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     Israel Geological Society                     החברה הגיאולוגית הישראלית

   .Yesha'ayahu Leibowitz st 32 32ישעיהו ליבוביץ' 

 Jerusalem, 9692100  9692100ירושלים, 

 (580008415)ע"ר 

 

 7.4.20 בניסן, תש"פ גי"         

 

 לחברי החברה הגיאולוגית שלום, 

 

בשבוע הבא נקיים אספה כללית של החברה הגיאולוגית, ובעידן הנוכחי היא תהיה וירטואלית. שתי 
 סיבות לכינוס אספה זו: 

בהעדר כנס שנתי, ראוי ונכון שנשיא החברה היוצא ידווח לחברי החברה על פעילות החברה  .א
 בשנה האחרונה ועל התכניות לתקופה הקרובה.

  
ולכן עליה, על פי החוק והתקנון של העמותה, לקיים אספה  החברה הגיאולוגית היא עמותה .ב

כללית לפחות פעם בשנה, לבחור את מוסדותיה, ולאשר את הדוח הכספי, הדוח המילולי, ודוח 
 ועדת הביקורת.

 

 לאור זאת, להלן מספר דגשים לקיום האספה:

, תמצאו את רשימת המועמדים  forms.gle/HRHcMbKSsGw5utu99https//:בקישור הבא: .א
לוועד הבא של החברה הגיאולוגית. את נשיאת החברה, סיגל אברמוביץ' בחרנו כבר בשנה 
שעברה כסגנית נשיא, והתקנון שלנו אומר שבאופן אוטומטי היא הופכת לנשיאה. שאר 

אחד ימלא דף זה, שהוא אנונימי המועמדים צריכים את אישור החברים. לכן, אבקש שכל 
 לחלוטין, וישלח את בחירותיו בחזרה.

 
. 2019לשנת  כמו כן, אנא קראו את הדוח הכספי, הדוח המילולי, ואת דוח ועדת הביקורת .ב

במהלך האספה נצביע וירטואלית על דוחות אלו. במידה ולמי מכם יש שאלות אותם ירצה לברר 
פה, אתם מתבקשים לשלוח שאלות אלה קודם לישיבה, או יבקש להעלות לדיון במהלך האס

 .heimann.co.il-ariel@orבמייל  אלי )אריאל(
 

בתחילה ידווח הנשיא היוצא, עמוס סלמון על הפעילות בשנה  הישיבה תנוהל בדרך הבאה: .ג
ויהיה נושא לדיון אעלה החולפת. לאחר מכן, אני אעלה להצבעה את הדוחות השונים, ובמידה 

 גם אותו. כמו כן, נדווח על תוצאות הבחירות למוסדות החברה.
 

בעזרת  ,17:00בשעה , 13.4.2020, חול המועד פסח, ביום שני, אספה תהיה מקוונתה .ד
 ZOOM בקישור :https://zoom.us/j/685320483   ( למטהפרטים נוספים).  אנחנו מקווים

הזום  תאפליקציי. זו הזדמנות להיכנס ולהכיר, במידה ולא. שכולם מצויים ומכירים אפליקציה זו
או אם לא תוכלו או לא תרצו להשתמש , באם הקיבולת תהיה מלאה, לכן. איש 100 -מוגבלת ל

בעזרת הקישור הנמצא בעמוד הבית של ניתן יהיה לצפות באסיפה בשידור חי ביוטיוב , בזום
 https://www.igs.org.il// :החברה הגיאולוגית בכתובת

 
החברה הגיאולוגית מתקיימת על דמי החבר שלנו. רבים שילמו אך אחרים טרם  :דמי חבר .ה

שה מועלה כעת לאתר עשו זאת, כולל חלק מהחברים שהתקציר שהגישו לכנס במעלה החמי
החברה הגיאולוגית. הסכום אינו גבוה והוא קריטי להמשך פעילות החברה. השנה, לצערנו, 

https://forms.gle/HRHcMbKSsGw5utu99
mailto:ariel@or-heimann.co.il
https://zoom.us/j/685320483
https://www.igs.org.il/
https://www.igs.org.il/
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ביטול הכנס מנע מהחברה הגיאולוגית מחזור כספים ראוי, נגרמו הוצאות, והקופה די ריקה. 
 .fee-https://www.igs.org.il/membersאנא, שלמו את דמי החבר במהירות דרך הקישור: 

 
בהזדמנות זו, וכך גם אעשה באספה המקוונת שנקיים, אני מבקש להודות לעמוס סלמון, נשיא  .ו

החברה היוצא, ולכל שאר חברי הועד שעמלו קשות השנה, שהכינו כנס מיוחד וייחודי יחד עם 
, לפחות בשלב זה, לא מתקיים. תודה לכם, האגודה הישראלית למשאבי מים )אי"ל(, ושלצערנו

על עבודתכם הנאמנה, ובהזדמנות זו גם נאחל לוועד הבא )שעוד אמור להיבחר( ולנשיאה סיגל 
 אברמוביץ' הצלחה רבה. 

 

 בברכה,

 

 אריאל היימן

  יו"ר האספה הכללית
 

 

 

 

 :קישור למערכת זום לאספת המליאההפרטי 

 

 אסיפת מליאה של החברה הגיאולוגית הישראלית
 
שעון ישראל 19:00 – 17:00, 2020באפריל  13יום ב׳  מתי  

    https://zoom.us/j/685320483 איפה

 מארגן -Sarit Ashckenazi-Polivoda • מי
 

Sarit Ashckenazi-Polivoda is inviting you to a scheduled Zoom meeting.  
Join Zoom Meeting 
https://zoom.us/j/685320483 
Meeting ID: 685 320 483 
One tap mobile 
+13462487799,,685320483# US (Houston) 
+16465588656,,685320483# US (New York) 
Dial by your location 
+1 346 248 7799 US (Houston) 
+1 646 558 8656 US (New York) 
+1 669 900 9128 US (San Jose) 
+1 253 215 8782 US 
+1 301 715 8592 US 
+1 312 626 6799 US (Chicago) 
Meeting ID: 685 320 483 
Find your local number: https://zoom.us/u/abcCSPimUl 

 

 

https://www.igs.org.il/members-fee
https://zoom.us/j/685320483
https://owa.gsi.gov.il/owa/redir.aspx?C=exga1TNW_wXD-cMoJOHsVfLoFzCa_PJ17BXO7aQGk4QJ-cO4PtnXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.google.com%2furl%3fq%3dhttps%253A%252F%252Fzoom.us%252Fj%252F685320483%26sa%3dD%26ust%3d1586461112686000%26usg%3dAFQjCNEhW7sYUGyeOklaDAqj-I-7n81m3g
https://owa.gsi.gov.il/owa/redir.aspx?C=UUOzYbjK2VQUDufPKOZxr7BQ5tyc7jtKJIGKLA2QyegJ-cO4PtnXCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.google.com%2furl%3fq%3dhttps%253A%252F%252Fzoom.us%252Fu%252FabcCSPimUl%26sa%3dD%26ust%3d1586461112687000%26usg%3dAFQjCNHme2PlJclY2sV3tkgGp_dL6WVvAA

