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תקנון
פרק א' :שם ומען העמותה
 .1שם העמותה בעברית" :החברה הגיאולוגית הישראלית" (להלן" :העמותה").
 .2שם העמותה באנגלית"Israel Geological Society" :
 .3מען העמותה :ת.ד ,1239 .ירושלים  ,91000טלפון.02-5314211 :
פרק ב' :מטרות העמותה
 .4העמותה תאגד את חבריה לשם הצגת מחקרים עדכניים בתחום מדעי כדור הארץ ,שישמשו
בסיס לדיונים מדעיים ולנקיטת אמצעים לקידום מדעי כדור הארץ בכלל ובישראל בפרט,
ויתרמו לפיתוח המדינה ולרווחת הציבור הרחב.
 .5פעילות העמותה כמפורט בסעיף  4לעיל ,נמצאת בתחום המטרות שבסעיף  )2(9לפקודת מס
הכנסה [נוסח חדש] (להלן" :פקודת מס הכנסה") ועל כן ,יש לראות בעמותה כמוסד ציבורי
לעניין סעיף  )2(9לפקודת מס הכנסה.
פרק ג' :סמכויות העמותה
 .6מבלי לגרוע בכל האמור בתקנון זה ,תהיינה לעמותה כל הסמכויות הדרושות לשם קידום
וביצוע מטרותיה ,בכלל זה:
 .6.1לקבל תרומות ,תמיכות ,הקצבות ,מתנות ,מענקים ,תשלומים ,עיזבונות וכספים
מרשויות ,מתאגידים או מיחידים במדינת ישראל ומחוצה לה.
.6.2
.6.3

.6.4
.6.5
.6.6
.6.6

לארגן אירועים לגיוס כספים ותרומות לשם ביצוע מטרות העמותה ,בכלל זה :הרצאות,
וכיוצא באלה.
להשקיע את כספי העמותה בניירות ערך סולידיים כפי שהעמותה תמצא לנכון .למען
הסר ספק ,התשואות אשר יתקבלו כתוצאה מההשקעה כאמור בסעיף זה ,ישמשו את
העמותה למימוש מטרותיה.
לרכוש ביטוח לנכסי העמותה ופעילותה.
לרכוש ציוד ,מתקנים ורהוט הדרושים להגשמת מטרות העמותה.
חלוקת מלגות.
לאגד תאגידים ,שותפויות ,נאמנויות ולהתקשר עם כל אדם לשם הגשמת וקידום מטרות
העמותה.

 .6.6למען הסר ספק יובהר ,כי נכסי והכנסות העמותה ישמשו אך ורק למטרות העמותה,
חלוקת רווחים או טובות הנאה בין חבריה העמותה אסורה בהחלט ונוגדת את מטרות
העמותה ו/או את סמכויותיה.
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פרק ד' :חברות בעמותה
.6
.6
.9

.10

חברות בחברה תהיה פתוחה לכל אדם המתעניין בתחום הגיאולוגיה בפרט ובתחום מדעי
כדור הארץ בכלל ו\או בשטחי מדע וטכנולוגיה קרובים.
כל אדם שלו כשרות משפטית על פי דין ,רשאי להיות חבר בעמותה.
אדם החפץ להיות חבר בעמותה יגיש לוועד המנהל בקשה בזו הלשון" :אני (שם משפחה ,מען,
עיסוק ומס' תעודת זיהוי) מבקש להיות חבר בעמותה .מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי.
אם אתקבל ,אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון והחלטות העמותה .פעולותיי בתחום
הגיאולוגיה ,מדעי כדור הארץ ובשטחי מדע קרובים הינן כדלקמן."_________________ :
לבקשה כאמור ,יצרף המבקש אישור על תשלום דמי החבר השנתיים.
יחד עם זאת ,אדם אשר יירשם לכנס החברה הגיאולוגית השנתי וישלם את דמי החבר ייחשב
כמי שביקש להיות חבר בחברה הגיאולוגית מבלי צורך להגיש בקשה כאמור בסעיף זה.
בהתאם לבקשת האדם החפץ להיות חבר בעמותה ,הועד המנהל רשאי ,לפי שיקול דעתו,

