמי הרשמה כפי
שיקבעו מפעם לפעם על ידי המועצה לחשבון הבנק של הלשכה.
 9.2.2את הטופס ואישור תשלום דמי ההרשמה על המבקש להעביר להנהלת
הסניף באזור שבו יתמחה.
 9.2.3הוראות סעיפים  9.1.3עד וכולל  9.1.8לעיל יחולו בשינויים המתחייבים.
 9.2.4מתמחה עמית שלא מן המניין אשר קיבל את התואר יועץ מס והחל
לעבוד  ,יהיה זכאי להיות חבר מן המניין של הלשכה עם קבלת התואר,
אלא אם בתקופת חברותו שלא מן המניין החליטה ועדת קבלת חברים
אחרת.

.10

דמי חבר
10.1

הנהלת הלשכה תציע בפני המועצה את סכום דמי החבר שתשלומם חובה על
החברים ואת דרך העברת התשלום .תשלום דמי החבר יכלול את תשלום דמי
החבר בלשכה ובסניף כאחד .המועצה תקבע את גובה דמי החבר כאמור (להלן-
"דמי החבר  -לשכה") וכן את שיעור חלוקת דמי החבר בין הלשכה לבין הסניף,
ואולם סניף לא יהיה רשאי לגבות דמי חבר בנפרד.
דמי החבר יוסדרו עד לתום חודש מרץ בכל שנה (להלן"-מועד התשלום").
המועצה רשאית לקבוע כללים לעניין תשלום דמי החבר לשיעורין ,הצמדה,
ריבית כנהוג במשק.

10.2

חבר לשכה חייב בתשלום דמי חבר במועדם ובהתאם לאמור בתקנון זה.
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10.3

המועצה רשאית לקבוע הנחות ותנאים לעניין גובה דמי החבר ולהסמיך את
ההנהלה לקבל החלטות בעניין זה.

10.4

בני זוג ,חברים מן המניין ,העובדים יחדיו במשרד לייעוץ מס  .אחד מבני הזוג
(בלבד) זכאי לפטור מדמי החבר.

 10.7אין כפל הנחות .כל מחלוקת בנוגע לזכאות להנחה על פי סעיף זה תובא בפני
הנהלת הלשכה.
 10.8חבר אשר רוצה לבטל את חברותו בלשכה ,עליו להודיע עד  31לחודש מארס
בשנה שוטפת על ביטול חברותו ,ולא יישא בתשלום דמי החבר בגין כל השנה
הקלנדרית .חדל להיות חבר לשכה במהלך השנה ,ישלם דמי חבר מלאים
לאותה שנה.

10.9

.11

חבר חדש המצטרף במהלך השנה ישלם דמי חבר באופן יחסי למספר החודשים
שנותרו באותה שנה.

אי תשלום דמי חבר במועד
חבר אשר לא שילם את דמי החבר במועד יחולו ההוראות הבאות:
11.1

לא שילם את דמי החבר תוך  30יום ממועד התשלום ,לאחר שקיבל התראה על
אי התשלום ,בדואר רשום ,לא יהיה זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות הלשכה
והסניף .כמו כן ובנוסף לא יהיה זכאי להשתתף באירוע ,בכינוס או בהשתלמות
מטעם הסניף או הלשכה ויפסק משלוח חומר מקצועי עבורו.

לא שילם את דמי החבר תוך  60יום ממועד התשלום ,לאחר שקיבל
 11.2א.
התראה נוספת על אי התשלום ,בדואר רשום ,רשאית הנהלת הלשכה
להשעות את חברותו בכפוף לשימוע.

ב.

אם הינו בעל תפקיד במוסדות הלשכה יופסק תפקידו.

11.3

אין בהוראות סעיפים  11.1ו 11.2 -לעיל כדי לגרוע מהחיוב בריבית ,הפרשי
הצמדה בגין פיגור בתשלום דמי החבר כנהוג במשק.

11.4

גזבר הלשכה י ודיע לחבר אשר לא שילם את דמי החבר במועד על הפיגור
בתשלום וכן יפרט את הסנקציות אשר יוטלו עליו היה ולא ישלם את דמי החבר
תוך פרק זמן שיקבע.

 .11.5חבר אשר לא שילם את חובו ,רשאית הלשכה לנקוט כנגדו הליכי גבייה
באמצעות יועצה המשפטי של הלשכה או בכל דרך אחרת.
.12

הפסקת חברות בלשכה
חבר יחדל להיות חבר לשכה באחד מהמקרים הבאים:
12.1

היה ולא שילם את דמי החבר רשאית הלשכה להפסיק את חברותו בכפוף
לשימוע.

12.2

היה והודיע בכתב על רצונו לחדול מלהיות חבר בלשכה ,תוך  30יום מיום בו
התקבלה הודעתו.

12.2

עם פטירתו.
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 12.3עם הרשעתו במעשה פלילי שיש עמו קלון על פי החלטת היועץ המשפטי של
הלשכה.
 12.3א' הצטרפות החבר לארגון אחר הפוגע במעמדו של יועץ המס תיחשב לעבירת
משמעת.
12.4

עם מחיקת שמו מפנקס המייצגים המתנהל על ידי נציב מס הכנסה או מחיקת
שמו מפנקס מייצגים על פי כל דין שיחליף את פקודת מס הכנסה לעניין זה,
והכל למשך תקופת השעייתו או מחיקתו מהפנקס כאמור.

12.5

על פי החלטה סופית של בית דין חברים.

12.6

אם חדל לקיים תנאי הקבוע בסעיף  5לעיל.

12.7

תואר עמית כבוד – ניתן לביטול ברוב רגיל.

סימן ג :מוסדות הלשכה
.13

.14

מוסדות הלשכה הן:
(א)

אסיפה כללית.

(ב)

מועצה ארצית.

(ג)

הנהלת הלשכה.

(ד)

נשיא הלשכה.

(ה)

ועדת ביקורת ארצית.

(ו)

ועדת בחירות ארצית.

(ז)

בית דין חברים ארצי.

אסיפה כללית
14.1

האסיפה הכללית של חברי הלשכה הינה המוסד העליון שלה והחלטותיה
מחייבות את כל חברי הלשכה והמוסדות האחרים של הלשכה.

14.2

אסיפה כללית רגילה של חברי הלשכה תתקיים לא פחות מאחת לשנה.
נשיא הלשכה ו /או יו"ר המועצה יקבעו את המועד והמקום בו תתכנס האסיפה
הכללית וכן את סדר היום.

14.3

רשאים להצביע באסיפה הכללית חברים הממלאים את התנאים הנקובים
בסעיף  22.2לתקנון (להלן"-חברים הרשאים להצביע").

14.4

המועצה הארצית רשאית לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין ועליה
לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת הארצית או של עשירית מכלל
חברי הלשכה שהם חברים הרשאים להצביע.
לא כינסה המועצה את האסיפה הכללית שנדרשה כאמור ,תוך  21ימים מיום
שהוגשה הדרישה ,רשאים הדורשים לכנסה בעצמם והאסיפה תתקיים בתוך
שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור.
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14.5

14.6

הלשכה תכסה את ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים .
בהודעה המזמינה לאסיפה הכללית הן מהמניין והן שלא מהמניין יפורטו מקום
האסיפה ,המועד וסדר היום .ההודעות על אסיפה כללית מן המניין תישלחנה
לחברים לפחות  21יום לפני מועד האסיפה ,והודעות על אסיפה כללית שלא מן
המניין תישלחנה לחברים לפחות  30יום לפני מועד האסיפה הכללית שלא מן
המניין.
האסיפה הכללית מן המניין תבצע לפחות אחד מאלה:
(א) תדון תחליט ותאשר את הדין וחשבון של העמותה ופעילותה במשך השנה
שחלפה.
(ב) תדון תחליט ותאשר את הדו"ח הכספי והדו"ח המילולי של העמותה ואת
הדו"ח
של ועדת הביקורת.
(ג) לאחר דיון בממצאי ועדת הביקורת יוחלט ע"י האסיפה
הכללית באם לאמץ את החלטות ועדת הביקורת.
(ד) תדון ותחליט בכל העניינים אשר נכללו בסדר היום שלה.

