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 כללי - ראשון חלק

 העמותה שם .1

 (."הלשכה": ןיה חיפה והצפון )להלילשכת המסחר והתעש

 הלשכה מעמד .2

לשכה הינה עמותה עצמאית רשומה )ע"ר(, אשר מאוגדת כישות ה 2.1
משפטית נפרדת, והינה כשירה לכל פעולה משפטית, חובה וזכות 

 וטבעה.ה יהמתיישבים עם אופי

הלשכה הינה ארגון מעסיקים וארגון מקצועי, הפועלת מחדרה בדרום  2.2
"י עפועד גבול לבנון, רמת הגולן בצפון ו/או מחוזות חיפה והצפון 

 "(. הלשכה פעולת אזור)להלן: " הפנים משרד הגדרת

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יכולה הלשכה, לשם קיום  2.3
להתקשר בחוזים, למשוך  :פעולותיה כמפורט ביצועלשם מטרותיה ו

ולהציג המחאות ושטרות, לתת ערבויות, להיות בעלים של מקרקעין, 
מיטלטלין וזכויות מכל מין וסוג ולעשות בהם כל פעולה משפטית 

  שהיא ולהופיע בפני בתי משפט ובתי דין.

  הלשכה מען .3

  .31331014, חיפה. מיקוד 53דרך העצמאות 

 קרונותיהוע הלשכה מטרות .4

פיתוח, קידום ועידוד המסחר, סחר החוץ, השירותים, התעשייה  4.1
חיפה והצפון )כהגדרתם  מחוזותושאר ענפי הכלכלה בישראל בכלל וב

בחוק( בפרט, וייצוג האינטרסים של חברי הלשכה ושל ענפי הכלכלה, 
 שבהם עוסקים חברי הלשכה, ברוח עקרונות הלשכה. 

הקיימות המקצועיות ת החטיבות לייצג חבריה לענפיהם ולייצג א 4.2
 .בלשכה, בנושאי משק וכלכלה

 .אזור פעולות הלשכה קידום האינטרסים הכלכליים של 4.3

 קרונות היסוד של הלשכה הם חופש הכלכלה והיוזמה החופשית.ע 4.4

טיפול ביחסי עבודה עבור חברי הלשכה, ייצוג חברי הלשכה בתחום  4.5
קיבוציים  יחסי עבודה ושכר לרבות באמצעות משאים ומתנים

 וחתימה על הסכמים קיבוציים.

ארגון מפגשים, כנסים עסקיים ושיווקיים, סיורים עסקיים בארץ  4.6
ובחו"ל עבור חברי הלשכה ואנשי עסקים מחיפה והצפון בעלי 

 פוטנציאל לחברות בלשכה.

קיים קשרים שוטפים עם לשכות המסחר וארגונים כלכליים אחרים ל 4.7
 בישראל ובחו"ל.
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ום שיתוף הפעולה בין חברי הלשכה בינם לבין עצמם, לפעול למען קיד 4.8
 ובינם לבין גורמים אחרים בישראל ובחו"ל.

  מטרותיה להשגת הלשכה של פעולה ודרכי אמצעים .5

כדלקמן: לשכהתפעל הלתקנון זה  4הקבועות בסעיף לשם הגשמת המטרות 
  

תאסוף תרומות מיחידים וממוסדות בארץ ובחוץ לארץ, תקבל  5.1
 תחזיק בנאמנות רכישת כספים ונכסים מכל מין וסוג.במתנה או 

תשאל או תרכוש בכל דרך אחרת,  קנה, תחכיר, תשכור, תחליףת 5.2
מקרקעין ו/או תשכלל, תשנה ותשמור נכסי  תחזיק, תשפץ, תתקן,

 זכויות ונכסים. לרבות נכסים אחרים,

נכסי  תעביר בכל דרך או רישיון מכור, תמסור, תשכיר, תיתןת 5.3
 לרבות זכויות ונכסים.או נכסים אחרים, מקרקעין ו/

 .ענייניהלשם ניהול יה ולשם קידום מטרות עסיק עובדיםת 5.4

 .לשכהמחברי האותם חבר ותגבה הדמי  את גובהתקבע  5.5

 תעשה כל פעולה אחרת שתמצא לנכון לשם השגת מטרותיה. 5.6

 הלשכה סמכויות .6

במישרין או  נלוויתהלשכה מוסמכת לבצע כל פעולה נדרשת וכל פעולה 
בעקיפין למען הגשמת פעולותיה ומטרותיה בהתאם להחלטות מוסדותיה 

 המוסמכים.

 הלשכה פעולות .7

פעל הלשכה, בין השאר, בתחומים תהגשמת מטרותיה ועקרונותיה שם ל
 :הבאים

פועלים לענפים ולמקצועות השונים ה מקצועיות הקמת חטיבות 7.1
 .לצורך בהתאם במסגרת הלשכה

חטיבות חברי הלשכה ושל הייצוג וקידום האינטרסים של  7.2
והענפים בפני רשויות המדינה, השלטון המקומי ובפני המקצועיות 

ומתן סיוע  מוסדות גופים וארגונים ציבוריים וכלכליים בארץ ובעולם
 לחברי הלשכה במגעיהם עמם.

, מקצועיות לענפיהם וייצוג החברים והחטיבותייצוג חברי הלשכה  7.3
בענייני משק וכלכלה וכן בענייני יחסי עבודה ושכר והסכמים 

 קיבוציים.

גודים ומוסדות לטיפול בנושאים משקיים מיוחדים בתחומי יהקמת א 7.4
 .המשק והכלכלה

שיגור נציגים לוועדות, למוסדות, לגופים ולארגונים ממלכתיים,  7.5
 כל רחבי הארץ ובעולם.ב ציבוריים וכלכליים,

השתתפות בארגונים ובמוסדות מקומיים ובינלאומיים, הפועלים  7.6
 והמסחר. התעשייה, השירותים, בתחומי הכלכלה
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 השתתפות במפעלים ממלכתיים וציבוריים, שמטרתם עידוד הכלכלה 7.7
סיוע ביצירת יחסי גומלין וקשירת קשרים מסחריים בין חברי הלשכה 

 רים.לבין עצמם ובינם לבין אח

 .הלשכה איסוף ידיעות כלכליות והעמדתן לרשות חברי 7.8

הוצאה לאור של מחקרים, וכן  עריכת מחקרים כלכליים ופרסומם 7.9
 ספרים, כתבי עת ופרסומים שונים בנושאים כלכליים ומסחריים.

 העסקילהכשרת עובדים ומנהלים במגזר  עסקיתהפעלת מכללה  7.10
 שתלמויות.ארגון כנסים, הרצאות, קורסים, ימי עיון והו

 מתן יעוץ, הדרכה ושירותים שונים. 7.11

הוצאת תעודות מקור ופנקסי קרנה, אישור ואימות מסמכים  7.12
 .מסחריים

 תואמות את מטרות הלשכה םשמטרותיה תאגידיםהקמת  7.13
 ועקרונותיה. 

 רכישת קרקע, בנינים או זכות בקרקע, לשם הקמת משרדי הלשכה 7.14
 והקמת מבנים ומושכרים למטרות אלו.

 ומרכז לגישור עסקי. עסקיתעלת מרכז בוררות הקמת והפ 7.15

 סקי.אדם למגזר הע חות כהשמ שירותי מתן 7.16

 כל פעולה אחרת שתראה למוסדות הלשכה נחוצה או מועילה לקידום 7.17
 מטרותיה ועקרונותיה.
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 בלשכה חברות - שני חלק

 חברים .8

 ל המפורטים מטה יהיה רשאים להגיש בקשה להתקבל כחברי לשכה:כ

אשר מקום עסקם באזור  , תאגידים, לרבות שותפויות,עסקיםאנשי  8.1
במסחר, בתעשייה, בשירותים או בענפי פעולת הלשכה, העוסקים 

  .אחריםכלכליים משק 

בתאגידים, כאמור לעיל, המשמשים כנושאי משרה  עסקים אנשי 8.2
, בבעלותםגם אם אינם מנהלים עסק  הלשכה יכולים להתקבל כחברי

שרתם בתאגידים כאמור, ובכפוף לקבלת כל עוד הם נושאים במ
 אישור בכתב של התאגידים בהם הם מועסקים. 