לקבל או לסרב להעניק חברות בעמותה.
 .11החברות בעמותה כוללת שני סוגים:
 .11.1חברות רגילה  -מעניקה לחבר העמותה את כל הזכויות הרגילות של החברות
בעמותה המפורטות בתקנון זה ,כולל זכות הצבעה והזכות להיבחר כבעל תפקיד
בעמותה.
 .11.2חברות כבוד  -חברות כבוד תינתן באסיפה הכללית של העמותה על פי החלטת הוועד
המנהל ,בהמלצת ועדה מיוחדת (פרק ט' להלן) ,לאדם שתרם תרומה ראויה לציון
בתחום מדעי כדור הארץ או בשטחי מדע וטכנולוגיה קרובים .בנוסף לתואר זה,
לחבר כבוד בעמותה את כל הזכויות של חברות רגילה כהגדרתה לעיל .יובהר כי,
ההחלטה להעניק חברות כבוד לחבר רגיל בעמותה הינה לשיקול דעתו הבלעדי של
הוועד המנהל.
 .12חברות רגילה בעמותה מותנית בתשלום דמי חבר שנתיים.
 .13חברות כבוד אינה כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים.
 .14חבר העמותה זכאי להשתתף בפעילות העמותה.
פרק ה' :פרישה והפסקת חברות
 .15החברות בעמותה מסתיימת ,פוקעת או מופסקת:
 .15.1במות החבר.
 .15.2בפרישתו מן העמותה .הודעת פרישה בכתב תינתן לוועד המנהל  15יום מראש.
 .15.3הפסקת חברות בהחלטת ועד המנהל בהליך המפורט בסעיף  16להלן.
 .15.4נמנע חבר לשלם את דמי החבר שנקבעו על ידי הוועד המנהל ,כאמור להלן ,יהא הוועד
המנהל רשאי ,אך לא חייב לראות באי תשלום ,כאמור ,משום בקשת החבר להפסיק את
חברותו בעמותה.
 .16הועד המנהל רשאי להחליט על הפסקת חברות מכל אחד מהטעמים הבאים:
 .16.1החבר לא שילם לעמותה ,במועד ,חוב המגיע לה ובלבד שקיבל מהעמותה תזכורת בכתב
לתשלום החוב לא פחות מ 30-ימים לפני שתשלח לו "התראה לפני הפסקת חברות",
כמשמעה בסעיף  18להלן.
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 .16.2החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של הועד המנהל או האסיפה הכללית.
 .16.3החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
 .16.4החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
 .16חבר אשר לא ישלם את דמי החבר השנתיים ,חברותו בעמותה ,תופסק אוטומטית ,ללא זכות
טיעון בפני הוועד המנהל ,אלא אם יבקש לטעון בפני הוועד המנהל בכתב .ככל ויבקש חבר
העמותה אשר לא שילם את דמי החבר השנתיים ,לטעון בפני הוועד המנהל ,יחול סעיף 16
להלן ,בשינויים המחייבים.
 .16ועד החברה הגיאולוגית ראשי להפסיק חברות של חבר העמותה אולם ,בטרם יחליט הועד
המנהל להפסיק חברות בעמותה עליו לפעול כדלהלן:
 .16.1על הועד המנהל לשלוח לחבר ,לא פחות מ 10-ימים לפני הדיון בהמשך חברותו ,הודעה
בכתב ,בה יפורטו הטעמים לשקילת המשך חברותו (להלן" :התראה לפני הפסקת
חברות").
 .16.2לחבר שהמשך חברותו נשקל על ידי הועד המנהל ,תינתן הזדמנות להביא טיעוניו נגד
הפסקת חברותו בעמותה ,בכתב או בעל פה ,על פי בחירתו ,לפני קבלת החלטה בדבר
המשך חברותו בעמותה.
 .16.3חבר שהועד המנהל החליט להפסיק חברותו בעמותה רשאי לערער על ההחלטה בפני
האסיפה הכללית של העמותה .במקרה שבו חבר עמותה מבקש לערער על החלטת הוועד
המנהל אזי האסיפה הכללית בישיבתה הקרובה תחליט האם לקבל את הערעור או
לדחותו ,ברוב רגיל .עד ההחלטה באסיפה הכללית ,החבר המבקש לערער על החלטת
הוועד המנהל יישאר כחבר עמותה.
 .16.4הופסקה חברותו של חבר העמותה ,תיפסק באופן אוטומטי חברותו בכל מוסדות
העמותה .אולם אין בכך בכדי לשחררו ממילוי כל ההתחייבויות הכספיות שהוטלו עליו
בעת שהיה חבר העמותה.
פרק ו' :מוסדות העמותה ופירוט תפקידיהם
 .19מוסדות העמותה יהיו כדלקמן:
 .19.1האסיפה הכללית של העמותה;
 .19.2הועד המנהל של העמותה;
 .19.3ועדת ביקורת;
 .19.4ועדות קבועות ו/או זמניות לעניינים מיוחדים ,בכלל זה ,וועדות שיפוט לקבלת פרסי
החברה הגיאולוגית ,כפי שייקבע מעת לעת על ידי הועד המנהל של העמותה.
האסיפה הכללית:
 .20המוסד העליון של העמותה היא האסיפה הכללית של כל חברי העמותה שתתכנס לפחות אחת
לשנה עד לא יאוחר מיום  1ביוני לשנה העוקבת.
 .21האסיפה הכללית תקבע את דרכי פעולתה ומדיניותה של העמותה.
 .22האסיפה הכללית תאשר את התקציב השנתי של העמותה ותמלא את כל התפקידים
והסמכויות שיוחדו לה בתקנון זה.
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 .23אסיפה כללית רגילה תשמע דינים וחשבונות על פעולות הועד המנהל ועל פעולות רואה