14.7

המניין החוקי של האסיפה הכללית הוא מחצית ממספר החברים הרשאים
להצביע .אם שעה אחת אחרי המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ,לא יימצא
במקום האסיפה המניין החוקי הנ"ל ,תתקיים האסיפה הכללית והחלטותיה
תהיינה תקפות בכל מניין חברים אשר השתתפו בה.

14.8

ההחלטות באסיפה הכללית תתקבלנה ברוב דעות של המשתתפים באסיפה,
אלא אם נקבע אחרת בתקנון.
ההצבעות באסיפה הכללית תעשנה על ידי הרמת יד אלא אם דרשו יותר מרבע
מ הנוכחים באסיפה והם חברים הרשאים להצביע ,כי ההחלטה תעשה בדרך
אחרת.
דרשו כן יותר מרבע מהנוכחים כאמור ,תתקיים ראשית הצבעה בהרמת יד
באשר לדרך ההצבעה באסיפה הכללית בנושאים העומדים על הפרק.
 14.8.1הצבעה באסיפה כללית תהיה חשאית במידה ו  3חברים לפחות
מהנוכחים באסיפה ידרשו זאת.

14.9

.15

יו"ר האסיפה הכללית ינהל את האסיפה הכללית אולם בשום נושא לא תהיה
להצבעתו קול מכריע מקום שבו יש שוויון קולות.

המועצה הארצית
15.1

המועצה הארצית (להלן"-המועצה") תטווה את מדניות הלשכה בהתאם
להחלטות האסיפה הכללית ותקנון הלשכה ,תנחה את הנהלת הלשכה בקביעת
פעילותה ותעקוב אחר ביצוע החלטות האסיפה הכללית.
החלטות המועצה מחייבות את הנהלת הלשכה.
 15.1.1המועצה תקבע את תקציב הלשכה ,את כללי ההתנהגות והאתיקה
המקצועית ,תיקבע את דמי החבר ותשלומים אחרים בהם חייבים
החברים.

15.2

המועצה רשאית לאשר יושבי ראש ועדות שהומלצו בפניה ע"י נשיא הלשכה.
חברים בוועדות יכולים להיות חברי הלשכה.
ועדו ת קבועות מכח התקנון :ועדת כספים ,ועדת ביקורת וועדת קבלת חברים
ייקבעו כאמור בתקנון זה.

15.3

א .מספר חברי המועצה הוא  51חברים כולל נשיא הלשכה.
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ב .במועצה לא יעלה מספר הנציגים מסניף אחד על  13חברים ולא יפחת מחבר
אחד וזאת על אף כל האמור בתקנון זה.
ג .נשי א הלשכה היוצא רשאי ,בתום תקופת כהונתו ,לשמש כיועץ קבוע לנשיא
הנבחר למשך קדנציה מלאה אחת ,ומכוח זאת לכהן כחבר מן המניין במועצה
במשך התקופה כאמור; חברותו תיכלל בין חברי המועצה מטעם הסניף שבו
נבחר בשנים קודמות בהיותו נשיא הלשכה.
15.4

חברי המועצה יבחרו כמפורט בסעיף  22ויאושרו על ידי החברים באסיפה
הכללית .

15.5

תוך  30ימים מיום היבחר חברי המועצה עליהם לקיים ישיבה ראשונה של
המועצה ובה יבחרו חברי המועצה את הנהלת הלשכה ,יו"ר המועצה ,סגנו
ומזכיר המועצה וכן את חברי בית הדין.
יו"ר המועצה היוצא ידאג לכינוס חברי המועצה כאמור וישתתף באסיפתה
הראשונה מבלי שיהיה לו מעמד מכריע כלשהו.

15.6

רשאים להיבחר ברב רגיל לתפקיד יו"ר המועצה סגנו ומזכיר המועצה רק מי
שהיה בעבר חבר מועצה לפחות קדנציה מלאה אחת ,אחרת עליו להיבחר
לתפקיד זה ברוב של לפחות שני שליש ממניין חברי המועצה שהשתתפו
באסיפה ; יו"ר המועצה יישא גם בתפקיד סגן הנשיא ,אלא אם הנהלת הלשכה
החליטה אחרת.

15.7

המניין החוקי בישיבות המועצה הוא מחצית ממספר חבריה.
אולם אם חצי שעה לאחר המועד שנקבע לישיבת המועצה לא נכח הרוב הדרוש,
תתקיים אסיפת המועצה והחלטותיה תהיינה תקפות בכל מנין חברים אשר
השתתף בה.

15.8

המועצה תקיים את ישיבותיה לפחות אחת לשלושה חודשים .יו"ר המועצה
יכנס את המועצה לישיבותיה (למעט הישיבה הראשונה כאמור בסעיף 15.5
לעיל) .נבצר מיו"ר המועצה למלא את תפקידו ו/או בהעדרו תכונס המועצה על
ידי סגנו.
מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,המועצה תכונס לפי דרישתם של לפחות 20%
מחברי המועצה או על פי דרישת ועדת הביקורת או על פי דרישת נשיא הלשכה
והיא תתכנס תוך  45יום מיום שהגשה דרישה כאמור בכתב ליו"ר המועצה או
לסגנו.

15.9

יו"ר המועצה או סגנו ידאגו להודיע לחברי המועצה על המועד ,המקום וסדר
היום של ישיבת המועצה וההודעות תישלחנה לחברי המועצה לפחות  21יום
לפני יום הישיבה.
ישיבות המועצה תנוהלנה על ידי היו"ר או סגנו אולם בשום נושא לא יהיה להם
קול מכריע במקרה של שוויון קולות.

 15.10חבר מועצה אשר ללא סיבה מספקת נעדר פעמיים מישיבותיה ,יוזהר בכתב על
ידי יו"ר המועצה.
נעדר הוא פעם שלישית לאחר שקיבל אזהרה כאמור תיפסק חברותו במועצה,
אלא אם כן החליטה המועצה אחרת מטעמים מיוחדים שירשמו בפרוטוקול,
ואולם החלטה זו תיכנס לתוקף רק לאחר אישורה ע"י האסיפה הכללית.
חבר מועצה שנעדר למעלה מ –  75%מישיבות המועצה בתקופת כהונתו כחבר
מועצה ,לא יהיה רשאי להציג מועמדותו לכהונה רצופה נוספת במועצה וזאת
בכפוף להחלטת האסיפה הכללית ולאחר שניתנה לחבר זכות שימוע.
 15.11נתפנה מקומו של חבר מועצה ,בין משום שהתפטר מתפקידו או מכל סיבה
אחרת ,ימונה חבר אחר למועצה מאותו סניף אליו השתייך חבר המועצה שפינה
מקומו כאמור ויהיה זה המועמד הבא שנבחר לתפקיד זה לפי תוצאות
הבחירות למועצה ,אלא אם החליטו חברי אותו סניף על בחירתו של מועמד
אחר וזאת ברוב מיוחס של  75%מחברי אותו סניף.