 חברים קבלת .9

 :זו בלשון בקשה היגיש ל לשכה אדם החפץ להיות חבר 9.1

לשכת המסחר )שם, מען ומספר זהות( מבקש להיות חבר ב ני"א
ידועים לי. אם  ותקנונהלשכה . מטרות הוהתעשיה חיפה והצפון

אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת 
 ."(בקשת מועמד)" "לשכההחלטות האסיפה הכללית של ה

תוגש ללשכה, על גבי טופס שנועד לכך, כשהיא חתומה מועמד  תבקש 9.2
האינטרנט של  אתר באמצעות מקוונת בצורה אועל ידי המבקש, 

 .הלשכה

המבקש בחתימתו כי קרא את תקנון  במסגרת בקשת מועמד יאשר 9.3
 . שנתיים(-)שנתיים או דו רדמי חבהלשכה ויבצע תשלום 

המחלקה לשירות  דייל בדיקה ראשונית עבקשת מועמד תיבדק ב 9.4
 הנהלה.הלדיון בפני  של הלשכה ולאחר מכן תובא החבר

 לא יתקבל כחבר לשכה מי שהוא:   9.5

 קטין; 9.5.1

 הוכרז כפושט רגל; 9.5.2

בעבירה שנקבע לגביה בהחלטה שיפוטית כי יש  הורשע 9.5.3
בעל  -עימה קלון. ובמקרה של מועמד שהוא תאגיד 

 השליטה בו הורשע כאמור; 

תאגיד אשר נתקבלה לגביו החלטה לפירוקו מרצון או  9.5.4
 .ניתן צו לפירוקו או ניתן צו לכינוס נכסיו

 

קרובי  , רק בשל היותםשל תאגידים ו/או יחידיםלא תיפסל מועמדות  9.6
מי לקשורים משפחה של חברי הלשכה או בשל היותם תאגידים 

 .לשכהמחברי ה
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בקשות מועמדים ידונו בפני ההנהלה בישיבתה הקרובה למועד הגשת  9.7
הנהלה היתקבלו על ידי בקשת מועמד. החלטות לגבי קבלת מועמדים 

ת הנהלה לדחות בקשהחליטה ה. הנוכחים בישיבה ברוב קולות
 ה. נימוקים להחלטתבמתן  תויבהיה מחתלא  מועמד,

על אף האמור לעיל, ההנהלה לא תדחה בקשת מועמד, אלא לאחר  9.8
שניתנה לו הזדמנות )באם יביע רצונו בכך( להציג את עמדתו בפני 

 ההנהלה או בפני מי שמונה על ידיה.

נדחתה בקשת מועמד, תשיב לו הלשכה את דמי החבר ששולמו על  9.9
 מועד החלטתה.)שלושים( ימים מ 30ידיו בתוך 

, ייחשב המועמד כחבר הלשכה הנהלהאושרה בקשת מועמד על ידי ה  9.10
 החל מאותו מועד.

 תקנון הלשכהאותו החל ממועד קבלת מועמד כחבר לשכה יחייבו  9.11
)הן החלטות שנתקבלו לפני כניסתו כחבר  האסיפה הכלליתוהחלטות 

 לשכה והן לאחר מכן(.

ללשכה, במכתב יודיע  שכה,לתאגיד )לרבות שותפות( כחבר התקבל  9.12
חתום על ידי התאגיד באמצעות מורשה חתימה, על זהות נציגו 

"(. רק הנציג הקבוע של התאגיד התאגיד של הקבוע הנציג)להלן: "
ולהיבחר  הכלליות של הלשכה י להשתתף באסיפותשאהיה רי

את התאגיד במוסדות הלשכה. כל דרך כלל ייצג ללמוסדות הלשכה ו
 . בלשכהיהיה רשאי לנציג אחד בלבד תאגיד 

 , בעלכנציג הקבוע של התאגיד יהיה רשאי לשמש מי שהוא שותף
להחליף את רשאי התאגיד יהיה  .בתאגיד עובדאו מניות, דירקטור 

, חתומה על ידי על ידי הודעה בכתב ללשכה הקבוע של התאגיד הנציג
יבוא החליף הנציג  "(.הנציג החליףיד )להלן: "מורשה חתימה בתאג
בכל תפקידיו במוסדות , הקבוע של התאגידבמקומו של הנציג 

הלשכה וימשיך לכהן בהם עד תום תקופת הכהונה הרלבנטית או עד 
 למועד מוקדם אחר בהתאם להודעת התאגיד. 

 
 של יותר מתאגיד אחד , קבוע או חליף,נציג לשמש יהיה רשאיאדם 

 בכתב של התאגידים המבקשים שהוא ישמש כנציגם.  בהסכמה

, תפקע בהנהלה המכהןקבוע או חליף, נציג של תאגיד, כהונתו של  9.13
 .הלשכה התאגיד שהוא מייצג חדל להיות חברבמקרה שבו 

 בלשכה החברות מעמד .10

 החברות בלשכה אינה ניתנת להעברה או להורשה. 10.1

בלבד ואינן ניתנות זכויותיו וחובותיו של חבר הלשכה ניתנות לו  10.2
קרובי משפחה של  לשימוש על ידי תאגידים ו/או יחידים אשר הינם

 .לשכהחברי ה לשקשורים חבר הלשכה או תאגידים 

כדין  ,בעברלשכה חבר  היהכבר ו לשכהכחבר  שהצטרףמועמד  דין 10.3
ולא יהיה זכאי להטבות ו/או  חדשלשכה  כחברשהתקבל מועמד 

 . זכויות נוספות כלשהן

 חבר דמי .11
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חבר לשכה יהיה חייב בתשלום דמי חבר ללשכה במועדם, כפי  11.1
 שייקבעו מעת לעת על ידי מוסדותיה המוסמכים של הלשכה.

 שנתי.-דמי חבר ישולמו על בסיס שנתי או דו 11.2

 ת: הנהלת הלשכה ו/או מי שהוסמך על ידה לצורך זה, יקבעו מעת לע 11.3

 .חבר דמי לתשלום קריטריונים 11.3.1

 גובה דמי חבר. 11.3.2

 הסדרי תשלום דמי חבר. 11.3.3

 הטלת סנקציות בגין הפרת תשלום דמי חבר. 11.3.4

 כל עניין אחר בקשר עם דמי החבר. 11.3.5

 חייביהיה , בעברלשכה  חבר לשכה וכבר היה חברמועמד שהצטרף כ 11.4
, ככל שנותר הקודמת חברותו תקופת בגין חבר דמי תשלום בהשלמת

 חוב בגינה.לו 

 חברות סיום .12

 בהתקיים כל אחד מאלה: תסתייםחברות בלשכה  12.1

עם מתן צו  -בפטירת חבר הלשכה, ובמקרה שהוא תאגיד  12.1.1
 לפירוקו או עם קבלת החלטה על פירוקו מרצון;

 הכרזתו כפושט רגל;  12.1.2

 הפיכתו לפסול דין; 12.1.3

לשכה. מועד מה הפרישמסירת הודעת חבר לשכה על  12.1.4
בהודעת הפרישה או בתאריך הפרישה יהיה המועד הנקוב 

 קבלת הודעת הפרישה על ידי הלשכה, לפי המאוחר;

הרשעתו של חבר הלשכה או של הנציג הקבוע של התאגיד  12.1.5
 בעבירה שיש עמה קלון;

חברותו של חבר הלשכה, סיום החליטה ההנהלה על  12.1.6
לרבות בשל היותו, הוא או נציגו הקבוע או החליף, פועל 

  .בניגוד למטרות הלשכה

בשל חבר הלשכה על סיום חברותו של החליטה ההנהלה  12.1.7
תקנון הלשכה ו/או החלטות פועל שלא על פי  היותו 

 .האסיפה הכללית

לתקנון  9.5התקיים איזה מהתרחישים המפורטים בסעיף  12.1.8
 זה. 

)תשעים(  90חבר הלשכה לא שילם דמי חבר, על אף חלוף  12.1.9
ימים מתום כל שנה או שנתיים )במקרה ששילם דמי חבר 

 שנתיים(.-דו

החליטה ההנהלה על סיום חברות של חבר הלשכה אשר  12.1.10
נתו כנושא משרה  בתאגיד התקבל כחבר לשכה מתוקף כהו
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לתקנון זה(, וכהונתו באותו  8.2)בהתאם להוראות סעיף 
תאגיד הסתיימה והודעה על כך נתקבלה בלשכה )בין 

 ידי חבר הלשכה(.  שנמסרה על ידי התאגיד ובין על

 

לשכה, אלא  חברחברותו של סיום  החלטה על הנהלהקבל הת לא 12.2
בפני ההנהלה או  טענותיו להשמיענאותה  הזדמנותלאחר שניתנה לו 

בפני מי שמונה על ידיה או באמצעות משלוח טענותיו בכתב, על פי 
בחירת חבר הלשכה. למעט בהתקיים הנסיבות הקבועות בסעיפים 

 12.1לתקנון זה, בכל יתר המקרים הקבועים בסעיף  12.1.4או  12.1.1
חברות סתיים שתמנת לעיל, יהיה צורך בקבלת החלטת הנהלה על 

 בלשכה.

לתקנון זה,  12.2חברות חבר לשכה, כאמור בסעיף  סיוםעל  החלטה 12.3
 שבועיים לפחות זומנה אשרשל ההנהלה  המניין מן בישיבה תתקבל
בטרם משלוח הזימון לישיבה  .יומה סדר על מופיע ענייןוה מראש

כאמור, תשלח ההנהלה לחבר הלשכה הודעה בכתב על זימון ישיבה 
בעניינו ותפרט את העילות להצעת ההחלטה בנוגע לפקיעת חברותו 

 ותזמנו לישיבה זו על מנת להביא בפניה את טענותיו.