.24
.25
.26
.26

החשבון וועדת הביקורת ,ותדון בהם .כן תדון האסיפה הכללית בדין וחשבון הכספי שהגיש
לה הועד ,ותחליט על אישורם.
האסיפה הכללית תבחר ,בוועד המנהל ,ברואה החשבון ,ובגוף המבקר או ועדת הביקורת.
הועד המנהל יזמן את האסיפה הכללית השנתית ורשאי לכנס ,מעת לעת ,אסיפה כללית
שאינה אסיפה כללית שנתית אשר תקרא" :אסיפה כללית שלא מן המניין".
הועד המנהל חייב לזמן אסיפה כללית שלא מן המניין אם נדרש לכך בכתב על ידי עשירית
מחברי העמותה או לדרישת רואה החשבון או ועדת הביקורת ,לפי העניין.
לצורך כינוס האסיפות תשלחנה הודעות אישיות ,באמצעות דואר אלקטרוני ,לכל חברי
העמותה ,לפחות  30ימים לפני כינוסה .במקרה של כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין
תשלחנה הודעות אישיות לכל חברי העמותה לפחות  14ימים לפני מועד התכנסות האסיפה.
כל הודעה תלווה בפירוט של הנושאים העומדים לדיון .העובדה שחבר לא קיבל הודעה כזאת

לא תפסול את ההליכים באסיפה.
 .26יו"ר הועד המנהל (להלן" :נשיא העמותה") יהיה יושב ראש האסיפה הכללית או מי שייבחרו
.29

.30
.31
.32

חברי האסיפה הכללית להיות יו"ר האסיפה.
רוב חברי העמותה יהוו מנין חוקי בכל אסיפה .אולם אם לא יהיה מנין חוקי ,בשעה שנקבעה
לפתיחת האסיפה ,ידחה יו"ר האסיפה את פתיחת האסיפה לחצי שעה ואז תיחשב האסיפה
לחוקית בכל מספר משתתפים ובלבד שמספר המשתתפים לא יפחת מ 3-אנשים.
בכל הצבעה באסיפה כללית יהיה לכל חבר הנוכח בגופו קול אחד.
אם אין בחוק או בתקנון הוראה אחרת ,החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות של
החברים הנוכחים באסיפה .יהיה מספר הקולות שקול ,יכריע יו"ר האסיפה הכללית.
באסיפה הכללית יצביעו על כל החלטה בהרמת ידיים מלבד אם נדרשה הצבעה חשאית על ידי

