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ארגו הממוני על הבטיחות והגיהות בישראל

נוהל גבייה מחייבי
.1

עריכה :יהודה אביצור ,יו"ר ארגו הממוני
אושר בישיבת הנהלה מתארי :

מטרות הנוהל
הגדרת תחומי אחריות ותהליכי גבייה מול חייבי.

 .2מסמכי ישימי
תקנו העמותה.

2.1
 .3הגדרות

חייב  חבר ארגו  /ספק  /חברה  /תאגיד ו/או כל אד או גו שהתחייבו בכתב לתשלו כספי לארגו כנגד

3.1

חשבו קבלה שהוצא מאת המזכירה ולא שילמו בהתא לתנאי התשלו שסוכמו.
 .4שיטה
מתכונת העבודה

4.1

4.1.1

בעבור כל התחייבות כספית תוציא המזכירה חשבו קבלה ב  3עותקי.

4.1.2

כל התחייבות כספית לרישו עבור קורס  /יו עיו  /השתלמות תבוצע בכתב.

4.1.3

כל התחייבות עבור מת חסות לארגו  /פרסו באתר  /פרסו בדוא"ל תבוצע בכתב.

4.1.4

מקסימו תנאי תשלו לארגו בגי התחייבות כלשהיא לא תעבור תנאי תשלו של שוט  90 +אלא
באישור מיוחד מגזבר הארגו.

4.1.5

פנייה למוסדות ,גורמי חו( ,מכללות ,ספקי וכד' בנושא תרומות  /מת חסויות  /פרסו תבוצע באמצעות
המזכירה א* ורק לאחר תיאו ע יו"ר האזור וקבלת אישור מיו"ר הארגו.

4.1.6

המזכירה תנהל את רשימת החייבי בטבלה מסודרת ומרוכזת ותגיש מדי חודש עד ה  10לכל חודש
רשימת חייבי מעודכנת לגזבר וליו"ר הארגו והאחרו יעבירה ליו"ר וועדת הביקורת.

4.1.7

הגזבר יוודא כי רשימת החייבי מטופלת והכספי בגי החובות אכ נגבי בצורה מסודרת באמצעות
המזכירה בארגו .כל אלו ידווחו על ידו מדי ישיבה באופ יזו.

4.1.8

רשאי הגזבר ,א ראה לנכו להוציא מכתב התראה מטע היועמ"ש לעשות כ בתאו ע יו"ר הארגו.

4.1.9

בגי ימי עיו ,לא יקבל משתת יו כשירות בא אי בגינו התחייבות תשלו בכתב ו/או לא שיל מראש
על יו העיו.

 4.1.10וועדת הביקורת תוודא ותבדוק את מצב החייבי בכל עת שתחפו( ובכל ביקורת במשרד.
4.2

אישור ומת תוק
4.2.1

נוהל זה יוגש לאישור חברי הנהלה בישיבה שתתקיי בתארי* _________.

4.2.2

הנוהל יחול מיו אישורו ,על כל חברי הנהלת הארגו.

4.2.3

שינויי בנוהל יבוצעו בהצבעה ובאישור הנהלת הארגו בלבד.

 .5אחריות
גזבר הארגו.