 עד חבר מיהלשכה לשאת בד חבר מחובתחברות אינה פוטרת  סיום 12.4
פקיעת החברות בלשכה אינה פוטרת את  .ינה שולמוהתקופה בג תוםל

הלשכה מסילוק התשלומים שהגיעו ממנו ללשכה ערב פקיעת  חבר
 חברותו. דמי חבר ששולמו לא יוחזרו.

יגיש  בה,להתקבל כחבר יבקש לשוב ומי שחדל להיות חבר בלשכה ו 12.5
ויחולו עליו כל הוראות , לתקנון זה 9ת מועמד, כקבוע בסעיף בקש

 תקנון זה בנוגע לקבלת חברי לשכה.

 הלשכה חברי חובות .13

 לקיים את תקנון הלשכה ואת ההוראות וההחלטותלשכה על כל חבר  13.1
 .האסיפה הכלליתשל 

, כפי שתקבע שנתיים-שנתיים או דולשלם דמי חבר לשכה על כל חבר  13.2
 . הלשכה מעת לעת

שילם ללשכה את דמי החבר חבר אשר לא אופן תשלום דמי החבר:  13.3
היה וחבר בכתב.  ת תשלוםדרישהלשכה , תשלח לו ממנו המגיעים

ם מיי( תשעים) 90תוך ב הלשכה לא יסדיר את חוב דמי החבר
ה ינישלח לו התראה שית משלוח דרישת התשלום בכתבמתאריך 

מים י)עשרה(  10בכתב. באם לא יסלק את כל המגיע ממנו תוך 
 -ו 12.1.9 פיםת סעיויחולו הורא השנייה מתאריך משלוח ההתראה

לתקנון זה וזאת לאחר שניתנה לו ההזדמנות לשלם את חובו  12.2
, מבלי לפגוע בזכות הלשכה באמצעות משלוח דרישות תשלום בכתב

בה שלגבות את כל הסכומים המגיעים ממנו עד סוף שנת הכספים 
שנייה ישלחו בדואר  שלום והתראהדרישת ת. חדל להיות חבר בלשכה

 .במסירה אישית ואו יימסררשום, או בדוא"ל 

 

 הלשכה חברי זכויות .14
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בנוסף, פעולותיה. ליהנות משירותי הלשכה ולהשתמש בזכאי לשכה כל חבר 
באסיפות הכלליות של ולהצביע בעניינים המובאים להשתתף זכאי חבר לשכה 

 .המקצועיות אליהן הוא משתייךחטיבות הלשכה, באסיפות הענף ובאסיפות ה
זכותו להצביע בעניינים המובאים לדיון באסיפות הללו, לבחור ולהיבחר 

בהתאם לאמור בתקנון הלשכה. בכל ההצבעות יהיה תהיה למוסדות הלשכה, 
כל חבר לשכה וכל מי שמכהן כנציג הקבוע של תאגיד,  לכל חבר קול אחד.

 עםי ההנהלה באסיפת הבחירות מיד יהיה זכאי להצביע ולבחור את חבר
 תחילת חברותו.
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 הלשכה מוסדות - שלישי חלק

 הלשכה מוסדות .15

 ואלה הם מוסדות הלשכה:

 .הכללית האסיפה 15.1

 .(ר הלשכה"כיו"ר הנהלת הלשכה משמש נשיא/יו)הנהלת הלשכה  15.2

 ר הלשכה."נשיא/יו 15.3

 ועדות הלשכה. 15.4

 מנכ"ל הלשכה. 15.5

 האסיפה הכללית .16

 המסגרתבר שא, ההמוסד העליון של הלשכהאסיפה הכללית היא  16.1
 יםבנושא החלטות לקבלעל מנת  העמותה חברי כל מתכנסים

 כדלקמן: לסמכותה יםהמסור

 ועקרונות פעולתה. הלשכה מדיניותאת  לאשר 16.1.1

 יו"ר הלשכה./בנשיא לבחור 16.1.2

 ה.הלשכ הנהלת חבריולקבוע את מספר  לבחור 16.1.3

 בהו.להחליט על תשלום שכר לחברי ההנהלה ולקבוע את גו 16.1.4

 להעביר את חברי ההנהלה מכהונתם. 16.1.5

)לאשר מאזן  המבוקרים הכספיים הדוחות את לאשר 16.1.6
והדין והחשבון של הכנסות הלשכה והוצאותיה בכל שנת 

 .מס

לאשר דינים וחשבונות על פעולות ההנהלה ועל פעולות  16.1.7
 ועדת הביקורת.

 .שלה הדוחות ואישורשל הלשכה  ביקורת ועדת לבחור 16.1.8

 .ולקבוע את שכרו הלשכה של החשבון רואה את למנות 16.1.9

 ., שמה ומטרותיההלשכה תקנון את לשנות 16.1.10

 .העמותות לרשם דוחות אישור 16.1.11

 להחליט על פירוק הלשכה מרצון. 16.1.12

 לאשר את הדין והחשבון של המפרק על הפירוק מרצון. 16.1.13

האסיפה הכללית הרגילה תכונס אחת לשנה במועד שייקבע ע"י  16.2
 הנהלה. ה

סדר הנהלה, הת הרגילה ייקבע ע"י סדר היום של האסיפה הכללי 16.3
 :היום באסיפה השנתית יכלול



 ן הלשכהתקנו
 03עדכון

 

 לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון
 אבטחת איכות 

 

 13 

 דו"ח כללי על פעולות הלשכה. 16.3.1

 .המבוקרים הכספיים הדוחות אישור 16.3.2

 דו"ח ועדת הביקורת. 16.3.3

 )מחצית מדי שנתיים(. הנהלההבחירת חברי  16.3.4

רגילה )בכל אסיפה כללית  הלשכה בחירת הנשיא/יו"ר 16.3.5
 רביעית לאחר בחירתו(.

כאמור בסעיף חיצוני רו"ח  מינויבחירת ועדת הביקורת או  16.3.6
 להלן, אשר ישמש כגוף מבקר. 17.2.4 16.4

 בחירת רואה חשבון. 16.3.7

 .העמותות לרשם דוחות אישור 16.3.8

 מהחתו בכתב הזמנהבאמצעות יפה כללית חברי הלשכה יוזמנו לאס 16.4
 .רגיל או בדואר דוא"לאו בשמו ב לשכהל הכ"בידי מנ

את היום ואת השעה של  ,בין היתר ,יפרטולאסיפה כללית הזמנות  16.5
בה מתקיימות בחירות  באסיפההאסיפה, מקומה וסדר יומה, ו

 את שעת הפתיחה ושעת הסגירה של הקלפי."( אסיפת בחירות)"

 כללית רגילהאסיפה  .17

הודעה ראשונה בדבר קיום אסיפה כללית רגילה תשלח אל חברי  17.1
)ארבעים וחמישה( ימים לפחות לפני המועד הקבוע  45הלשכה 

לאסיפה בדוא"ל. הזמנות תשלחנה בדוא"ל ובדואר רגיל לחברי 
)עשרים  21הלשכה עפ"י כתובותיהם המופיעות בספרי הלשכה לפחות 

והן תכלולנה גם נושאים  וע לאסיפהואחד( ימים לפני המועד הקב
. תזכורת להלן 17.2.3שהועלו על ידי חברי לשכה כאמור בסעיף 

)ארבעה עשר(  14-תישלח בדוא"ל בלבד לחברי הלשכה לא יאוחר מ
 בוע לאסיפה הכללית.ימים לפני המועד הק

 באסיפה כללית שנתית ידונו הנושאים הבאים: 17.2

 16.3 המפורטים בסעיף הקבועים בסדר היום נושאיםכל ה 17.2.1
 לתקנון זה.

על ידי ההנהלה כנושאים כל הנושאים אשר נדונו ואושרו  17.2.2
 .לדיון באסיפה הרגילה

 , אשרחברי לשכה לפחות)עשרה(  10 דייל ענושאים שיועלו  17.2.3
 ,המגישים כל על ידיחתומה  הצעיועלו על הכתב בה

 30למשרדיה לפחות ם ובתנאי שמזכירות הלשכה תקבל
 ימים לפני האסיפה הכללית.)שלושים( 

הלשכה )שאינם חברי בחירת ועדת ביקורת מבין חברי  17.2.4
הנהלה(. האסיפה הכללית תקבע את מספר חברי ועדת 
הביקורת ובכל מקרה לא יהיה מספר חברי ועדת הביקורת 

האסיפה הכללית רשאית להחליט כי  פחות משניים.
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, אשר חיצוני רו"חללשכה במקום ועדת ביקורת ימונה 
 ישמש כגוף מבקר.