שליש מהנוכחים באסיפה.
 .33בכל אסיפה כללית שנתית של העמותה ,רשאי נשיא העמותה ,כהגדרתו להלן ,לקיים הרצאה
בנושא הקרוב לתחום המטרות של העמותה .נושא ההרצאה יהיה נתון לשיקול דעתו הבלעדי
של נשיא העמותה ,והיא לא תעמוד לדיון.
הועד המנהל:
 .34הועד המנהל יכלול ,את התפקידים הבאים :נשיא העמותה ,סגן נשיא העמותה ,מזכיר
העמותה ,מרכז פעולות העמותה ,הגזבר וכל בעל תפקיד אחר בהתאם לבחירות חברי האסיפה
הכללית .להלן ,יפורטו ,בין היתר ,סמכויות ותחומי האחריות של בעלי התפקידים:
 .34.1נשיא העמותה יהיה אחראי על פעילותה הכוללת של החברה ,ובאחריותו ,לפרסם את
פועלה של העמותה ולארגן את הכנס השנתי של העמותה.
 .34.2נשיא העמותה יפעל לגייס משאבים כספיים לצורכי פעילות ומטרות העמותה ,בין היתר,
באמצעות גיוס תרומות ,קבלת עיזבונות בכסף או בשווה כסף מכל אדם (בין אם הוא
חבר ובין שאינו חבר) ,ממוסדות ומחברות (כולל מסחריות).
 .34.3לנשיא העמותה יהיה שיקול דעת האם להשתתף כנציג העמותה בוועידות העוסקות
בנושאים הקרובים למטרות העמותה.
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 .34.4מזכיר החברה יהיה אחראי על כל הסידורים הקשורים לאסיפות הועד המנהל ,יחתום
בשם החברה על הודעות בקשר למועדיהן של אסיפות החברה וינהל את פרוטוקול
החברה.
 .34.5מרכז הפעולות בעמותה יהיה אחראי לסידורים הקשורים בארגון הפגישות המדעיות,
הסיורים והכנס השנתי.
 .34.6הגזבר יהיה אחראי לניהול כספי העמותה ,ויגיש לאישור האסיפה הכללית השנתית של
העמותה דין וחשבון כספי ומילולי מבוקר ומאושר על ידי הוועד המנהל ועל ידי וועדת
הביקורת ,הכל בהתאם להוראות חוק העמותות ,תש"ם( 1960-להלן" :חוק העמותות").
כמו כן יגיש הגזבר לאסיפה הכללית דין וחשבון כספי ,מעודכן למועד כינוסה ,לפי
דרישות כל דין.
 .35הנהלת ענייני העמותה ורכושה יהיו בידי הועד המנהל ,הכל במסגרת תקנון העמותה.
 .36הודעות לחברים יופצו באמצעות הדואר האלקטרוני ויפורסמו באתר האינטרנט של החברה
הגיאולוגית.
 .36חברי הועד המנהל יבחרו ,מבין חברי העמותה ,באסיפה הכללית השנתית ברוב רגיל.
.36

יו"ר הועד המנהל ייבחר אף הוא באסיפה הכללית ברוב רגיל ויישא אף בתואר יו"ר העמותה
ו/או נשיא העמותה (להלן "נשיא העמותה").
סגן יו"ר הועד המנהל יבחר אף הוא באסיפה הכללית ברוב רגיל ויישא אף בתואר סגן יו"ר
העמותה ו/או סגן נשיא העמותה.
מספר חברי הועד המנהל ,בכלל זה ,יושב הראש ,לא יעלה על  6חברים ולא יפחת מ 6-חברים.
הועד המנהל יציג לאישורה של האסיפה הכללית :א .דו"ח כספי לשנת התקציב הקלנדרית
הקודמת; ב .דו"ח פעילות לשנה החולפת; ג .הצעת תקציב לשנה הקרובה.
לוועד המנהל תהיה סמכות מלאה לקבוע את סדרי עבודתו.