10

פינה את מקומו יו"ר המועצה ו/או סגן יו"ר המועצה ו/או מזכיר המועצה
ולאחר שנכנס למועצה חבר חדש במקומו ,תתכנס המועצה לצורך בחירת בעל
התפקיד החדש ויחולו הוראות סעיפים  15.5ו 15.6 -לעיל ,בשינויים המחויבים.
 15.12על התפטרות חבר מועצה יחולו הוראות סעיף  21.8.6 ,21.8.5להלן כאשר על
חבר מועצה להגיש התפטרותו לועדת הלשכה.
 15.13על חברי המועצה לפעול לטובת הלשכה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון
ולהחלטות האסיפה הכללית והמועצה.
 15.14האסיפה הכללית רשאית ,ברוב של  75%מחברי הלשכה ,להעביר ,בכל עת ,את
המועצה או חבר המועצה מכהונתו .העבירה האסיפה הכללית את המועצה
מכהונתה ,לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה הכללית
מועצה חדשה.
 15.15הלשכה תנהל פנקס שבו ירשמו שמותיהם של חברי המועצה ,מענם ,מספר
זהותם ,תאריך תחילת כהונתם ותאריך פקיעת כהונתם.
.16

הנהלת הלשכה
16.1

הנהלת הלשכה (להלן" :ההנהלה") תחשב לעניין חוק העמותות כוועד מנהל
מצומצם ,מ נהלת את עניני הלשכה ותהיה מופקדת על ביצוע הנחיות המועצה.
ההנהלה מייצגת את הלשכה לכל דבר ועניין.
הההנהלה תכין ותמסור לאישור המועצה את כללי ההתנהגות והאתיקה
המקצועית של יועצי המס והמתמחים.
הההנהלה תכין ותמסור דו"ח על פעילותה למועצה אחת לשלושה חודשים או
על פי דרישת המועצה.

16.2

נשיא הלשכה רשאי למנות ועדות קבועות או זמניות לעניינים שונים .מינוי
יושבי ראש הוועדות יובא לאישור מועצת הלשכה .ועדה הכוללת רק את חברי
הנהלת הלשכה אינה טעונה אישור המועצה.
הנהלת הלשכה רשאית למנות משנה לנשיא ,ממלא מקום לנשיא וארבעה סגני
נשיא בנוסף לגזבר הלשכה.
ועדה קבועה של הההנהלה הינה ועדה המורכבת מנשיא הלשכה ,נשיא שקדם,
משנה לנשיא ,ממלא מקומו ,ארבעה סגני הנשיא ובכלל זה גזבר הלשכה (להלן
– נשיאות הלשכה).

16.3

חברי ההנהלה חברי נשיאות הלשכה וכל יושבי ראש הסניפים ויו"רים של
ועדות ו/או פורומים ו /או תחומים שאושרו ע"י המועצה או ההנהלה כנציגים
ארציים של הלשכה.
נשיא הלשכה ישמש כיו"ר ההנהלה.
בנוסף ,הסניף הגדול ביותר יתוגבר בשני חברי הנהלה והסניף השני בגודלו
יתוגבר בחבר הנהלה אחד נוסף.
בעת הצבעה בכל מקרה של שיוויון יוענק קול מכריע לנשיא הלשכה.
על הנשיא להביא לאישור חברי ההנהלה את בעלי התקפידים המרכיבים את
הנשיאות .הנהלת הלשכה הנבחרת אשרית למנות גם בעלי תפקידים מקצועיים.
חברי ההנהלה רשאים למנות ,בנוסף לוועדת הביקורת ,מבקר פנימי ,מקרב
חברי הלשכה.
נשיא הלשכה ובאישור שלושה חברי הנהלה נוספים ,ימליץ בפני שר המשפטים
על מינוי שני נציגים לחברות במועצת יועצי המס בהתאם לחוק .הנציג השלישי
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במועצה יהיה נשיא הלשכה .עם פרישת הנשיא מתפקידו בלשכה או בתום
הקדנציה שנקבעה לכהונתו במועצה ,לפי המוקדם ימונה הנשיא הבא לנציג
במועצת יועצי המס .אם נציג אחר של הלשכה במועצה יפרוש מחברותו בלשכה
ימנה נשיא הלשכה חבר אחר תחתיו וזאת עד לתום הקדנציה של כהונת
המועצה.
16.4

א .כל חברי ההנהלה יבחרו מתוך חברי המועצה  ,כמפורט בסעיף  22.9להלן.
ב .מספר נציגי כל סניף בהנהלה לא יעלה על  3חברים.

16.5

ההנהלה תקבל החלטותיה ברב רגיל של חבריה ,אלא אם נקבע על ידי המועצה
כי לעניין מסוים דרוש רוב מיוחס.

16.6

ישיבות ההנהלה יקבעו על ידי הנשיא ובהעדרו על ידי המשנה לנשיא או ממלא
מקומו ובהעדרם על ידי אחד מסגני הנשיא.
להזמנה יצורף סדר יום ,מועד הישיבה ומקום הישיבה.
ישיבות ההנהלה תקפות בכל מנין חברים אשר השתתף בישיבה.

16.7

נשיא הלשכה רשאי לשתף בישיבות ההנהלה ,בזכות דעה מייעצת ,כל אדם
שימצא לנכון.

16.8

הופסקה חברותו של חבר מועצה שהוא גם חבר ההנהלה תיפסק חברותו גם
כחבר ההנהלה .נתפנה מקומו של חבר ההנהלה ,מכל סיבה שהיא ,למעט נשיא
הלשכה ,יחולו הוראות סעיפים  21.8.6 ,21.8.5להלן ,בשינויים המחויבים.

16.9

על התפטרות חבר ההנהלה ,למעט הנשיא ,יחולו הוראות סעיפים ,21.8.5
 21.8.6להלן כאשר על חבר ההנהלה להגיש התפטרותו להנהלה.

 16.10התפטר חבר ההנהלה שהוא גם חבר מועצה יוכל החבר להמשיך בתפקידו כחבר
מועצה.
 16.11על חברי ההנהלה לפעול לטובת הלשכה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון
ולהחלטות האסיפה הכללית ,המועצה וההנהלה.
 16.12הלשכה תנהל פנקס שבו ירשמו שמותיהם של חברי ההנהלה ,מענם ,מספר
זהותם ,תאריך תחילת כהונתם ותאריך פקיעת כהונתם.
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נשיא הלשכה
17.1

נשיא הלשכה (להלן"-הנשיא") הינו כאמור חבר מועצה ויו"ר הנהלת הלשכה.
הנשיא מייצג את הלשכה בכל ענייניה השוטפים ,בכפוף למדיניות הנקבעת ע"י
המועצה.
הנשיא רשאי לשמש גם בתפקידים נוספים במוסדות הסניף ובכלל זה כיו"ר
הסניף.

17.2

תקופת כהונתו של הנשיא לא תעלה על  2תקופות רצופות כאשר כל תקופה לא
תעלה על  36חודשים או  48חודשים לאחר הארכה לפי הקבוע בתקנון זה .נשיא
שכיהן  2תקופות רצופות כאמור ,רשאי להיבחר שוב לאחר קדנציה שבה לא
כיהן כנשיא.

17.3

רשאי להיבחר לנשיא חבר מן המניין ,שהינו חבר לשכה במשך  5שנים רצופות
עובר להגשת מועמדותו לתפקיד ,וכיהן כחבר מועצה במשך  2תקופות
(קדנציות) ולא פחות מ  48-חודשים עובר למועד הבחירות ו/או כיהן כממלא
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מקום ו/או משנה לנשיא הלשכה ו/או גזבר לא פחות מ 24-חודשים רצופים
עובר לבחירות.
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17.4

הבחירות לנשיא הלשכה הינן בחירות ישירות  ,אישיות ,סודיות ובכתב על גבי
טופס מיוחד שינוסח על ידי ועדת הבחירות הארצית  .הנשיא יבחר על ידי חברי
המועצה.

17.5

נתפנה מקומו של הנשיא ,בין משום שהתפטר או מכל סיבה אחרת ,תתקיימנה
בחירות חדשות לתפקיד הנשיא תוך  90יום מיום שנתפנה התפקיד וזאת ככל
הניתן בהתאם לקבוע בסעיפים  .21.8.6 ,21.8.5להלן.