אסיפה הכללית, למעט ההצבעה בכל עניין העומד לדיון ולהחלטת ה 17.3
ם יערך ע"י הרמת ידייהלשכה, ת יו"ר/בחירת חברי הנהלה ונשיא
המצביעים. לפי מבין חברי הלשכה  רגילוהחלטות תתקבלנה ברוב 

הנוכחים באסיפה תקויים  לשכה לפחות, חברי)עשרה(  10דרישת 
 .שעל סדר היוםהצבעה חשאית בנושאים 

 נציגהלית באמצעות שהוא תאגיד ישתתף באסיפה הכל לשכה חבר 17.4
או  לתקנון זה 9.12כאמור בסעיף  הקבוע של התאגיד, אשר מונה

לתקנון זה.  9.12כאמור בסעיף  באמצעות הנציג החליף, אשר מונה
ולהצביע  הצבעהלשמש נציג התאגיד לצורך  הנציג שמונה יהיה רשאי

 בשמו בכל אחד מהנושאים שעל סדר היום.

מניות או שותף ביותר מתאגיד אחד אשר חבר  הוא בעלש נציג
בלשכה, יהיה רשאי לשמש כנציג התאגידים כולם לצורך ההצבעה 

 באסיפה כללית.

בעצמו או  כללית , שאינו תאגיד, ישתתף באסיפהלשכה חבר 17.5
חתום על ידיו המפרט את תאריך האסיפה בה  הצבעה כתבבאמצעות 

ר היום. כתב הוא מבקש להצביע ואת עמדתו בנושאים שעל סד
שעות לפני המועד  24-ההצבעה יועבר למזכירות הלשכה לא יאוחר מ

 . הקבוע לאסיפה

לפחות רבע מנין חוקי לקיום אסיפה כללית יתהווה ע"י נוכחותם של  17.6
באופן נכחו אם בין , הרשומים נכון למועד האסיפה חברי הלשכהמ

או באמצעות כתב  17.4 ףבסעיכאמור נציגיהם ע"י ובין אם אישי 
להחלטות האסיפה הכללית  .תקנון זהל 17.5 הצבעה כאמור בסעיף

יהיה תוקף חוקי גם במקרה שבמהלך האסיפה יפחת מספר חברי 
ין חוקי בשעה הקבועה תידחה יבהעדר מנהלשכה מהמניין החוקי. 

  חשבו החברים הנוכחים למניין חוקי.יחצי שעה ואז יבהאסיפה 

ראש כל אסיפה כללית. בהעדרו ינהל בישב הלשכה  יו"ר/נשיא הלשכה 17.7
שייבחר ע"י האסיפה. הלשכה יו"ר /ממלא מקום הנשיאאת האסיפה 

אשר ירשום את הפרוטוקולים של  במזכירבנוסף, תבחר האסיפה 
 האסיפה הכללית. 

 אסיפה כללית יוצאת מן הכלל )שלא מן המניין( .18

אשר )אסיפה כללית יוצאת מן הכלל  כנסל הביוזמת תהנהלה רשאיה 18.1
 .(אינה אסיפה שנתית

יוצאת מן הכלל כדין אסיפה כללית רגילה בכל ה כללית פדין אסי 18.2
 ין.יל האסיפה הכללית, בשינויים המתחייבים לפי הענוהיאשר נוגע לנ

ההנהלה תהיה חייבת לכנס אסיפה כללית יוצאת מן הכלל אם  18.3
 נתקבלה דרישה בכתב של כל אחד מאלה: 

ועדת הביקורת או הגוף המבקר )במקרה שנבחר כזה  18.3.1
 במקום ועדת הביקורת(.

 שירית מכלל חברי הלשכה. ע 18.3.2
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לעיל, יציינו הדורשים את  18.3בדרישה בכתב כאמור בסעיף  18.4
 הנושאים אשר הם מעוניינים להעלות לדיון.  

כינוס אסיפה כללית יוצאת מן אם נתקבלה דרישה בכתב כאמור ל 18.5
)עשרים ואחד( ימים מיום  21הכלל, חייבת ההנהלה לכנסה תוך 

שהוגשה דרישה כאמור. לא כינסה ההנהלה אסיפה יוצאת מן הכלל 
)עשרים ואחד( ימים, רשאים מגישי הדרישה לכנס את  21בתוך 

האסיפה בעצמם, אך זאת בתנאי שהאסיפה תתקיים לא יאוחר 
 מיום שהגישו את דרישתם. משלושה חודשים

 נהלההה .19

תנהל את ענייני הלשכה, תתווה את מדיניות הלשכה  הלשכה הנהלת 19.1
 הלשכה ענייני אתותקבע את עקרונות פעולתה. ההנהלה תנהל 

 אסיפהזה ל בתקנוןאו  בחוק ונתייחד שלא תיוסמכוה כל להתהינה ו
לייצג לשכה. ההנהלה מוסמכת ה ממוסדות אחר מוסדל או הכללית

את הלשכה ככל שסמכות זו לא נתייחדה למוסד אחר ממוסדות 
בהתאם  הלשכהפעול לטובת מחוייבת ההנהלה ל ,לפיכך הלשכה.

 לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית. 

מנה את נציגי הלשכה לוועדות ולמוסדות ממשלתיים ההנהלה ת 19.2
 וציבוריים.

 רכבותהמו משנה לוועדות רק מסמכויותיה לאצול רשאית ההנהלה 19.3
 חבר שאינו מי גם ועדות לחברי למנות ניתן. בלבד ההנהלה מחברי
 הנהלה. בלבד ל, אולם ועדות אלו יוכלו להיות גורם ממליץ הנהלה

על  תמופקדתהיה נהלה ההמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  19.4
 הנושאים הבאים:

נשיאות וקביעת מספרי סגני ועדת בחירת חברי  19.4.1
 )אחד או שניים(. הלשכה יו"ר/הנשיא

 אישור שכרו.ו לשכההל כ"מינוי מנ 19.4.2

 .ו/או החלטה על הוצאות הלשכה אשור תקציב הלשכה 19.4.3

  מינוי ועדות קבועות ללשכה. 19.4.4

  הקמת תאגידים בבעלות הלשכה. 19.4.5

 בתקנון זה לגוף אחר.בחוק או כל נושא אחר שלא יוחד  19.4.6

ההנהלה תקבל דיווח שוטף בישיבותיה על פעולות ועדת הנשיאות  19.5
 שכה. והל

 נהלהההרכב ה .20

  .18, אשר לא יעלה על לשכה ממספר חברי תהיה מורכבתהנהלה ה 20.1
לתקנון  27.1 כהגדרתה בסעיףת בחירות, ייבחרו באסיפ חברי ההנהלה

בחירות יועמדו  תאסיפבכל . שנים ארבעבת  הלתקופיכהנו אשר , וזה
 .ההנהלה מחברי מחציתלבחירה 

 לא יהא זכאי לקבל שכר ו/או החזר הוצאות בגין כהונתו. חבר הנהלה  20.2
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 הנהלההממלאי מקום לחברי  .21

הכרזתו  , התפטרותו,פטירתועקב  הנהלההתפנה מקומו של חבר  21.1
כפושט רגל, פסול דין, הרשעתו בפסק דין סופי בעבירות שוחד, 
מרמה, סחיטה ועושק וכן בעבירות אחרות שלדעת היועץ המשפטי 

או מכל סיבה שהיא, יבוא במקומו ממלא  לממשלה יש עמה קלון
המועמדים  םהם אות מקום. ממלאי המקום לחברי הנהלה הנבחרים

שלא נבחרו וקיבלו את מספר הקולות הגדול ביותר לפי סדר יורד, 
 האחרונה.ת הבחירות באסיפ

יאוייש  לא, לתקנון זה 21.1עיף ממלא מקום כאמור בס היעדרב 21.2
ממלא מקום אותו אז ייבחר כהקרובה, ת הבחירות עד לאסיפמקומו 

 21.1עיף כאמור בס ,בל את מספר הקולות הגדול ביותריקמועמד ש
 .הנ"ל ת הבחירותבאסיפ לתקנון זה,

יכהן בתפקיד עד לתום כהונתו של  הנהלהממלא מקומו של חבר  21.3
ולאחר מכן יעמוד לבחירה מחדש, ככל  החבר שאת מקומו הוא ממלא

 שיחפוץ בכך.

 נהלההה ישיבות .22

לפי הזמנת )חמש( ישיבות בשנה  5 -א פחות מכנס לתתההנהלה  22.1
ובהעדרו לפי , ובהעדרו לפי הזמנת ממלא מקומו הלשכה נשיא/יו"ר

חברי )שבעה(  7או לפי דרישה בכתב של  הלשכה הזמנת סגן נשיא
 .לפחות הנהלה

. כל הלשכה קבע על ידי הנשיא/יו"רינהלה הסדר היום לישיבות ה 22.2
, הצעה יו"ר הלשכה/רשאי להגיש, באמצעות הנשיא הנהלהחבר 

 בסדר היום.  נושאלכלול 

. להחלטות הבישיבותיהוו מנין חוקי יהנהלה החברי  (תשעה) 9 22.3
הנהלה יהיה תוקף חוקי גם במקרה שבמהלך הישיבה יפחת מספר ה

מהמניין החוקי ובלבד שעל סדר היום של הישיבה, אשר  הלשכה חברי
 הוצג בתחילה, הופיע הנושא שלגביו מתקבלות החלטות. 