.43

נשיא העמותה יכנס את הועד המנהל בכל עת כפי שימצא לנכון ,אולם יהא חייב לכנסו במועד
שיתבקש ,אם יתבקש לכך ע"י מחצית מחברי הועד המנהל.
הוועד המנהל יתכנס לישיבתו הראשונה תוך חודשיים מיום היבחרו על ידי האסיפה הכללית.
חלוקת התפקידים של חברי הוועד המנהל תקבע על ידי נשיא העמותה ובהסכמת רוב חברי
הוועד המנהל בישיבת הוועד הראשונה.
נושאי התפקידים ימלאו את המטלות הקשורות בתפקידם ו\או כל מטלה אחרת שתיקבע על
ידי הוועד המנהל.
החלטות הועד המנהל תתקבלנה ברוב דעות של החברים הנוכחים בישיבה הנדונה .במקרה
של קולות שקולים יכריע נשיא העמותה.
נוכחות רוב חברי הועד המנהל הנם מניין חוקי בישיבות הועד המנהל .על אף האמור לעיל ,לא
נכחו רוב חברי הועד המנהל במשך מחצית השעה מתחילת ישיבה שזומנה בהתאם לתקנון זה,

.39
.40
.41
.42

.44
.45
.46
.46
.46

יהא הועד המנהל רשאי לנהל את הישיבה בכל מניין נוכחים.
 .49חברי הועד יכולים להשתתף בישיבות הועד באמצעות שיחות ועידה ,ועידת  -וידיאו או כל
אמצעי תקשורת אחר אשר באמצעותו יכולים כל חברי הועד לשמוע איש את רעהו.
 .50הוועד המנהל רשאי למנות חברים מחברי העמותה למילוי תפקידים מסוימים ,וכן למנות
ועדות המורכבות מחברי העמותה כגון ועדת אירועים ,ועדת התרמות ,וועדות שיפוט לפרסי
החברה הגיאולוגית ועוד ,ולהעניק להם סמכויות כפי שימצא לנכון.
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 .51הוועד המנהל רשאי למנות ולהעסיק עובדים ו/או יועצים לביצוע ענייני העמותה ולקבוע את
.52
.53
.54

.55

סמכויותיהם ושכרם וכן לפטרם או לשחררם מתפקידם.
האסיפה הכללית רשאית להפסיק את כהונתו של הוועד המנהל ,כולו או חלקו ,בכל עת ,ברוב
קולות הנוכחים.
חבר וועד שיתפטר או שלא יוכל לכהן כחבר וועד ,יוחלף בחבר וועד אחר שייבחר על ידי
אסיפה כללית שלא מן המניין.
סגן נשיא העמותה ימלא את מקומו של נשיא העמותה במקרה בו נבצר מנשיא העמותה למלא
את תפקידו ,באופן זמני ו/או באופן קבוע .במקרה בו נבצר מסגן נשיא העמותה למלא את
תפקידו באופן קבוע ,תכונס האסיפה הכללית באסיפה שלא מניין ,על ידי הוועד המנהל,
לבחירת סגן נשיא חדש.
חברי הוועד המנהל לא יקבלו שכר ו/או טובת הנאה בכסף ו/או בשווה כסף ולא יוכלו לקחת
בחלק מרווחי העמותה .פעילותם בעמותה תהייה בהתנדבות בלבד.

 .56תקופת כהונתם של נשיא העמותה ושל סגן נשיא העמותה תעמוד על שנתיים מצטברות .קרי,
נבחר יכהן שנה כסגן נשיא העמותה .בשנה לאחר מכן ,עם פרישת הנשיא ,סגן נשיא העמותה
יהיה נשיא העמותה ללא צורך בבחירות באסיפה הכללית.
 .56תקופת כהונתם של חברי הוועד המנהל מלבד נשיא העמותה וסגן נשיא העמותה תעמוד על
שנה אחת בלבד.
 .56נשיא החברה ,סגן נשיא החברה ,וחברי ועד מכהנים ,יוכלו להבחר מחדש ,לשנת כהונה
נוספת ,על ידי האסיפה הכללית ,וככל שיציגו את מועמדתם.
וועדת הביקורת
 .59מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת מ 3-חברים וחברי הוועדה ייבחרו על ידי האסיפה
הכללית .יובהר כי לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר וועד מנהל וכחבר ועדת ביקורת או
.60
.61
.62