17.6

כל עוד לא נבחר נשיא חדש ימלא את מקומו ממלא מקום הנשיא.

17.7

על הנשיא להגיש התפטרותו בפני יו"ר המועצה.

ועדת ביקורת ארצית
18.1

ועדת ביקורת ארצית (להלן " -הועדה או ועדת הביקורת") תבדוק את ענייניה
הכספיים והמשקיים של הלשכה ואת פנקסי החשבונות שלה ,תבקר את
מוסדות הלשכה ,חשבונותיהם של מוסדות הלשכה ופעולותיהם הכספיות וכן
תהא אחראית על פעולות הביקורת בסניפים.

18.2

ועדת הביקורת רשאית לצורכי עבודתה לעיין בספרי החשבונות של הלשכה,
בספרי החשבונות של סניפי הלשכה ולקבל מכל מוסדות הלשכה ונבחריה ,לפי
דרישתה ,כל מסמך ,פרטיכל ומידע הדרושים לדעתה למילוי תפקידיה.

18.3

ועדת הביקורת תביא המלצותיה בפני החברים ,לפני האסיפה הכללית ,לעניין
הדין והחשבון הכספי של הלשכה.
הועדה תכין ותמסור דו"ח על ממצאי ביקורתה לפחות אחת לשנה ,לאסיפה
הכללית ,למועצה הארצית ולמוסד המבוקר.

18.4

מספר חברי הועדה הוא בין  5לבין  7חברים.
לא יבחר חבר לועדה אם הוא מכהן באותה עת כחבר באחד ממוסדות הלשכה,
למעט הקבוע בסעיף  21.2להלן.

18.5

חברי הועדה יבחרו על ידי החברים באסיפה הכללית כמפורט בסעיף  22להלן.
יו"ר ועדת הביקורת יבחר על ידי האסיפה הכללית מתוך  7חברי הועדה
שנבחרו.
תוך  7ימים מיום היבחר חברי הועדה עליהם לקיים אסיפה ראשונה של הועדה
ובה יבחרו חברי הועדה ,מבין חבריה ,את סגן יו"ר הועדה.
יו"ר הועדה היוצא ידאג לכינוס חברי הועדה כאמור וישתתף בישיבתה
הראשונה מבלי שיהיה לו מעמד מכריע כלשהו.

18.7

יו"ר הועדה יכנס את ועדת הביקורת לישיבותיה (למעט הישיבה הראשונה
כאמור בסעיף  18.6לעיל) .נבצר מיו"ר הועדה למלא את תפקידו ובהעדרו
תכונס ועדת הביקורת על ידי סגנו.
להזמנה יצורף סדר יום ,מועד הישיבה ומקום הישיבה.

18.8

ועדת הביקורת תקבל החלטותיה ברוב רגיל של חבריה.
המניין החוקי בישיבות הועדה הוא  3חברי ועדה לפחות.

18.9

נתפנה מקומו של חבר ועדה יחולו הוראות סעיף  15.11לעיל בשינויים
המחויבים.
החבר הנבחר יאושר זמנית על ידי המועצה וזאת עד לאישור מחודש של חברי
הועדה על ידי האסיפה הכללית.

18.6
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 18.10על התפטרות חבר ועדה יחולו הוראות סעיפים  .21.8.6 ,21.8.5להלן ,כאשר על
חבר הועדה להגיש התפטרותו לועדה.
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ועדת בחירות ארצית
19.1

ועדת הבחירות הארצית (להלן"-הועדה או ועדת הבחירות") תנהל ותפקח על
הבחירות למוסדות הלשכה וכן תהא אחראית על הבחירות בסניפים .
לצורכי עבודתה תיקבע ועדת הבחירות כל עניין פרוצדורלי  -טכני אשר לא
הוסדר בתקנון וכן תנסח את הטפסים הנדרשים לצורך קיום הבחירות בסניפים
ובמוסדות הלשכה.

19.2

מספר חברי הועדה הוא  5חברים.
 5חבריה של ועדת הבחירות הם יו"ר של ועדות הבחירות של חמשת הסניפים
הגדולים.
לא יבחר חבר לועדת הבחירות אם הוא מכהן באותה עת כחבר בהנהלת הסניף,
במועצה ,כחבר ההנהלה ,כנשיא או כחבר בבית דין חברים של הלשכה או כחבר
בועדת הביקורת של הלשכה.

19.3

תוך  7ימים מיום כניסתם לתפקידם כחברי ועדת בחירות כאמור בסעיף 19.2
לעיל ,על חברי הועדה לקיים אסיפה ראשונה ובה יבחרו חברי הועדה ,מבין
חבריה ,את יו"ר הועדה וסגנו.
יו"ר הועדה היוצא ידאג לכינוס חברי הועדה כאמור וישתתף בישיבתה
הראשונה מבלי שיהיה לו מעמד מכריע כלשהו.

19.4

יו"ר הועדה יכנס את ועדת הבחירות לישיבותיה (למעט הישיבה הראשונה
כאמור בסעיף  19.3לעיל).
נבצר מיו"ר הועדה למלא את תפקידו ובהעדרו תכונס ועדת הבחירות על ידי
סגנו.
להזמנה יצורף סדר יום ,מועד הישיבה ומקום הישיבה.
על יו"ר הועדה ובהעדרו על ידי סגנו לכנס ישיבה  120יום לפני כל מועד
בחירות.

19.5

ועדת הבחירות תקבל החלטותיה ברוב רגיל של חבריה .ישיבות הועדה תקפות
בכל מנין חברים אשר השתתף בישיבה ובלבד שחבריה זומנו זמן סביר לפני
מועדה.

19.6

חדל יו"ר ועדת הבחירות של הסניף לכהן בתפקידו ,מכל סיבה שהיא יפנה הוא
את מקומו גם בועדת הבחירות וימונה חבר אחר לועדה אשר החליף את החבר
היוצא כיו"ר ועדת הבחירות של הסניף לפי העניין.
כל עוד לא התמנה מחליף כאמור ישמש סגן יו"ר הסניף לפי העניין ,כחבר זמני
בועדה וזאת על אף הקבוע בסעיף  19.2סיפא לעיל.

.20

בית דין חברים ארצי
20.1

בית דין חברים ארצי (להלן -בית דין ארצי) ידון בעניינים הבאים:
.1

בית הדין ישפוט את חברי הלשכה ויכריע בכל הנושאים הבאים:
(א)

בכל מחלוקת שבין חבר למשנהו הנוגעת לתחום העיסוק
המקצועי.
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.2
20.2

(ב)

בכל עבירת משמעת ועבירה על כללי האתיקה המקצועיים,
בהתנהגות הנוגדת את תקנון הלשכה והחלטת מוסדותיה
המוסמכים.

(ג)

בכל סכסוך הנוגע לבחירות למוסדות הסניף והלשכה.

( ד)

בכל סכסוך או מחלוקת הנוגעים לתפקודם של מוסדות הסניף
והלשכה.

(ה)

בכל ערעור שהגיש חבר לשכה על החלטה המתקבלת ע"י
המוסדות המוסמכים של הלשכה .ערעור כאמור ,אינו מונע
מהחבר מלהתלונן גם בפני רשם העמותות .אולם ,אם יתברר כי
תלונת החבר הייתה בלתי מוצדקת ,יישא החבר בהוצאות
העמותה הכרוכות בכך.

בכל סכסוך או מחלוקת הנוגעים לתפקוד מי מהמוסדות הארציים של
הלשכה.

