לשכת ממוני הבטיחות בישראל -
מקצוענים זה אנחנו (ע.ר)
מס' עמותה 587077085

שם הנוהל :נוהל הנהלים

מספר נוהל770 :

עמוד  1מתוך  2עמודים

תאריך תחולה2272.72222 :

עדכון אחרון2272.72222 :

כתב :מאיר סאיג

 .0מטרה
 171להגדיר סמכויות ואחריות לאישור ופרסום נוהל עמותה7
 172להגדיר מתכונת אחידה לכתיבה ,הפצה ,עדכון וביטול של נוהלי העמותה7
 .2הפניות/מסמכים ישימים
 271תקנון העמותה7
 .3הגדרות
" 171נוהל" או "נוהל עמותה" = כל נוהל עמותה שאושר על פי נוהל זה7
" 172הממונה על הנהלים" = מי שמינתה הנהלת העמותה לשמש בתפקיד כתיבת
נוהלי העמותה7
 .4השיטה
 171כל חבר הנהלה רשאי ליזום הוצאת נוהל עמותה ,שלדעתו עשוי לתרום לשיפור
הניהול והביצוע של תהליכים ונושאים שאליהם מתייחס הנוהל7
 172ההצעה לכתיבת הנוהל תובא לאישור הנהלת העמותה7
 171אושרה ההצעה לכתיבת נוהל ,הממונה על הנהלים יגיש טיוטא להתייחסות חברי
הנהלת העמותה ,ועדת הביקורת ,בית הדין והיועץ המשפטי של העמותה7
 171נוהל במתכונתו הסופית יאושר בישיבת הנהלת העמותה ברוב חברי ההנהלה
הנוכחים בישיבה ולאחר שנחתם ע"י היועץ המשפטי של העמותה7
 174לאחר אישור הנוהל ,יפורסם הנוהל באתר העמותה לידיעת חברי העמותה תוך 11
ימים ,על פי הנוסח שאושר כאמור ושנערך ע"י הממונה על הנהלים7
 174נוהל ייכנס לתוקף עם פרסומו ,אלא אם כן נאמר אחרת בנוהל7
 17.הממונה על הנהלים רשאי לבצע בנוהל תיקוני סופרים ועדכונים המבטאים את צו
השעה באישור היועץ המשפטי לעמותה ללא אישור התהליך המלא כמפורט לעיל7
 174נוהל עמותה בטל עם החלטת רוב חברי הנהלת העמותה הנוכחים בישיבת הנהלה7
 174יועמ"ש של העמותה יקבע ,יפרש וינחה בכל מקרה של חילוקי דעות באשר לתוכן
הנוהל ויישומו ,באם נדרש לכך ע"י הנהלת העמותה7
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 1712כל נוהל יכלול את הפרטים והסעיפים הבאים :שם הנוהל ,מספר הנוהל ,מטרה,
הפניות/מסמכים ישימים ,הגדרות ,השיטה וחתימות7
 1711הכתיבה בנוהל תנוסח בלשון זכר ותתייחס לשני המינים7
 .5חתימות
יועץ משפטי:

00.70.2727
_______________________________________________________
תאריך
עו"ד רוני שדה

אישור הנוהל:
אושר ע"י ועד העמותה ,ראה פרוטוקול ישיבת הנהלת עמותה מיום .04.70.2727