.63

הגוף המבקר.
משך כהונת ועדת הביקורת יהיה שנה אחת ,אולם באישור האסיפה הכללית ניתן להאריך את
כהונתה ,או כהונת חלק מחבריה.
לחברי וועדת הביקורת כל הסמכויות שניתנו לה בחוק העמותות.
באחריות חברי וועד הביקורת לבצע בדיקה של התאמת פעילות העמותה למטרותיה .ועדת
הביקורת תבקר את פעולות ,מסמכי ופנקסי העמותה ,תמציא את ממצאיה בדו"ח בכתב
לקראת האסיפה הכללית השנתית של העמותה .דוח זה יופץ לחברי החברה ,לפחות  14יום
לפני כינוס האסיפה הכללית השנתית .בנוסף ,הועדה תציג במהלך האסיפה הכללית את
ממצאיה בפני משתתפי האסיפה.
חברי וועדת הביקורת לא יקבלו שכר ו/או טובת הנאה בכסף ו/או בשווה כסף ולא יוכלו
לקחת בחלק מרווחי העמותה .פעילותם בעמותה תהייה בהתנדבות בלבד.

פרק ז' :בחירות למוסדות העמותה
 .64לא יאוחר מ 30-יום לפני האסיפה השנתית יגישו מועמדים למוסדות העמותה (ועד מנהל,
וועדת ביקורת) הודעה כי ברצונם להציע עצמם כמועמדים לתפקיד סגן נשיא העמותה ,חברי
הוועד המנהל ,חברי ועדת ביקורת ,וכן לתפקידים נוספים שיוחלט עליהם מדי פעם על ידי
האסיפה השנתית .לא יועמד לבחירות חבר שלא הביע את הסכמתו לכך.
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 .65המועמדות לתפקיד נשיא העמותה תאושר רק במקרה בו המבקש להתמנות כנשיא העמותה
.66
.66
.66

.69

כיהן כסגן נשיא העמותה לפחות שנה אחת.
המועמדות לתפקיד סגן נשיא העמותה תאושר רק במקרה בו המבקש להתמנות כסגן נשיא
העמותה היה חבר ועד המנהל שנה אחת לפחות.
רשימת המועמדים תועבר בדואר האלקטרוני ,לא יאוחר מ 14-יום לפני מועד האסיפה
השנתית ו/או האסיפה שבה ייבחרו חברי מוסדות העמותה.
הבחירות תיערכנה באמצעות פתקי הצבעה בקלפי חשאי במועד האסיפה השנתית ו/או במועד
שייקבע מראש על ידי הוועד המנהל ,וזאת בתנאי כי חברי העמותה קיבלו הודעה על כך,
לפחות  14ימים טרם כינוס האסיפה השנתית.
וועדת הביקורת תנהל את רישום החברים המצביעים ,תסכם את תוצאות הבחירות .פרסום
על תוצאות הבחירות יבוצע בסיום האסיפה הכללית ולכל המאוחר בתוך  24שעות ממועד
ספירת הקולות .מאוחר יותר תשלח הודעה על ידי הועד המנהל היוצא או ועדת הביקורת
היוצאת באמצעות דואר אלקטרוני .במידה וחברי ועדת הביקורת אינם נוכחים באספה
הכללית ,תמונה ועדה אד הוק שתכלול חברים נוספים על פי המלצת הועד המנהל ובאישור
ועדת הביקורת.