ובהעדרו ממלא  יו"ר הלשכה/נהלה ישב הנשיאהבראש ישיבות ה 22.4
 .הלשכה אמקומו ובהעדרו סגן נשי

ההצבעה בכל עניין שיעמוד לדיון בישיבות הנהלה תיערך בהרמת  22.5
ידיים, אלא אם כן יחליט היו"ר של הישיבה לקיים הצבעה חשאית, 

המשתתפים בישיבה. יו"ר  לשכה חברי (חמישה) 5 תם שלאו לפי דריש
הישיבה רשאי להכריז בעת הישיבה על ההחלטה, בהתאם להלך הרוח 

צבעה, ולהכרזה זו תהא תוקף של החלטה אם לא של הנוכחים, בלא ה
 הובעה התנגדות של איש מחברי הנהלה הנוכחים.

 ההנהלה של חבריקולות ברוב  נהתקבלתהנהלה ההחלטות  22.6
פי תקנון זה. ל ע דהמצביעים למעט החלטות שלהן דרוש רוב מיוח

 . הלשכה קול מכריעיו"ר נשיא/תהיה לקולות  שוויוןבמקרה של 
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תואמות את  םשמטרותיהתאגידים על ידי הלשכה הקמת החלטה על  22.7
מחברי  2/3אם הצביעו בעדה ועקרונותיה תתקבל  מטרות הלשכה

 .בישיבה המצביעיםההנהלה הנוכחים ו

חברי רשמו שמות ינהלה יתנהל פרטיכל, אשר בו יהבכל ישיבות ה 22.8
, סדר היום, )וכן נוכחים אחרים ככל שנכחו( הנוכחיםההנהלה 

 הנהלה.הית הדיון והחלטות תמצ

על ידי ההנהלה  דחופה החלטה בקבלת צורךבמקרים בהם יהיה  22.9
ניתן לקבל החלטה בכתב של כל חברי , הלכנס אפשרותבהיעדר ו

ההנהלה או לקבל את אישורם/התנגדותם להצעות שעל סדר היום 
ובלבד שכל חברי ההנהלה קיבלו הודעת  טלפוני משאל באמצעות

 ההצבעה תוצאות. שעל סדר היום נושאיםם הדוא"ל ובה מפורטי
 חברי לכלשישלח  פרטיכלעלו על הכתב במסגרת יו וההחלטה

 )שבעה( ימי עסקים 7 תוךב דוא"ל על ידי מנכ"ל הלשכה,ב ההנהלה
 .ההצבעה ממועד

מסור על כך מבלי ל רצופותלשלוש ישיבות  יגיעא אשר לחבר הנהלה  22.10
ההנהלה נימוק סביר לדעת הלשכה ובהיעדר למזכירות  ההודע

לפנות אל האסיפה הכללית על מנת להיעדרו, תהיה ההנהלה רשאית 
 . לבקש את הפסקת כהונתו

לא יכהן כחבר הנהלה מי שנותן שירותים בשכר ללשכה, שלא עקב  22.11
לרבות כעובד  -תפקידו כחבר הנהלה. מתן שירותים לעניין זה פירושו 

התקשרות נוספת של חבר ההנהלה עם  ולרבות במקרה בו קיימת
הלשכה, שכתוצאה ממנה חבר ההנהלה מקבל תמורה מהלשכה, 
במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות צד שלישי אחר עימו 
מתקשרת הלשכה. האיסור הקבוע בסעיף זה יחול גם במקרה בו חבר 

 כה.שליטת הלשתאגיד בההנהלה ממלא תפקיד או מספק שירותים ל

 ה ורואה החשבוןועדות הלשכ .23

 ועדות הלשכה הן: 23.1

ועדת ביקורת, הנבחרת על ידי האסיפה הכללית, אלא אם  23.1.1
החליטה כי במקום ועדת ביקורת ימונה  האסיפה הכללית

 , אשר ישמש כגוף מבקר.חיצוני רו"ח

 ן:כדלקמנהלה הועדות קבועות הנבחרות על ידי ה 23.1.2

 ועדת הנשיאות. 23.1.2.1

 ועדת הכספים. 23.1.2.2

 , לפי הצורך.ועדות קבועות אחרות נבחרות 23.1.2.3

 2-והנשיאות ועדת כל חברי הלשכה, זבר תורכב מגועדת הכספים  23.2
, על פי בחירת הנשיא /יו"ר נשיאותועדת , שאינם חברי הנהלהחברי 

 הלשכה.

על ידי ועדת הכספים  דחופה החלטה בקבלת צורךבמקרים בהם יהיה  23.3
ניתן לקבל החלטה בכתב של כל חברי ועדת , הלכנס אפשרותבהיעדר ו

הכספים או לקבל את אישורם/התנגדותם להצעות שעל סדר היום 
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ובלבד שכל חברי ועדת הכספים קיבלו  טלפוני משאל באמצעות
 תוצאות. שעל סדר היום נושאיםהודעת דוא"ל ובה מפורטים ה

 לכלשישלח  פרטיכלעלו על הכתב במסגרת יו וההחלטה ההצבעה
)שבעה(  7 תוךב דוא"ל על ידי מנכ"ל הלשכה,ב ועדת הכספים חברי

 .ההצבעה ממועד ימי עסקים

 הוק.-רשאית למנות ועדות פעולה לטיפול בנושאים אד ההנהלה 23.4

 ייבחר ע"י האסיפה הכללית. לשכהרואה החשבון של ה 23.5

 הנשיאות והרכבה  ועדת .24

עוסקת בעניינים שהועברו ו נהלההההנשיאות פועלת בשם ועדת  24.1
 אליה, לשם קבלת המלצותיה, על ידי ההנהלה. 

מיופי כוח  ההנהלה רשאית ליפות את כוחה של ועדת הנשיאות למנות 24.2
לחתום בשם הלשכה, באופן כללי, מבין חבריה אשר יהיו מוסמכים 

לתקנון  39עניינים מסויימים, והכל בכפוף להוראות סעיף או לצורך 
 .זה

מורכבת משבעה חברים, אשר שימשו לפחות תהיה הנשיאות ועדת  24.3
יו"ר /כחברי הנהלה והם: הנשיא שנים( 4)בת  תקופת כהונה אחת

ארבעה חברי , אחד עד שני סגני נשיא, גזבר ושלושה עד הלשכה
  נשיאות בהתאמה.

נבחרים ע"י  , למעט הנשיא/יו"ר הלשכה,הנשיאותועדת חברי  24.4
הנהלה בישיבה הראשונה לאחר האסיפה הכללית הרגילה. הבחירה ה

יוכלו  ,הצעה אחת בלבדשבו קיימת נעשית בהצבעה חשאית. במקרה 
 המשתתפים בישיבה להחליט על הצבעה גלויה.

הנהלה מביניהם את סגן הבחר תיאות הנשועדת לאחר בחירת חברי  24.5
)באם  הלשכה יו"ר/או את שני סגני הנשיא הלשכה יו"ר/הנשיא

מבין שאר חברי  בחרתחליט שיהיו שני סגנים( ולאחר מכן ת ההנהלה
 הנשיאות את גזבר.

 . כהונה אחת תלתקופ ובחריהנשיאות ועדת חברי  24.6

בחר י, ינשיאות, מכל סיבה שהיאועדת התפנה מקום כהונתו של חבר  24.7
 הנהלה אחר במקומו.חבר 
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 הנשיאות ועדת תפקוד .25

, או מ"מ הלשכה נשיאות תתכנס לפי הזמנת הנשיא/יו"רה ועדת 25.1
 נשיאות.ה ועדתהנשיא, או לפי דרישה בכתב של שלושה חברי 

לפי בחירת  חברי הנהלה 2נשיאות יוזמנו ועדת לכל ישיבת  25.2
 .הנשיא/יו"ר הלשכה

הנשיאות, יועבר ועדת פרטיכל, מההחלטות שתתקבלנה בישיבות  25.3
 ימים, לאחר הישיבה. 14הנהלה תוך הלחברי 

יתהווה בנוכחותם של כל אלה: נשיאות ועדת המניין החוקי לישיבת  25.4
ועדת  שני חברי )ב(ו ממלא מקומו, הלשכה א יו"ר/הנשיא)א( 

ה כאמור הנשיאות, )ג(  חבר הנהלה אחד לפחות, אשר הוזמן לישיב
 לתקנון זה. 25.2בסעיף  

, על פי הרמת ידיים. קולותתתקבלנה ברוב ועדת הנשיאות החלטות  25.5
, או למ"מ קול יו"ר הלשכה/יהיה לנשיאשוויון בקולות במקרה של 