בי ת הדין הארצי רשאי לקבל את ההחלטות הבאות ,לאחר ששמע את כל
הצדדים הנוגעים לעניין:
(א)

הוא רשאי בכל סכסוך שבין חבר למשנהו לקבוע הוראות לפתרון
הסכסוך שאין בצידן חיוב כספי.

(ב)

הוא רשאי לקבוע כי חבר עבר עבירת משמעת.

(ג)

הוא רשאי לקבוע ,לאחר ששמע גם את נציג ועדת הבחירות ,כי
הבחירות למוסדות הסניף או הלשכה (לפי העניין) הינן בניגוד לתקנון
ולהורות על עריכת בחירות חדשות וכל הוראה אחרת שימצא לנכון.

(ד)

הוא רשאי לקבוע כי החלטה של מי ממוסדות הסניף והלשכה הינה
בניגוד לתקנון ועל כן בטלה או כל הוראה אחרת שימצא לנכון.

(ה)

בית הדין אשר מצא חבר אשם בעבירת משמעת או על מנת לאכוף
הוראה אחרת שלו רשאי להחליט על העונשים הבאים:
( )1

התראה.

( )2

נזיפה.

( )3

פרסום החלטת בית הדין ואופן הפרסום.

( )4

מניעת השתתפותו של חבר באירועים ,בכנסים ו/או
בהשתלמויות של הסניף ו/או הלשכה.

( )5

סילוקו של חבר מתפקיד במוסדות הסניף והלשכה ,לתקופה או
לצמיתות.

( )6

השעיה בפועל של חבר מן הלשכה לתקופה או על תנאי שיעבור
על הוראה אחרת של בית הדין.

20.3

החלטות בית הדין הארצי הינן סופיות ואינן ניתנות לערעור.

20.4

מספר הדיינים בבית הדין הארצי הוא  9חברים ,אשר שימשו בעבר לפחות 2
קדנציות בתפקיד אחר באחד ממוסדות הסניף ,או הלשכה וגילם אינו פחות מ-
 35שנה.
לא יבחר חבר לבית הדין הארצי אם הוא מכהן באותה עת במוסד אחר של
הלשכה ו/או הסניף.
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20.5

חברי בית הדין הארצי יבחרו על ידי החברים באסיפה הכללית כמפורט בסעיף
 22להלן.
אב בית הדין יבחר על ידי האסיפה הכללית מתוך  9חברי הועדה שנבחרו.

20.6

נתפנה מקומו של חבר המשמש כדיין בבית הדין הארצי ,יחולו הוראות סעיף
 15.11לעיל ,בשינויים המחויבים.

20.7

אב בית הדין יקבע את המוטב אשר ידון בכל נושא.

סימן ד :סניפים בלשכה
.21

סניפי הלשכה
21.1

פעילות החברים תאורגן באמצעות סניפי הלשכה כאמור בתקנון זה.

21.2

כל חבר לשכה יהיה חבר בסניף אחד של הלשכה.

21.3

ללשכה מספר סניפים :סניף תל-אביב ,סניף גוש דן ,סניף חיפה ,סניף חדרה,
סניף נצרת ,סניף נתניה ,סניף השרון ,סניף פתח תקווה ,סניף הדרום ,סניף
ירושלים ,סניף באר שבע וסניף אשקלון ,סניף הנגב וסניף חבל מודיעין.

21.4

חברים מן המניין שבאזור מגוריהם אין סניף של הלשכה (להלן -המבקשים)
רשאים לפנות אל המועצה הארצית בכתב בבקשה לאשר להם להקים סניף
נוסף של הלשכה וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים:
 21.4.1מספר המבקשים לא יפחת מ  20 -חברים מן המניין.
 21.4.2היה ואזור מגוריהם של המבקשים הינו עיר בישראל ,באותה עיר לא
קיים סניף אחר של הלשכה.

21.5

התקיימו התנאים בסעיף  21.4לעיל ,רשאית המועצה הארצית רק ברוב מיוחס
של  75%מחבריה שלא לאשר את הקמת הסניף החדש והיה ולא התקיימו
התנאים הנקובים בסעיף  21.4לעיל או חלקם ,רשאית בכל זאת המועצה
הארצית אם מצאה לנכון ,לאשר הקמתו של הסניף החדש אולם זאת ברב
מיוחס של  75%מחבריה.

21.6

המועצה הארצית רשאית ברוב מיוחס של  85%מחבריה להורות על ביטולו או
מיזוגו של סניף קיים.

21.7

חבר יבחר להשתייך לסניף על פי בחירתו העצמאית וזאת בתקופה של חמשה
חודשים לפחות שלפני מועד הבחירות.

21.8

הנהלת הסניף
 21.8.1חברים מן המניין של הסניף יבחרו מבין חברי הסניף את יושב ראש
הנהלת הסניף ואת יתר חברי הנהלת הסניף.
מספר חברי הנהלת הסניף כולל יושב ראש הסניף יהיה כמספר נציגי
אותו סניף למועצה ,בתוספת עד שלושה חברים.
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חברי הנהלת הסניף שיהיו נציגי הסניף למועצה ייקבעו על פי מרבית
הקולות בהצבעה .הנהלת הסניף תחליט בכל ענייני הסניף.
הנהלת הסניף תייצג את הסניף בפני מוסדות הלשכה ובפני מוסדות
השלטון.
21.8.1.1

סניף רשאי לקבוע לעצמו תקנון פנימי אשר יכלול
הנחיות פנימיות ,לרבות ,ותק העובדים שזכאים
להיבחר לועד הסניף ,.בכפוף לאישור המועצה והנהלת
הלשכה ולאחר אישור רשם העמותות.

 21.8.2בהנהלת הסניף לפחות שלושה חברים :יו"ר הסניף ,סגנו ומזכיר הסניף.
חברי ההנהלה יבחרו בהתאם להוראות סעיף  22להלן.

 21.8.3הנהלת הסניף תתכנס פעם בחודש לפחות.
לא תיפתח ישיבת הנהלה אלא אם נכחו בה שלושה חברים לפחות.
החלטות הנהלת הסניף יתקבלו ברוב קולות.
הנהלת הסניף רשאי ת לקבוע ועדות שונות לנושאים שונים.
 21.8.4פרוטוקול של ישיבות הנהלת הסניף יועבר להנהלת הלשכה.
 21.8.5פינוי מקומו של חבר המוסדות הלשכה או הסניף:
נתפנה מקומו של חבר במוסדות הלשכה או בהנהלת הסניף ,בין משום
שהתפטר או מכל סיבה אחרת ,יבוא במקומו המועמד הבא שנבחר לפי
תוצאות הבחירות.
כל עוד לא נבחר מועמד חדש לתפקיד יו"ר הסניף ימלא את מקומו
סגנו.
היה ולא קיים ,מכל סיבה שהיא ,מועמד מחליף לחבר הנהלה שמקומו
התפנה כאמור ברישא לסעיף זה ,יתקיימו בחירות חדשות לתפקיד זה
בלבד.
ועדת הבחירות של הסניף או ועדת הבחירות הארצית ,לפי העניין,
תקבע את הכללים הטכניים עד כמה שניתן בהתאם לתקנון זה לבחירה
מחדש לתפקיד שהתפנה ,והבחירות יתקיימו תוך  90יום מיום שנתפנה
התפקיד.
 21.8.6התפטרות בעל תפקיד מתפקידו תעשה בכתב ותוגש להנהלת הסניף או
הנהלת הלשכה לפי העניין.
ההתפטרות תיכנס לתוקף  48שעות מתום היום בו הוגשה וממועד שבו
נכנסה לתוקף לא יהיה זכאי החבר המתפטר לחזור בו.