פרק ח' :דמי חבר
 .60דמי החבר השנתיים ישולמו ,עד למועד כינוס האסיפה השנתית בגין אותה השנה הקלנדרית.
 .61הוועד המנהל רשאי לקבוע חובת תשלום דמי חבר על ידי חברי העמותה ואת גובהם.
 .62הוועד המנהל יהיה רשאי להחליט על הנחה בדמי חבר ובתשלומים אחרים הנגבים על ידי
העמותה (למשל :לסטודנטים ,לעולים חדשים ולגמלאים) ולקבוע את הקריטריונים לקבלת
ההנחה .הוועד המנהל יפרסם לכלל החברים את הקריטריונים להנחה בדמי החבר ,לפחות
פעם בשנה.
פרק ט' :פירוק העמותה
 .63העמותה תפורק מרצון אם הוחלט על כך בהחלטה של שני שלישים מבין חברי העמותה
שנכחו באסיפה כללית שזומנה לשם כך במיוחד.
 .64כל רכוש שיישאר כתוצאה מפירוק העמותה ,לאחר סילוק כל חובותיה והתחייבויותיה ,יועבר
למוסד ציבורי אחר כמשמעותו בסעיף  )2(9לפקודת מס הכנסה ולא יחולק בין חבריה.
פרק י' :זכויות חתימה
 .65נשיא העמותה והגזבר יהיו בעלי זכות החתימה .חתימתם על מסמכי העמותה ,כגון ,חוזים,
שיקים ,שטרי חוב ,ערבויות וכיוצא באלה ,בצירוף חותמת העמותה ,יחייבו את העמותה.
הועד המנהל רשאי לקבוע מורשי חתימה נוספים על פי הצורך.
 .66החלטה על זכויות חתימה של העמותה ,תיקבע באסיפה של הוועד המנהל ,ברוב קולות
הנוכחים באסיפת הוועד.
פרק יא' :פרסומים
 .66העמותה תפרסם כל חומר שיקדם את מטרותיה.
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 .66כל הכנסה של העמותה הנובעת מפרסומים שיימכרו על ידי העמותה תיזקף לזכות קופת
העמותה וישמשו לקידום מטרותיה.
פרק יב' :שינויים בתקנון
 .69כל שינוי בתקנון העמותה טעון אישור האסיפה הכללית שתכונס לצורך זה .החלטה כאמור
תתקבל ברוב חברי העמותה ובלבד שנשלחה לכל אחד מחברי העמותה הודעה מראש של 14
ימים ,על הכוונה לשנות את התקנון .בהודעה ,כאמור ,יפורט התיקון המבוקש.
פרק יג' :תרומות ועיזבונות
 .60כאמור לעיל ,העמותה רשאית לקבל ,בין היתר ,תרומות ועיזבונות בכסף או בשווה כסף
לקידום מטרותיה ,מכל אדם בין אם הוא חבר או אם אינו חבר ,מכל מוסד /או חברה ו/או גוף
משפטי כלשהו.
 .61יובהר כי קבלת תרומות ועיזבונות מותנית באישור הוועד המנהל.
 .62יובהר כי במקרה בו נותן התרומה מבקש כי תירשם הקדשת התרומה למטרה מסוימת,
תאושר קבלת התרומה וההקדשה על ידי הוועד המנהל.
 .63במקרה בו התרומה נועדה למתן פרס כספי ,ימנה הוועד המנהל ועדה מיוחדת ,שתכלול
ארבעה נשיאים לשעבר של העמותה ונשיא העמותה ,שישמש גם כיו"ר הוועדה .המלצת
הוועדה המיוחדת תובא לדיון האסיפה הכללית ולאישורה.
פרק יד' :חברות כבוד
 .64חברות כבוד תינתן באסיפה השנתית הכללית של העמותה לאדם שתרם תרומה ראויה לציון
בתחום מדעי כדור הארץ ו\או בתחום המדע וטכנולוגיה המשיקים לתחום הגיאולוגיה.
 .65הצעות להענקת חברות כבוד יוגשו לוועד המנהל על ידי מי מחברי העמותה עד למועד שייקבע
ויפורסם על ידו .על ההצעה להיות כתובה ומנומקת.
 .66הוועד המנהל ימנה ועדה מיוחדת שתמליץ בפניו על הענקת חברות כבוד .הוועדה תכלול שני
נשיאים לשעבר של העמותה ואת נשיא העמותה אשר ישמש גם כיו"ר הוועדה .במקרה
שתוגשנה כמה הצעות ,הוועדה המיוחדת תמליץ על הענקת חברות כבוד ,לכל היותר לאדם
אחד בשנה.
פרק טו' :פרסים ואותות הוקרה
 .66העמותה רשאית להעניק מספר פרסים ואותות הוקרה:
 .66.1פרס ע"ש רפאל פרוינד ז"ל לחיבור מצוין שפורסם בשלוש השנים האחרונות ,או לתרומה
מדעית מצטברת ומצטיינת שבאה לידי ביטוי במספר חיבורים שפורסמו בחמש השנים
האחרונות.
 .66.2פרס ע"ש פרץ גרדר ז"ל לחיבור מקורי שנכתב על ידי חוקר צעיר שגילו אינו עולה על 36
שנים.
 .66.3אות הוקרה (מדליה) עבור פעילות למען החברה בישראל בתחום מדעי כדור הארץ.
 .66.4פרס עבור עבודה יישומית מצטיינת בתחום מדעי כדור הארץ.
 .66הצעה למועמד או למועמדים לפרס או לאות ההוקרה כאמור לעיל ,תועבר לנשיא העמותה
בצירוף מכתב מנומק .מועד הגשת ההצעות ייקבע על ידי הוועד המנהל ויפורסם על ידו.
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 .69נשיא העמותה ימנה חברי ועדות שיפוט ממגוון מוסדות וגופים העוסקים במדעי כדור הארץ