מכריע. יו"ר הישיבה רשאי להכריז במהלך הישיבה על החלטה 
בהתאם להלך הרוח של הנוכחים בלא הצבעה ולהכרזה זו תהא תוקף 

הנשיאות ועדת של החלטה אם לא הובעה התנגדות של איש מחברי 
 נהלה הנוכחים.האו ה
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 בחירות -חלק רביעי 

 ונשיא/יו"ר הלשכהבחירות חברי הנהלה  .26

 יו"ר הלשכה אחת לארבע שנים./בנשיא בחרת בחירות תאסיפ 26.1

ת לתקופ ההנהלה מחברי מחציתבחירות יועמדו לבחירה  תאסיפב 26.2
 . שנים ארבעכהונה בת 

 כל אסיפה כללית שניה תהיה אסיפת בחירות.  26.3

 היערכות לאסיפת בחירות  .27

מסגרתה )תשעים( ימים לפני מועד כינוסה של אסיפה כללית שב 90 27.1
ההנהלה )לעיל  חבריאו ל/ומתבצעות בחירות לנשיא/יו"ר הלשכה 

 "( תבחר ההנהלה את יו"ר ועדת הבחירות.בחירות אסיפתולהלן: "

ראשונה בדוא"ל הודעה הוקמה ועדת הבחירות, תשלח לחברי הלשכה  27.2
המועד ם לפני מיי )חמישים( 50לפחות בחירות, הת בדבר קיום אסיפ

 ת בחירות.אסיפהקבוע לכינוסה של 

)ארבעים( ימים לפני אסיפת בחירות.  40רשימת הבוחרים תיסגר  27.3
במועד זה, כל מועמד יהא רשאי לקבל את פנקס הבוחרים בדוא"ל. 
חברי לשכה חדשים שיירשמו לאחר מועד זה לא יהיו זכאים להצביע 

 באסיפת הבחירות הקרובה.

הגשת מועמדות על ידי חברי לשכה לאחר סגירת פנקס הבוחרים,  27.4
מכהנים וחברי לשכה המבקשים לכהן בפעם הראשונה תתבצע עד 

)עשרים וחמישה( ימים לפני אסיפת הבחירות.  25 -ולא יאוחר מ
על ידי ועדת הבחירות, ניתן יהיה  המועמדות טפסי אישור לאחר

 מוועדת הבחירות ובאישורה. המועמדיםלקבל את רשימת 

)עשרים( ימים לפני אסיפת בחירות וזו  20ם תיסגר רשימת המועמדי 27.5
 תהיה הרשימה הסופית.  

 חברי לרגיל אבדואר בדוא"ל או תשלחנה לאסיפת בחירות הזמנות  27.6
יום  20לשכה, לפחות מופיעות בספרי העפ"י כתובותיהם ה הלשכה

 לפני האסיפה.

ימים לפני תאריך האסיפה  14-מתזכורות יישלחו לחברים לא יאוחר  27.7
לית. לתזכורות אלו תצורף רשימת השמות של כל המועמדים הכל

  לבחירה.

 ועדת בחירות .28

את יו"ר הנהלת הלשכה  לתקנון זה, תמנה 27.1במועד הקבוע בסעיף  28.1
תהיה אחראית לכך, שהבחירות . ועדת הבחירות בחירותהעדת ו

זה וועדת הבחירות תהיה מוסמכת לטפל יתקיימו על פי תקנון 
נים מהותיים והן הן בעניי ,כל עניין שיש לו נגיעה לבחירותולהחליט ב

 בעניינים מנהליים וטכניים.
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 15בדימוס או עו"ד בעל ניסיון של שופט  היהועדת הבחירות ייו"ר  28.2
 שנים לפחות. 

יו"ר ועדת הבחירות לא יהיה חבר הלשכה או מי שיש לו נגיעה עמה  28.3
 . או קשר לפעולותיה

יו"ר ועדת הבחירות ימנה שני חברים נוספים לוועדת הבחירות, מקרב  28.4
. שני או עובדיהעמדים שיוצעו לו ע"י ההנהלה מבין חברי הלשכה מו

בלשכה  כלשהו לא יכהנו בתפקיד נבחרחברי ועדת הבחירות האחרים 
 .ולא יהיו מועמדים לתפקיד כזה

 ה,הנהלמנכ"ל הלשכה, האיסור על חל ועדת הבחירות,  משמונתה 28.5
ו א וחברים בהן או מועמדים לבחירה, לקבל החלטותנשיאות ועדת ה

, או לחברי ועדת עובדי הלשכהלתת הוראות בנושא הבחירות למי מ
לבחירות, אלא או הנוגע הקשור  בכל נושא הבחירות או למי מטעמם

. מטעמהעל ידי מי לכך בכתב על ידי ועדת הבחירות או  ואם יתבקש
הנחיות הקשורות לבחירות יינתנו ע"י יו"ר ועדת הבחירות או חבריה 

 בכתב בלבד.

ים הנוגעים לבחירות יתוייקו בנפרד הן במחשבי הלשכה כל המסמכ 28.6
 והן פיזית בקלסרים, ויטופלו ע"י חברי ועדת הבחירות בלבד. 

הבחירות, כלומר, פרסום והפצת התאריך שנקבע מועד הכרזת  28.7
וכל הפרטים הקשורים אליה, יתבצעו ע"י ועדת  בחירותהת לאסיפ

 ל הלשכה.ו/או מנכ" הבחירות בלבד, ולא ע"י הנהלת הלשכה

לחברי רשימות בוחרים תיעשה להעברת מידע הנוגע לבחירות או  28.8
 .רק באישור ועדת הבחירות ובאמצעותההלשכה בלבד ו

 הרשימות  .בחירותהת מצביעים באסיפ רשימותועדת הבחירות תנהל  28.9
מונו בהתאם , אשר ונציגיהםאת שמות ופרטי חברי הלשכה  ויכלל

, לצורך ההצבעה חליףנציג קשה למנות לתקנון זה, ב29.2 לסעיף
תוגש לוועדת הבחירות שמונה, מו של נציג ובמק באסיפה הכללית,

מניין ימי העבודה לא ימי עבודה לפני יום הבחירות )ב 7בכתב עד 
על יילקחו ימי שישי ושבת, חג או מועד ויום הבחירות עצמו( ותיחתם 

שאינו לשכה חבר  .מורשה חתימה בתאגיד באישור עו"ד או רו"ח ידי
 17.5יהיה רשאי לשלוח כתב הצבעה בהתאם להוראות סעיף  תאגיד

אחר  16:00השעה יוגשו לוועדת הבחירות עד בקשות דחופות . לעיל
והוועדה תהיה רשאית להיענות  הצהריים ביום שלפני מועד הבחירות,

והשבת  לאותה אסיפה נציג חליף מינוי ביטוללהן בנסיבות חריגות. 
עם רק  וזכות ההצבעה לנציג המקורי או העברתה לנציג אחר ייעש

, באישור מכתב מהתאגיד, שייחתם ע"י מורשה חתימה בתאגיד קבלת
 .עד למועד הקבוע לבקשות דחופות עו"ד או רו"ח

 הליך הבחירות .29

ת יו"ר הלשכה ומחצית מחברי ההנהלה ייבחרו ע"י אסיפ/נשיא 29.1
כלליות, ישירות, חשאיות ואישיות בהתאם לקבוע בבחירות הבחירות 

 בתקנון.

הזכות להצביע ולבחור הינה של חברי הלשכה שחברותם בתוקף  29.2
בעצמם או באמצעות הנציג הקבוע או הנציג החליף, כקבוע בסעיף 
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 17.5הצבעה,  כקבוע בסעיף  כתבבאמצעות  לתקנון זה, או 17.4
 .לתקנון זה

 כל חבר לשכה רשאי להצביע עבור מועמד אחד לכהונת הנשיא/יו"ר 29.3
ור מספר מועמדים לכהונה כחברי הנהלה, שלא יעלה על ועב הלשכה

 מספר המושבים העומד לבחירה.

 זיהוי הבוחרים ייעשה אך ורק עם תעודת זהות או רישיון נהיגה. 29.4

כל מצביע לקלפי כרטיס  שלשלבהצבעה לבחירת חברי הנהלה י 29.5
שיכלול שמות של מועמדים שמספרם לא פחות מששה אחד הצבעה 

נהלה העומדים לבחירה. כרטיס שיכלול הי הולא יותר ממספר חבר
נהלה העומדים המספר שמות קטן מששה, או גדול ממספר חברי ה

 יו"ר/בהצבעה לבחירת נשיא לבחירה, ייפסל ע"י ועדת הקלפי.
שבו יצוין שם של מועמד אחד.  אחד מצביע כרטיס שלשל כלהלשכה, י

 כרטיס שיכיל יותר משם אחד, יפסל ע"י ועדת הקלפי.