סימן ה :בחירות ונבחרים למוסדות הסניף והלשכה
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הבחירות להנהלת הסניף ,וליו"ר הסניף ,וכן הבחירות למועצה ,לנשיא הלשכה,
להנהלת הלשכה ,לועדת ביקורת ארצית ולבית דין חברים ארצי (להלן -ביחד  -תפקידי
הלשכה) ,יעשו בהתאם לסימן זה ,כמפורט להלן:
22.1

הבחירות לנשיא הלשכה ולמוסדות הלשכה ולסניפים (להלן – מוסדות
הלשכה) יעשו אחת לשלוש שנים אולם לאסיפה הכללית סמכות
להאריך תקופה זו בשנה אחת נוספת וזאת בהחלטה שתתקבל לא
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יאוחר מששה חודשים לפני מועד סיום תקופת כהונת מוסדות הלשכה
הקיימים.
המועד המדויק לקיום הבחירות למוסדות הלשכה יהיה במהלך חודש
דצמבר ביום שייקבע ע"י המועצה.
הוראת שעה בתוקף עד :31.03.2017
המועד המדויק לקיום הבחירות בסניפים (למועצה ,להנהלת הסניף,
ליו"ר הסניף ותפקידים אחרים בסניף) יהיו בכל אחד מהסניפים בין
יום  01.11.2016לבין יום  .11.11.2016ביום שייקבע על ידי ועדת
הבחירות.

22.2

הוראת מעבר:
תקופת כהונת נשיא הלשכה ומוסדות הלשכה הקיימים לרבות יושבי
ראש הסניפים והנהלתם תוארך בשנה נוספת והבחירות לתפקיד נשיא
הלשכה תהיינה בסוף דצמבר  .2016הבחירות לכל יתר תפקידי הנהלת
הלשכה וועדותיה יערכו לאחר מועד בחירת הנשיא הלשכה ע"י המועצה
כאמור לעיל.
הוראת שעה בתוקף עד :31.03.2017
"לעניין בחירות אלה ,ייחשב כחבר מן המניין הזכאי לבחור,להיבחר או
להיחשב כחבר סניף ,כל חבר שעמד בתנאי התקנון עד ליום  31.07.2016ושילם
את חובותיו או התחייב לשלמם במלואם לכל שנת המס".

 22.3חבר אינו יכול להיבחר ליותר ממוסד אחד ממוסדות הסניף/הלשכה
המפורטים להלן :ועדת ביקורת ,ועדת בחירות ובית דין חברים.
22.4

הבחירות למוסדות הסניף הינן בחירות ישירות ,אישיות ,סודיות ובכתב על גבי
טופס מיוחד שינוסח על ידי ועדת הבחירות המקומית.
 22.4.2הבחירה תעשה על פי רוב מנין חברי הסניף שהצביעו.

 22.5הייצוג של הסניף במועצה ,הוא יחסי בהתאם למספר החברים בסניף לכלל
החברים בלשכה .חישובים אלה ייערכו ע"י ועדת הבחירות וקביעתה תהיה
מחייבת.
22.6

הוראת שעה בתוקף עד :31.03.2017
חבר מן המניין העונה עד ליום  ,31.07.2016על התנאים המקדמיים שנקבעו
בתקנון ,רשאי להציג את מועמדותו לתפקיד במוסדות הסניף והלשכה.
הצגת המועמדות תעשה על גבי טופס שנקבע לשם כך על ידי ועדת הבחירות
הארצית ,אשר יש להגישו לועדת הבחירות הארצית לפחות  45יום לפני מועד
הבחירות.

22.7

ועדת הבחירות הארצית תבחן אם מועמדותם של המבקשים להיבחר עונה על
התנאים המקדמיים כאמור ותפרסם רשימת שמות הכוללת את:
(א)

החברים שהציגו מועמדותם והרשאים להיבחר למוסדות הסניף וכן
לתפקידי הלשכה בהתאם לתפקיד אליו הם מעונינים להיבחר.

(ב)

החברים הרשאים לבחור למוסדות הסניף וכן לתפקידי הלשכה בהתאם
לסניף אליו הם שייכים.

(ג)

מספר נציגי הסניף לכל אחד מתפקידי הלשכה שהבחירה להן היא
באמצעות נציגים( .להלן ביחד " -הרשימה").

הוראת שעה בתוקף עד :31.03.2017
את הרשימה תפרסם ועדת הבחירות בין החברים באמצעות ועדת הבחירות של
כל סניף או יו"ר בסניפים זמן סביר שלא יפחת מ 30 -יום לפני מועד הבחירות.
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22.8

ספירת הקולות תעשה על ידי ועדת הבחירות של הסניף .בחירתם של חברי
מוסדות הסניף תיכנס לתוקף מיד לאחר הכרזתה של ועדת הבחירות של
הסניף על בחירתם.
בחירתם של חברים לתפקידי הלשכה תיכנס לתוקף מיד לאחר הכרזתה של
ועדת הבחירות הארצית על בחירתם.
על ועדת הבחירות של הסניף וועדת הבחירות הארצית להכריז על תוצאות
הבחירות לא יאוחר מתום  24שעות מהמועד שבו נערכו הבחירות.

22.9

כל עוד לא נכנסה לתוקף חברות של החברים הנכנסים ,ישמשו בתפקיד
החברים היוצאים.

 22.10היה והסתבר כי בבחירה לתפקיד כלשהו (אם בבחירה ישירה או כנציג) יש
שוויון קולות ,תעשה בחירה נוספת בין אותם חברים אשר נבחרו לאותו תפקיד
ושוויון קולות ביניהם ,ויחולו הוראות סימן זה ,בשינויים המתחייבים.
 22.11מובהר למען הסר ספק כי אין בקיומם של בחירות נוספות לתפקיד כלשהו כדי
לפגוע ביתר הנבחרים.
 22.12ועדת הבחירות הארצית תקבע בכל עניין פרוצדוראלי הדרוש לדעתה לצורכי
הבחירות ושאין עליו הוראות בתקנון זה.
 22.13כל מי שמוצא עצמו מקופח מהחלטת ועדת הבחירות של הסניף ו/או ועדת
הבחירות הארצית ,רשאי לערער לבית דין חברים ארצי .הערעור יוגש תוך 5
ימים מיום בו נודע על החלטתה של ועדת הבחירות.

סימן ו :הוראות כלליות
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פסלות לכהונה
לא יכהן כחבר במוסדות הסניף או הלשכה:

.2 4

23.1

מי שאינו חבר הלשכה.

23.2

מי שנותן שירותים ללשכה בשכר.

23.3

קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל.

23.5

מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים  290ועד  297ו 414 -עד 438
לחוק העונשין בעבירה לפי סעיף  220לפקודה או בעבירה לפי סעיף ( 117ב)
לחוק מע"מ או בעבירה אחרת שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון.

תוקף פעולות וחיוב הלשכה
24.1

פעולה של חבר מוסדות הסניף או הלשכה ,לא ייפגע תקפה רק בשל פגם שהיה
בבחירתו של אותו חבר או במינויו ,בכפוף להחלטה אחרת של בית דין.

24.2

שם הלשכה וסמלה יודפסו על כל הטפסים והמכתבים היוצאים בשם הלשכה.

24.3

לצורך חיוב כספי של הלשכה יחתמו הנשיא או ממלא מקומו או המשנה לנשיא
או סגן הנשיא או חבר הנהלה אחר שנקבע בהחלטת ההנהלה והגזבר בתוספת
חותמת הלשכה.
בכל מצב לצורך חיוב כספי לא יבחרו כמורשי חתימה יותר משני חברי הנהלה
בנוסף לנשיא ,ממלא מקומו ,המשנה לנשיא או סגן הנשיא.
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24.4

על כל מסמך אחר שאינו מחייב כספית את הלשכה ,חתימתם של שני חברי
ההנהלה שהוסמכו לכך על ידי ההנהלה בתוספת חותמת הלשכה ,תחייב את
הלשכה לכל דבר ועניין.

