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 , תשע"טבאייר ב'

 2019במאי,  7
 

 חברות וחברים יקרים,
 
 

 הזמנה לאסיפה הכללית השנתית הרגילה
   

 של הלשכה. 88-הננו מתכבדים בזה להזמינכם לאסיפה הכללית השנתית הרגילה ה
 

אחה"צ, באולם  15:30, בשעה 11.6.2019תיערך ביום שלישי, ח' בסיון תשע"ט, האסיפה 
 אביב.-, תל1האודיטוריום "תמר" בבית לשכת רואי חשבון בישראל, רח' מונטפיורי 

 
 :האסיפה של היום סדר להלן

  
 דין וחשבון הוועד המרכזי. . 1
 דין וחשבון גזברית כבוד. .2
 .31.12.2018שהסתיימה בתאריך דיון בדוחות הכספיים לשנה  . 3

 ( ואישורו.2019דיון בתקציב )לשנת  . 4
 מינוי בעלי תפקידים: .5

 א.  בחירת יו"ר בית הדין וסגניו. 
 ב.   רואה חשבון מבקר ללשכה. 

 עניינים אחרים : .6
 לחבר עופר מנירב. -הענקת תואר נשיא של כבוד   א. 
 רשטיק, מנחם רהב.עולי  - הענקת תואר יקיר לשכה לחברים ב. 

 
( ובמשך חצי שעה נוספת לא יהיו נוכחים באולם 15:30אם בשעה היעודה לפתיחת האסיפה )

מכלל חברי הלשכה, אזי, בהתאם  5%האסיפה, בעצמם, חברים בעלי זכות הצבעה המהווים 
לתקנון, תקוים האסיפה בכל מספר משתתפים, אשר יהוו מנין חוקי, והחלטותיה  29לתקנה 
 ה את הלשכה. תחייבנ

 

 
 
 
 



 

 

2 

 
 
 ת  ו ע ד ו ה
 
 הוועד המרכזי מציע את המינויים כדלקמן: .1
 

 יו"ר בית הדין: ברוך גיירמן. סגני היו"ר: נעמי אנוך, צבי ורדי. .א

מחדש את משרד פריידקס ושות' כרואה חשבון מבקר הוועד המרכזי מציע למנות  .ב
 של הלשכה. 

 
 רואה החשבון המבקר של הלשכה.הוועד המרכזי ידווח על שכרו של  .   2
 
זכות ההצבעה מותנית בתשלום ללשכה של כל חוב אשר מועד פרעונו חל לפני מועד  .3

 האסיפה )לרבות תשלום בפועל של דמי החבר השנתיים בגין השנה השוטפת(.
 

חודשים רצופים לחברותם בלשכה אינם רשאים  6חברים אשר ביום האסיפה טרם מלאו  

 להצביע באסיפה.
 
עם הגיעך למקום האסיפה נא לפנות למזכירות הלשכה, להרשמה ולקבלת כרטיס להצבעה  .4

 בהרמת ידיים.
 
 באם תידרש באסיפה הצבעה חשאית, תמונה ועדת קלפי כמפורט בתקנון הלשכה. .5
 
 

הערה: דוח הוועד המרכזי, הדוחות הכספיים והתקציב יועלו לאתר הלשכה החל מיום ג' 
 /www.icpas.org.il/aboutבכתובת:  21.5.19

 
 
 

 
 בכבוד רב,

 בשם הוועד המרכזי

 איל לוטקר, רו"ח, עו"ד
 מזכיר כבוד

 

http://www.icpas.org.il/about/