 ועדות קלפי .30

מורכבת מיו"ר היה מנה ועדת קלפי מרכזית, אשר תתועדת הבחירות  30.1
)או לגבי תאגיד חבר לשכה, נציגו  ושני חברים, כולם חברי לשכה

קלפי, תמנה ועדת הבחירות ועדות  ,כמו כן הקבוע של תאגיד כזה(. 
שתהיינה מורכבות מיו"ר, ממזכיר ומחבר נוסף. יו"ר ועדת הקלפי 

בחרו יהמזכיר וחבר ועדת הקלפי י או נציגו הקבוע.יהיה חבר הלשכה 
 יהיה אם לא ניתן ,, ואולםאו נציגיהם אף הם מבין חברי הלשכה

לאייש את תפקידי המזכיר וחבר ועדת הקלפי מבין חברי הלשכה 
ועדת הלשכה. יו"ר  יתפקידים אלה מבין עובדניתן למנות ל -בלבד 

 נהתינעלהקלפיות יכריז על פתיחת הקלפיות.  הקלפי המרכזית
, אלא אם ידחה יו"ר ועדת הקלפי המרכזית בהזמנות ותהנקוב ותבשע

 .את שעת נעילת הקלפיות

ריקות אשר שנבדקו ונמצאו לרשות ועדת הקלפי יועמדו תיבות קלפי  30.2
 כרטיסי ההצבעה. לתוכן יטילו הבוחרים את

ועדת הקלפי תערוך רשימה שמית של המצביעים בפועל בציון מספר  30.3
 סידורי ליד כל מצביע.

לאחר רישום פרטי המצביע, תרשה ועדת הקלפי למצביע להטיל את  30.4
 מאחורי פרגוד. כרטיס ההצבעה לקלפי

את הקולות, יסכמו את  ת קלפיחברי ועדכל עם נעילת הקלפי, יספרו  30.5
 ת ויערכו דו"ח שיועבר ליו"ר האסיפה.תוצאות ההצבעו

 סיכום הליך ההצבעה והספירה ותוצאות הבחירות  .31

הליך ההצבעה והספירה כאמור ינוהל בהתאם לנוהל הצבעה אשר  31.1
 יקבע ע"י ועדת הבחירות ובכלל זאת יסדיר:

 הליך קבלת הבוחר וזיהויו. 31.1.1

 הליך ההצבעה בפועל. 31.1.2
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קולות הליך מיון הקולות בין הקולות הכשרים לבין ה 31.1.3
 הפסולים, לרבות כללי פסילה. 

 הליך ספירת הקולות וסיכום תוצאות הבחירות. 31.1.4

 וטוהר חשאיות, הגינות, יעילות על שמירה יבטיחההצבעה  נוהל
 .הבחירות

 הקולות ברוב שזכה המועמד יבחרהלשכה י ריו"/נשיא לכהונת 31.2
. לכהונת חברי ההנהלה, ייבחרו המועמדים, לפי מספר הכשרים

המושבים העומד לבחירה, אשר זכו במרבית הקולות הכשרים, לפי 
 סדר יורד.

בתום הליך ההצבעה, חברי ועדת הבחירות המרכזית יחתמו על  31.3
 פרוטוקול תוצאות הבחירות ויו"ר הוועדה יכריז עליהן.

פרוטוקול חתום של תוצאות הבחירות יהווה ראיה לכאורה לכשרות  31.4
 הבחירות ולתוצאותיהן כאמור בו. 

 בחירת חברי הנהלה באסיפה כללית  .32

שישה חודשים רצופים לפני מועד לשכה במשך  חבר שהיהכל מי  32.1
וכן כל מי שמכהן כנציג הקבוע של תאגיד  כינוסה של אסיפת בחירות

כינוסה  לפני מועד  שישה חודשים רצופיםלשכה  חברתאגיד היה כשה
 רבהיבחר לחמועמדות ל שיגלה, יהיה רשאי בחירותשל אסיפת 

 שחברי מניעה ואין שנים לארבע הינה הנהלה חברי כהונת. נהלהה
 .נוספות לכהונות ייבחרו מכהנים הנהלה

חברי  9ה( ייבחרו ילסירוגין )בכל אסיפה שנית בחירות בכל אסיפ 32.2
נהלה הנבחרים, המסיימים החברי ה 9, אשר יבואו במקום הנהלה

 תקופת כהונה. 

חייבת להיות לחברות בהנהלה, מועמד  להגשת הצעת מועמדות שכל  32.3
חברי לשכה )עשרה(  10על ידי המועמד ולהיחתם על ידי  מוגשת בכתב

הצעת )" לפחות ובצירוף הסכמתו בכתב של המועמדממליצים 
 רשאי להמליץ על עצמו כמועמדאינו חבר לשכה  "(.מועמדות
תוגש למזכירות הלשכה לפחות מועמדות לחברות בהנהלה . להנהלה

. מועמד שכיהן בחירות ת לפני מועד אסיפ)עשרים וחמישה( ימים  25
הלשכה, חייב להגיש הצעת  יו"ר /בעבר כחבר הנהלה, או כנשיא

 .מועמדות בכתב, אך ללא צורך בממליצים

 תכלול את הפרטים הבאים:ת מועמדות הצע 32.4

 הפרטי ושם המשפחה של המועמד ומענו.השם  32.4.1

 מספר כוללהעסק אותו הוא מייצג/בעליו,  אושם התאגיד  32.4.2
 .פ/ע.מח

 תיסגר, ת הבחירותם לפחות לפני מועד אסיפמיי)עשרים ואחד(  21 32.5
תזכורת על קיום האסיפה,  ותישלחלהנהלה רשימת המועמדים 

 ועדת"י ע אושרה אשרהסופית,  ועמדיםשאליה תצורף רשימת המ
  .הבחירות
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 יו"ר/הנשיא בחירת .33

 . הלשכה נבחר ע"י האסיפה הכללית, בהצבעה חשאית יו"ר/נשיא 33.1

, הלשכה יו"ר/אחד בלבד לתפקיד הנשיא ותו של מועמדועמדהוגשה מ 33.2
 עשה בחירתו על ידי הרמת ידיים.ית

מחברי הלשכה יכולים להציע מועמד לתפקיד )חמישים(  50כל  33.3
הלשכה, ובלבד שהמועמד שימש תקופת כהונה אחת  יו"ר/נשיא

 .בהנהלהמלאה כחבר נבחר 

 80%הנהלה ברוב של ה היכול תקנון זהל 33.3על אף האמור בסעיף  33.4
בסדר היום של הישיבה, להציע מועמד , כשהנושא מופיע המחברי
כל חבר לשכה, בלי שיחולו לגביו ההסתייגויות המופיעות  יו"ר/לנשיא

 תקנון זה.ל 33.3בסעיף 

ומציע את מועמדותו פעם נוספת,  הלשכה יו"ר/מי שכיהן בעבר כנשיא 33.5
 אינו חייב בהגשת רשימת ממליצים.

הלשכה, יהיו זהים  יו"ר/נוהלי הגשת מועמדות לתפקיד נשיא יתר 33.6
 זה. מפורט בתקנוןכ בהנהלהלנוהלי הגשת מועמדות לחברות 

במקביל מועמד גם לכהונת  מועמד לתפקיד נשיא/יו"ר הלשכה יהיה 33.7
יכהן כיו"ר ההנהלה הנבחרת ולאחר בחירתו  נבחר. חבר הנהלה

 לתקופת כהונתו.

, ואם נבצר ממנו ימלא ישב ראש בישיבות הנהלה הלשכה יו"ר/נשיא 33.8
 את מקומו אחד מסגניו.

 .שנים 4פעם לתקופת כהונה בת נבחר בכל הלשכה  יו"ר/הנשיא 33.9

, שנבחר ע"י האסיפה הלשכה יו"ר/ימה תקופת כהונתו של נשיאיהסת 33.10
לתקופה נוספת של ארבע  לתפקיד זה שניתהכללית, יוכל להיבחר 

 .שנים

 ממלא מקום הנשיא/יו"ר בהעדרו והנשיא/יו"ר בפועל בחירת .34

מלמלא את תפקידו, מכל סיבה שהיא, הלשכה  רחדל הנשיא/יו" 34.1
ם, יכהן במקומו ממלא מיי)שישים(  60למשך תקופה שאיננה עולה על 

 מקומו אחד מסגניו.