24.6

לצורך חיוב כספי של הסניף נדרשת חתימת שני חברי הנהלת הסניף אשר
חלקם או כולם חברי מועצה.

24.7

פעולות של חברי הלשכה יהיו כפופות לתקנון זה וכן להנחיות ונהלים פנימיים
שיקבעו על ידי ועדה מיוחדת מטעם הנהלת הלשכה.

ניהול פרוטוקול
ינוהל פרוטוקול לגבי כל אחת מישיבות מוסדות הסניף והלשכה וועדות שמונו מכוח
התקנון.
הפרוטוקול ייחתם על ידי יו"ר הישיבה ובידי רשם הפרוטוקול.
חתימתו של יו"ר הישיבה על גבי הפרוטוקול תהווה ראייה לכאורה לתוכן ,לכשרות
כינוס הישיבה ,ניהולה וקבלת החלטותיה.

.26

הצבעה ונוכחות באסיפה הכללית
ההצבעה באסיפות הכלליות של הלשכה היא אישית ,לא ניתן להצביע באסיפות
הכלליות של הלשכה באמצעות ייפוי כוח שניתן לאחר.

.27

תקציב
27.1

שנת הכספים של הלשכה הינה שנה גרגוריאנית המתחילה בראשון לחודש
ינואר והמסתיימת בתום חודש דצמבר.

27.2

גזבר הלשכה יכין מידי שנה הצעת תקציב לשנה הבאה ויביאה לפני תום שנת
הכספים שהסתיימה ,לאישור המוסדות המתאימים.

27.3

על כל סניף להעביר הצעת תקציב סניף מיד עם דרישת גזבר הלשכה ולא יאוחר
מתום שנת המס השוטפת .במידה ועד תום שנת הכספים שהסתיימה לא אושר
לסניף תקציב ע"י הנשיאות או ע"י המועצה לא תהיה רשאית הנהלת הסניף
להתחייב או להוציא הוצאות בשנת הכספים הבאה; הלשכה רשאית להמשיך
להתחייב  1/12מתקציב השנה שחלפה.

27.4

דמי חבר סניף יקבלו ביטוי בהתאם להצעת התקציב של הנהלת הסניף.

27.5

מיד עם גביית דמי החבר יפריש גזבר הלשכה מדמי החבר תקציב לכל סניף
בהתאם לצורכי הסניף ויעמידם בחשבון בנק נפרד לטובת תקציב הסניף.

27.4

הנהלת הסניף תשתמש בתקציב זה באופן עצמאי ועל פי שקול דעתה הבלעדי
לצורך הוצאות ארגוניות ,כנסים והשתלמויות לחברי הסניף שבתחום שיפוטה.

27.5

גזבר הסניף יוציא צ'קים לתשלום בגין הוצאות הסניף וידאג להעביר לאלתר
דיווחים שוטפים ותיעוד לגזבר הלשכה לפי נוהל שיקבע על ידי גזבר הלשכה.
כל משיכה מחשבון הסניף 3ורשת  2חתימות מורשה חתימה שהינם חברי ועד.

27.5

מבלי לפגוע באמור לעיל ,הנהלת הלשכה תהיה אחראית על ניהול החשבונות
של הלשכה ,הוצאת קבלות בכלל ובגין דמי החבר בפרט.

20
.2 8

.29

דמי חבר
28.1

גזבר הלשכה יהיה אחראי לטיפול בנושא דמי החבר בסיוע גזבר הסניף.

28.2

כל גזבר סניף יגבה ישירות מחבריו אשר לא שילמו את דמי החבר בהוראת קבע
ויפקידם בחשבון הנהלת הלשכה.
גזבר הלשכה אחראי להנפיק קבלות לחברים בגין דמי החבר.

החזר הוצאות
חברים במוסדות הסניף והלשכה רשאים לקבל החזר הוצאות שעמדו בהן לצורך מילוי
תפקידם וזאת בהתאם לתנאים שנקבעו בכתב על ידי המועצה.
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ניהול חשבונות
30.1
30.2

.3 1

.3 2

הלשכה תנהל פנקסי חשבונות שישקפו בשלמות ובצורה נאותה את המצב
הכספי של הלשכה והסניפים ואשר יכללו לפחות את הפרטים המופיעים
בתוספת השניה לחוק העמותות.
כל חבר מועצה ,ועדת הביקורת ורו"ח שמונה ללשכה ,רשאי לעיין בכל עת
בפנקסי החשבונות של הלשכה ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם ולקבל
כל מסמך ומידע הדרושים ,לדעתו ,למילוי תפקידו.

דו"ח כספי
31.1

הנהלת הלשכה תכין אחת לשנה ,דו"ח כספי שיכלול מאזן ודין וחשבון של
הכנסות והוצאות הלשכה לשנת הכספים החולפת של הלשכה (להלן ביחד -
"דו"ח כספי").
הדו"ח הכספי יכלול פירוט מלא לפי הרשימה המופיעה בתוספת השנייה לחוק
העמותות.
הדו"ח הכספי יוגש לועדת הביקורת תוך  4חודשים מתום שנת הכספים.

31.2

הנהלת הלשכה תצרף לדו"ח הכספי הודעה ובה פירוט מלא ומדויק של כל
התשלומים ששילמה הלשכה או שהתחייבה לשלם ,בשנה שלגביה מוגש הדו"ח
הכספי ,לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר בלשכה לרבות פרטים
בעניין תנאי פרישה; והכל ,בין שהתשלומים או ההתחייבויות לתשלומים
כאמור ניתנו למקבלי השכר כאמור ובין שניתנו לאחר עבורם או בשל
העסקתם .לעניין סעיף זה" ,תשלומים"  -סכומי כסף וכל דבר שהוא שווה כסף,
הלוואות ,ניירות ערך או זכויות אחרות וכן כל הטבה אחרת.

31.3

הדו"ח הכספי ייערך על פי כללי חשבונאות ודיווח מקובלים ,וייתן ביטוי נאות
לנתונים הכלולים בפנקסי החשבונות המנוהלים כאמור בסעיף  30לעיל.

31.4

עם הרשמה של הלשכה כעמותה על פי חוק העמותות ,הדו"ח הכספי המקורי
או העתקו המאושר כדין יוגש לרשם העמותות לא יאוחר מיום  31בינואר בשנה
השניה שלאחר תום תקופת הדו"ח ,חתום בידי שנים מחברי ההנהלה.

ביקורת של רואה חשבון
32.1

הדו"ח הכספי יוגש לאסיפה הכללית כשהוא מבוקר בידי רואה חשבון.

32.2

רואה החשבון ישתתף בכל אסיפה כללית של הלשכה ,שיוגשו בה חשבונות
שביקר או שמסר עליהם דין וחשבון ,וימסור כל הודעה או הסבר שנראה לו
בנוגע לאותם החשבונות.
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הגשת מסמכים לרשם העמותות
33.1

עם הרשמה של הלשכה כעמותה על פי חוק העמותות ,תגיש היא לרשם
העמותות את המסמכים המקוריים הבאים או העתקם המאושרים כדין,
חתומים בידי שניים מחברי ההנהלה:
הודעה על שינוי מענה של הלשכה ,על בחירת חבר מועצה או מינוי חבר
( )1
הנהלה ,וחבר ועדת הביקורת ,או על פקיעת כהונתם ועל מינוי רואה
חשבון;
פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לשנות את תקנונה ,שמה
( )2
ומטרותיה לפי סעיף  11לחוק העמותות ,או החלטת האסיפה הכללית
או המועצה בדבר הרשאים לחתום בשם הלשכה;
פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לאשר את הדו"ח הכספי אשר
( )3
הובא בפניה  -בצירוף הדו"ח הכספי ,המלצת ועדת הביקורת וחוות
דעתו של רואה חשבון על הדו"ח הכספי;
הודעה על הגשת תובענה כנגד הלשכה או כנגד חבר מוסדות הלשכה
( )4
בתוקף תפקידו; בהודעה יצוינו שמות הצדדים ,בית המשפט שאליו
הוגשה התובענה ,העילה ומספר ההליך;
פרוטוקול בדבר החלטת האסיפה הכללית על פירוק מרצון ועל מינוי
( )5
מפרק;
הדו"ח הכספי;
( )6
מסמכים אחרים ששר הפנים קבע בתקנות.
( )7

