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 , תשע"טג' בסיוון

 2019, ביוני 6   

                                                                                  לכבוד

 חברות וחברי הלשכה

 

 חברות וחברים יקרים,

 2019.7.22, בוחרת מיוחדתכללית  אסיפהלהזמנה  הנדון:

 ."בוחרת מיוחדתכללית אסיפה "מוזמנים בזאת ל הנכם

)התכנסות ורישום החל  17:00בשעה  22.7.2019 -ה ,טתשע" בתמוז' טי שניביום ה אי"האסיפה תתקיים 

 , רמת גן.118ב"אשכול פיס", ברח' רוקח ( 16:30מהשעה 

צורך הזדהות בכניסה לאסיפה )תעודת זהות, רישיון נהיגה, רישיון הנכם מתבקשים להגיע עם תעודה מזהה ל

 שמאי(. 

 הות!!א הזדללכניסה לאסיפה ולהצבעה ת אפשרו לא תותר

 

 על סדר היום:

 ר הלשכה.יו" –י פתיחה דבר .1

 לנציגי הלשכה במועצת שמאי המקרקעין.תוצאות בחירות  .2

 כנספח להזמנה זו(.)מצורפים  תקנון מוצעיםשינוי  .3

 שונות, ככל שתהיינה. .4

 

 הוראות כלליות:

דמי החבר  לתשלוםפה ת הכלליות כפוהלשכה באסיפו יזכות ההשתתפות, ההצבעה והבחירה של חבר .1

דרית שקדמה לשנה תום השנה הקלנעד ל לפחותהתשלומים האחרים, כקבוע בתקנון הלשכה, ו השנתיים

  .להלןש 3ובכפוף להוראת סעיף  נסת האסיפהשבה מתכ

  חבר כבוד, חבר נלווה )בינלאומי(, חבר נספח וחבר מתמחה לא יהיו רשאים להשתתף באסיפה הכללית. .2

חבר להצביע ולהיבחר באסיפה הכללית ובבחירות הכלליות הינה לכל חבר לשכה )למעט חבר כבוד,  ותזכ .3

חודשים ובתנאי ( 3)ושה י(, חבר נספח וחבר מתמחה(, אשר הינו חבר בלשכה לא פחות משלנלווה )בינלאומ

יו ללשכה והסדיר את כל חובותלתקנון  28-ו 27שהחבר שילם ללשכה את דמי החבר כמפורט בסעיפים 

רות הכלליות לפי ימים קודם למועד האסיפה הכללית, או הבחי (45ארבעים וחמישה )ה לפחות ולמוסדותי

 ע תינתן לחבר אשר ישלם חובו, במועד על אף האמור לעיל, זכות להצבי ין )להלן: "המועד הקובע"(.ינהע

ת החוב, כדרישת מזכירות ההצבעה, אצל חברי הקלפי. חבר החולק על עצם החוב או על סכומו ישלם א

 דבר.שולם, ככל שיידרש הלחבר הסכום העודף ש הלשכה, תחת מחאה, ולאחר בירור המחלוקת יושב

חבר לשם לא ניתן למנות נציג ול אחד. הינה אישית ולכל חבר זכות הצבעה של ק באסיפהההשתתפות  .4

 השתתפות והצבעה באסיפה כללית.
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ממספר החברים הזכאים להשתתף חמישים אחוזים הינו לפחות ה לפתיחת האסיפ חוקי )קוורום(הן ימניה .5

תיפתח האסיפה בכל  ,אסיפהלאחר המועד שנקבע לתחילת ה מחצית השעהלא נכח מנין חוקי  באסיפה.

   לא יפחת מחמישים חברים.שין חוקי ובלבד ימספר משתתפים ומספר זה יהיה מנ

פה, תידחה האסיפה חברים גם לאחר מחצית השעה מהמועד שנקבע לקיום האסי חמישיםין של ילא נכח מנ

משתתפים יו"ר הלשכה ותהיה חוקית בכל מספר ועד שיקבע ימים למ (30שלושים )לתקופה שלא תעלה על 

 שהוא.

החלטות באסיפות הכלליות תתקבלנה בהרמת ידיים, אלא אם כן נדרשה, לפני התחלת ההצבעה בהרמת ה .6

 ה חשאית ע"י חברים נוכחים בעלי זכות הצבעה, שמספרם לא יקטן מהנמוך שבין שלושיםידיים, הצבע

הקולות הכשרים ברוב דעות  ,כחים בעלי זכות הצבעההחברים הנומכלל  עשרים אחוזיםחברים או 

  .שהשתתפו בהצבעה

אשר  פתקי הצבעה בפיקוח של שניים או יותר מחברי וועדת הביקורת באמצעות רךעיהצבעה חשאית ת

יתמנו לפקח על ההצבעה ולסכם את תוצאותיה. דו"ח על תוצאות ההצבעה יוגש ליו"ר כשהוא חתום ע"י 

  .ןתוצאות ההצבעה מייד עם קבלת ום המניין והיו"ר יודיע לאסיפה עלל מיד עם תהחברים הנ"

ו שנדחתה אחד, או ברוב מסוים, א-אסיפה כי ההחלטה נתקבלה או נדחתה בהרמת ידיים פהההכרזת יו"ר 

ורישום הדבר בספר הפרוטוקולים של הלשכה תשמש הוכחה מכרעת בדבר תוצאות ההצבעה, בלי צורך 

  נגדה. של הקולות שהצביעו בעד ההחלטה או פר או היחסבהוכחת המס

 

 .אנא עשו כל מאמץ להגיע .לכההמבאסיפה חשובה במיוחד נוכח העניינים אשר יידונו ב השתתפותכם

 

גיע עם תעודה מזהה לצורך הזדהות בכניסה לאסיפה )תעודת זהות, רישיון נהיגה, רישיון הנכם מתבקשים לה

 שמאי(. 

 ולהצבעה ללא הזדהות!! ניסה לאסיפהאפשרות כ לא תותר

 

 

 ,ברכהב                                                             

 

 יו"ר ועדת תקנון , רן לסע           , יו"ר הלשכהחיים מסילתי                
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