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7.2.12
ח' בטבת ה'תשע"ב
לכבוד
חברות וחברי הלשכה
חברות וחברי יקרי,
הנדו :אסיפה כללית שנתית מיוחדת

הינכ מוזמני בזאת לאסיפה הכללית השנתית של הלשכה ,אשר השנה הינה אסיפה מיוחדת )עקב בקשת ועד
הלשכה לאשר שינויי בתקנו הלשכה(.
האסיפה תתקיי ביו שלישי ,27.3.2012 ,ד' בניס ה'תשע"ב ,בשעה  ,16:00במשרדי הלשכה ברחוב דיזנגו
 200בתל אביב ,באול ההרצאות בקומה השלישית .חניה ,בתשלו ,בחניו "ד" בפינת הרחובות דיזנגו
וארלוזורוב.
על סדר היו:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

די וחשבו מאת יו"ר הלשכה והוועד בדבר פעילות הלשכה בשנה החולפת והמתוכננת לשנה הקרובה.
די וחשבו מאת יו"ר וועדת הביקורת.
הצגת הדוחות הכספיי של הלשכה לשנה החולפת.
הצגת תקציב הלשכה לשנת הכספי הקרובה.
בחירת רו"ח של הלשכה לשנת הכספי הקרובה.
שינויי בתקנות הלשכה.
שונות ,ככל שתהיינה.

הוראות כלליות:
.1

זכות ההשתתפות ,ההצבעה והבחירה של חברי הלשכה באסיפות הכלליות כפופה לתשלו דמי החבר
השנתיי והתשלומי האחרי ,כקבוע בתקנו הלשכה ,לפחות עד לתו השנה הקלנדרית שקדמה לשנה
שבה מתכנסת האסיפה.

.2

חבר כבוד ,חבר נלווה )בינלאומי( ,חבר נספח וחבר מתמחה לא יהיו רשאי להשתת באסיפה הכללית.

.3

ההשתתפות באסיפה הינה אישית ולכל חבר זכות הצבעה של קול אחד.
לא נית למנות נציג לחבר לש השתתפות והצבעה באסיפה כללית.
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((2
.4

המניי החוקי )קוורו( לפתיחת האסיפה הינו לפחות חמישי אחוזי ממספר החברי הזכאי להשתת
באסיפה .לא נכח מני חוקי מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילת האסיפה ,תיפתח האסיפה בכל
מספר משתתפי ומספר זה יהיה מניי חוקי ובלבד שלא יפחת מחמישי חברי.
לא נכח מניי של חמישי חברי ג לאחר מחצית השעה מהמועד שנקבע לקיו האסיפה ,תידחה האסיפה
לתקופה שלא תעלה על שלושי ) (30ימי למועד שיקבע יו"ר הלשכה ותהיה חוקית בכל מספר משתתפי
שהוא.

.5

ההחלטות באסיפות הכלליות תתקבלנה בהרמת ידיי ,אלא א כ נדרשה ,לפני התחלת ההצבעה בהרמת
ידיי ,הצבעה חשאית ע"י חברי נוכחי בעלי זכות הצבעה ,שמספר לא יקט מהנמו* שבי שלושי
חברי או עשרי אחוזי מכלל החברי הנוכחי בעלי זכות הצבעה ,ברוב דעות הקולות הכשרי
שהשתתפו בהצבעה.
הצבעה חשאית תיער* באמצעות פתקי הצבעה בפיקוח של שניי או יותר מחברי וועדת הביקורת אשר
יתמנו לפקח על ההצבעה ולסכ את תוצאותיה .דו"ח על תוצאות ההצבעה יוגש ליו"ר כשהוא חתו ע"י
החברי הנ"ל מיד ע תו המניי והיו"ר יודיע לאסיפה על תוצאות ההצבעה מייד ע קבלת.
הכרזת יו"ר האסיפה כי ההחלטה נתקבלה או נדחתה בהרמת ידיי פה(אחד ,או ברוב מסוי ,או שנדחתה
ורישו הדבר בספר הפרוטוקולי של הלשכה תשמש הוכחה מכרעת בדבר תוצאות ההצבעה ,בלי צור*
בהוכחת המספר או היחס של הקולות שהצביעו בעד ההחלטה או נגדה.

מצורפי להודעה זו השינויי המבוקשי בתקנו הלשכה.
השתתפותכ באסיפה חשובה במיוחד נוכח הענייני אשר יידונו במהלכה .אנא עשו כל מאמ #להגיע.

בברכה,
אוהד דנוס ,יו"ר הלשכה

פזית בובליל ,יו"ר ועדת תקנו ובחירות

רצ"ב – השינויי המבוקשי בתקנו הלשכה.
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