שר מועמדים למלא את מקומו, א הלשכה יו"ר/הנשיאשני סגניו של  34.2
 . הנהלהה ויבחרו מבין חברי די ההנהלהעל י יתמנו

לכהן בתפקידו, או שנבצר ממנו למלא את  הלשכה יו"ר/חדל הנשיא 34.3
תבחר  -תפקידו מכל סיבה שהיא למשך תקופה העולה על שישים יום 

, והוא ימלא את שני סגניובפועל מבין  הלשכה יו"ר/ההנהלה נשיא
לשוב ולמלא את  הלשכה יו"ר/הנשיאיוכל עד ש יו"ר/מקום הנשיא

לפי המוקדם יותר.  -תפקידו או עד לאסיפה הכללית הרגילה הקרובה 
לא יוכל לשוב ולמלא את תפקידו לפני  הלשכה יו"ר/אם הנשיא

חדש באסיפה  הלשכה יו"ר/האסיפה הרגילה הקרובה, ייבחר נשיא
כללית זו, גם אם זו אסיפה כללית שלפי התקנון לא הייתה מיועדת 



 ן הלשכהתקנו
 03עדכון
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הלשכה ובלבד שנושא בחירת נשיא/יו"ר  הלשכה יו"ר/לבחירת נשיא
 .היה על סדר היום

 

 מקצועיות טיבותח .35

או  ברי הלשכה, המבקשים להתאגד במסגרת הלשכה על בסיס ענפיח 35.1
לצורך קידום חטיבה תוקם  .חטיבהלהקים  רשאיםמקצועי, 

אינטרסים משותפים של ענף פעילות מסוים בלשכה או של קבוצת 
חברי לשכה שלא על בסיס ענף פעילות משותף, כגון: טיפול בבעיות 

 משותפות מול רשויות, יוזמות לשינוי חקיקה ודומה.

את הקמתה  תיבחןנהלה ההנהלה, והתוגש ל חטיבהבקשה להקמת  35.2
 .הלפי שיקול דעת

ויאושרו על ידי הנהלה. שיעובדו במסגרת תקנוני קבע יפעלו  חטיבותה 35.3
רשאיות להתאים את תקנוני הקבע לצורכיהן המיוחדים  חטיבותה

 הנהלה.הבאישור ו

חייבים להיות חברי הלשכה ולשלם דמי חבר  החטיבותכל חברי  35.4
 ותשלומים אחרים כפי שייקבעו מזמן לזמן.

ובתאום יעת כלפי חוץ צריכות להיעשות ביד חטיבותכל פעולות ה 35.5
באישור ההנהלה, ומשהוסמך על ידה  רשאי מנכ"ל הלשכה. המנכ"ל

רשאית  חטיבהעשיית פעולה זו או אחרת. ה חטיבהלמנוע מ לכך,
 תהיה סופית. ההנהלה הנהלה והחלטתהלערער על כך בפני 

עם השלטונות המוסמכים, עליהן לעמוד על  חטיבותבמגען של ה 35.6
 העקרונות היסודיים של הלשכה.

יהיו  חטיבות. ועדי החטיבהאת ענייני ה ועד המנהלבוחרת  חטיבהכל  35.7
תבוצענה בהתאם  הנהלהכפופים למרות הלשכה. הבחירות לוועד ה

 לתקנון הלשכה.

, חטיבותבמקרה של חילוקי דעות על ניסוח, או פרוש החלטות של ה 35.8
המנכ"ל ערעור על הכרעת  למנכ"ל הלשכה.תועבר ההכרעה בעניין זה 

 בעניין. תהסופי תהפוסק והיא תהיהיוכרע ע"י הנהלה 

. חבר לשכה חטיבהחברות בלשכה אינה מקנה זכות לחברות ב 35.9
ה את בקשתו להצטרף, יוכל לערער על כך בפני תדחשההנהלה 

 נהלה תהיה סופית.הה ההנהלה. החלטתה
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 כספים -י חמישחלק 

 הכנסות הלשכה  .36

 המקורות הכספיים של הלשכה הם:

 דמי חבר; 36.1

 אגרות ותשלומים בעד שירותים; 36.2

 הכנסות מנכסי הלשכה; 36.3

 תרומות, מענקים, עזבונות והלוואות; 36.4

 הכנסות מפעילות המכללה העיסקית; 36.5

 תשלומים מיוחדים שיוטלו על חברי הלשכה ע"י הנהלה, לפי הצורך; 36.6

 .הכנסות מכל מקור אחר 36.7

 תקציב הלשכה .37

 לאחריהועדת הכספים,   לאישור בא"ל יוהמנכע"י  יוכןתקציב הלשכה  37.1
. התקציב ילווה בהצעה 31/12הכספים הנהלה, לפני תחילת שנת הלאישור 

 לתכנית עבודה שנתית.

דו"ח על ביצוע התקציב שיוגש לא  להנהלהרבעון תגיש ועדת הכספים  ימד 37.2
 ם לאחר תום הרבעון.מיי)שישים(  60 -מיאוחר 

 רכוש הלשכה .38

 תמליץ. ועדת הכספים ההנהלהכספי הלשכה יושקעו בהתאם להחלטות  38.1
 בעון יחד עם דו"ח ביצוע התקציב.על השקעותיה בכל ר להנהלה

רכוש הלשכה והכנסותיה ישמשו אך ורק לתפעול הלשכה ולביצוע מטרותיה  38.2
 ופעולותיה, כפי שנקבעו בתקנון.

 זכות חתימה .39

 או לגזבר, לסגן מסגניונשיא/יו"ר הלשכה או למוקנית זכות חתימה בשם הלשכה 
או כל עובד אחר שימונה ע"י ועדת  סגנוובהעדרו ל מנכ"ל הלשכה תחתימ בצירוף

 .הכספים בהמלצת המנכ"ל

 שנת הכספים .40

 )ינואר עד דצמבר(. קלאנדריתשנת הכספים של הלשכה היא שנה 

 שינוי התקנוןו העמותה לתקנון בהתאם פעולה  .41

 דין תקנון זה כדין חוזה בין הלשכה לחבריה ובינם לבין עצמם. 41.1

אישור של האסיפה הכללית שיתקבל ברוב כל שינוי בתקנון הלשכה טעון  41.2
החברים הנוכחים והמצביעים באסיפה, בתנאי שלא תתקבל החלטה כזאת 
אלא אם כן נושאי השינויים המוצעים כלולים בהצעת סדר היום בהזמנה 
שצורפה לאותה אסיפה. האסיפה רשאית לקבל את ההצעה, לדחותה או 

 לשנותה כפי שייטב בעיניה.
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קנון על ידי האסיפה הכללית יתעורר צורך בהכנסת תיקון אם לאחר שינוי הת 41.3
הנהלה ויאושר ע"י הבתקנון, לפי דרישת רשם העמותות, יוכנס התיקון ע"י 

לאחר אישור התקנון באסיפה יועבר לרשם. עדכון  האסיפה הכללית הקרובה.
 מועד אישור התקנון הינו מיום אישור הרשם.

כניסתם לתוקף של כל השינויים תוקפה של החלטה על שינוי תקנון זה ו 41.4
האמורים בו, הינה מיום אישורה בידי רשם העמותות בהתאם לאמור בסעיף 

 )א( לחוק העמותות. 11

 עדכון ודיוור חברי הלשכה וההנהלה .42

כדין מכתב  םמסר במסירה אישית, דיניאו י במייל,  ואשר ישלחו/או הזמנה מכתב 
 רשום לצורך תקנון זה.

 במסמכי עיון וזכות וההנהלה( ממוחשב החברים רשימות)קובץ  החברים נקספ .43
 העמותה

אשר מטרתו להבטיח רישום מלא, נכון ומעודכן  פנקס חברים הלשכה תנהל 43.1
כל חבר, מענו, של חברי הלשכה. פנקס החברים של הלשכה יכיל את שמו של 

תהא מספר זהותו, תאריך תחילת חברות ותאריך פקיעתה. הוראה דומה 
יעשה על ידי  רשימותה לניהו. ההנהלה חברי לרשימות באשרמיושמת 

 .הלשכה"ל מנכ באמצעות  ההלההנ

פנקס חברי העמותה הלשכה, פנקס חברי ההנהלה, הפרוטוקולים של  43.2
ים המאושרים של הלשכה, יהיו האסיפה הכללית ודוחות הכספיים והמילולי

 . ובתאום מראש פתוחים בכל עת סבירה לעיון של כל חברי הלשכה
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 חיפה והצפון והתעשיהלשכת המסחר  ידידי -י שישחלק 

 ידידי הלשכה יעודכנו בנוגע לאירועי הלשכה ויוזמנו אליהם על פי החלטת ההנהלה.  .44

 אותות הוקרה - ידידי הלשכה .45

להעניק מעמד של נשיא כבוד לכל חבר  תהנהלה רשאיה - נשיא/יו"ר כבוד 45.1
כאות הוקרה על פעילותו למען  הלשכהיו"ר  /לשכה שכיהן בתפקיד נשיא

 .הלשכה

ידיד להעניק לאדם, או לתאגיד, מעמד של  תהנהלה רשאיה - הלשכה דידי 45.2
 כאות הוקרה על פעילותם למען הלשכה. הלשכה

 תעודת כבוד .46

להעניק תעודת כבוד לחבר הלשכה, אשר עסקיו פועלים בתחום חיפה  תהנהלה רשאיה
 שנה. 50והצפון, מזה 

 טוריםיע .47

להעניק תעודת כבוד, מדליות וכו', לכל אדם שנתן שירותים ניכרים  תשאיהנהלה רה
את הדגם, תעבד תאשר ללשכה, גם אם הוא איננו נמנה על חברי הלשכה. הנשיאות 

 את נוסח התעודה וטקס הגשת העיטור.
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