33.2

המסמכים המפורטים בפסקאות ( )1עד ( )5יוגשו תוך שבועיים מיום קבלת
ההחלטה או מיום האירוע;

עיון
א .פנקס החברים ופנקס חברי המועצה ההנהלה ,הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות
והד ו"חות הכספיים שהובאו לפני האסיפה הכללית ,יהיו פתוחים בכל עת סבירה
לעיון של כל חברי הלשכה.
ב .לחברי המועצה תהיה הזכות לעיין בספרי החשבונות בכל עת סבירה גם אם טרם
בוקרו.

.3 5

מתן הודעה לחבר
הזמנה ,דרישה התראה וכל הודעה אחרת לחבר על פי תקנון זה תינתן לו בכתב שיימסר
לו ביד או יישלח בדואר רגיל למענו הרשום בפנקס החבר או בפקס ובכל אמצעי
אלקטרוני אחר שיאושר ע"י ההנהלה.
כתובתו של החבר בפנקס תשונה על פי בקשתו בכתב.

.3 6

מינוי רואה חשבון ושכרו
 36.1כל עוד חייבת הלשכה במינוי רואה חשבון על פי כל דין ,ייבחר רואה החשבון
באסיפה כללית שנתית וישמש במשרתו עד האסיפה הכללית השנתית
שלאחריה.
 36.2רו"ח המכהן של הלשכה ישמש בתפקידו ,עם הכנס תקנון זה לתוקף ,עד לקיום
האסיפה הכללית השנתית הקרובה של הלשכה.
( 36.3א) לא יתמנה אדם לרואה חשבון ,כאמור בסעיף  36.1אלא אם כן חבר
הלשכה הודיע ללשכה לפני האסיפה הכללית השנתית על כוונתו להציע
אותו אדם למשרת רואה חשבון.
ההודעה לפי סעיף קטן (א) תימסר לא יאוחר מהמועד שנקבע בתקנון
(ב)
לזימון החברים לאסיפה הכללית.
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36.4
36.5

.3 7

המועצה תשלח העתק מההודעה שקיבלה לפי סעיף קטן (א) לחברי
(ג)
הלשכה ולרואה החשבון העומד לסיים את תפקידו ,שבעה ימים לפחות
לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
הוראות סעיף זה לא יחולו על מינוי מחדש של רואה חשבון העומד
(ד)
לסיים את תפקידו.
נתפנתה משרתו של רואה חשבון ,רשאית ההנהלה למנות אחר במקומו ,שיכהן
עד לכינוס האסיפה הכללית הקרובה.
הלשכה תקבע באסיפה הכללית את שכרו של רואה החשבון ,אולם את שכרו
של רואה חשבון שנתמנה לפני האסיפה הכללית בהתאם לתקנון זה ,רשאית
לקבוע ההנהלה.

שינוי התקנון
שינוי הוראות התקנון יתקבלו ברוב רגיל של המשתתפים באסיפה הכללית ,למעט
הוראות סעיפים  12 ,9 ,5 ,3ו 24 -בהם דרוש רוב של שני שלישים מהמצביעים באסיפה
הכללית.

.3 8

פירוק הלשכה מרצון
הלשכה רשאית ,באסיפה כללית ,להחליט על פרוק מרצון של הלשכה ועל מינוי מפרק
או מפרקים ,כל זאת כמפורט להלן:
 38.1הצעה לפרוק הלשכה מרצון תעשה באסיפה כללית שלא מן המניין (להלן-
"אסיפה לצורך פרוק") שתכונס לעניין זה על פי החלטה של המועצה ברוב של
שני שליש מחבריה (להלן"-החלטת המועצה לפרוק") או על פי דרישה בכתב של
עשירית מכלל חברי הלשכה שתופנה אל המועצה (להלן"-הדרישה").
 38.2המועצה תזמן בכתב את חברי הלשכה לאסיפה לצורך פרוק וזאת לא יאוחר מ-
 90יום מהמועד בו התקבלה החלטת המועצה לפרוק או התקבלה הדרישה.
 38.3אסיפה לצורך פרוק לא תכונס אלא לאחר שרוב חברי המועצה יכינו תצהיר בו
יצהירו שהם בדקו את מצב עסקי הלשכה ונוכחו שתוכל לפרוע את חובותיה
במלואם תוך שנה מתחילת הפרוק.
 38.4ההחלטה על פירוק מרצון של הלשכה תתקבל ברוב של  75%מכלל החברים מן
המניין של הלשכה שהם חברים הרשאים להצביע .באסיפה לצורך פרוק ניתן
להצביע באמצעות ייפוי כוח שניתן לחבר מן המניין ,ובלבד שייפוי כוח כאמור
יכלול את חתימת החבר מייפה הכח ,תאריך האסיפה ועמדת החבר מייפה הכח
ככול שניתן ,לגבי הנושאים שעל סדר היום ואולם אין בכך כדי לשלול את
שיקול דעתו של מיופה הכח ,ובלבד שייפוי הכח יועבר למועצה זמן סביר
מראש.
 38.5תחילת הפרוק תהיה כעבור שבועיים מהמועד שבו התקבלה ההחלטה על פרוק
מרצון של הלשכה ,אלא אם החליטה האסיפה לצורך פרוק על תאריך מאוחר
יותר.
 38.6עודף רכושה של הלשכה עם פרוקה יעבור לבעלות מדינת ישראל.

.39

הוראות מעבר
תקנון זה יכנס לתוקף עם קבלת החלטה של שני שליש מהמצביעים באסיפה הכללית
של הלשכה שכונסה בהתאם לתקנון שהיה בתוקף עובר לתקנון זה ,וזאת למעט
הסעיפים הבאים:
 39.1סעיף  10יכנס לתוקף רק עם תחילת שנת תקציב חדשה.
 39.2בטל
 39.3סעיף  18.3יכנס לתוקף עם הבחירות בהתאם לתקנון זה.
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39.4

הוראות סעיף  19לתקנון יכנסו לתוקף עם קיום הבחירות לנשיא הלשכה
בהתאם לתקנון זה.
מספר חברי ועדת הביקורת והסייג לכהונתם על פי סעיף  20.4לתקנון יכנס
לתוקף עם קיום הבחירות בהתאם לתקנון זה.
סעיף  21.2לתקנון יכנס לתוקף עם קיום הבחירות בהתאם לתקנון זה.

39.7
39.8

סעיף  22לתקנון יכנס לתוקף עם קיום הבחירות בהתאם לתקנון זה.
כל עוד לא הוקם בית דין חברים של המחוז בהתאם לתקנון זה ,בית הדין
הארצי הארצי ידון בכל העניינים בהם צריך לדון בית דין חברים של המחוז עד
להקמתו.
כל עוד לא נכנסו הוראות הסעיפים בתקנון הנזכרים בסעיף זה לעיל לתוקף,
יחולו הוראות התקנון הישן לפי הצורך והעניין.

39.5
39.6

39.9
39.10

הוראות ביצוע – בסמכות ועדת הביצוע שתמונה לעניין זה ע"י ההנהלה
לעקוב ולבדוק את אופן יישום התקנון ולקבוע מהם התיקונים הנדרשים.