.90
.91
.92
.93
.94
.95
.96

או בשטחי מדע קרובים .מינוי הוועדות יתבצע בטרם הוגשו הצעות למועמדים לפרסים אלו.
הנשיא ידווח לחברי הוועד המנהל על הרכב ועדות השיפוט.
ההכרעה על הענקת הפרס או אות הוקרה תתקבל ברוב של חברי וועדות השיפוט המיוחדות.
וועדות השיפוט המיוחדות ישמשו גם כוועדות איתור וחבריהן יסקרו ויציעו מועמדים נוספים
הראויים לפרס.
הליכי השיפוט וקבלת ההחלטה יהיו חסויים.
הפרסים ואות ההוקרה יוענקו בטקס חגיגי שייערך במהלך הכנס השנתי של העמותה .למקבל
הפרס ואות ההוקרה תינתן תעודה בידי נשיא העמותה ,שיקרא את תוכנה בפומבי.
שמות מקבלי הפרסים ואות ההוקרה יירשמו בפרוטוקול האסיפה השנתית.
זוכה בפרס או באות הוקרה יוכל לזכות בפרס מסוים פעם אחת בלבד.
הצעה לקביעת פרס או אות הוקרה חדשים תובא בפני הוועד המנהל .הוועד המנהל ימנה ועדה
מיוחדת אשר תחליט האם ניתן להעניק פרס או אות הוקרה שאינם מפורטים בתקנון זה,
שתכלול ארבעה נשיאים לשעבר של העמותה ואת נשיא העמותה ,שישמש גם כיו"ר הוועדה.

המלצת הוועדה תובא לדיון האסיפה הכללית ולאישורה.
 .96חברי וועדות מיוחדות כאמור לעיל ,לא יקבלו שכר ו/או טובת הנאה בכסף ו/או בשווה כסף
ולא יוכלו לקחת בחלק מרווחי העמותה .פעילותם בעמותה תהייה בהתנדבות בלבד.
פרק טז' :פרס החברה הגיאולוגית הישראלית על שם פרופסור רפאל פרוינד ז"ל
 .96העמותה תעניק אחת לשנה את "פרס החברה הגיאולוגית על שם פרופסור רפאל פרוינד ז"ל",
שהיה חוקר ומורה באוניברסיטה העברית בירושלים.
 .99הפרס יינתן לחבר או לחברי העמותה על חיבור מצוין שכתבו בתחום מדעי כדור הארץ וראה

.100
.101
.102

.103

אור בשלוש השנים שקדמו למועד מתן הפרס .הפרס יינתן גם על תרומה מדעית מצטברת
ומצטיינת בתחום עיסוקם של חתן הפרס או חתני הפרס ,שבאה לידי ביטוי במספר חיבורים
שפרסמו במשך חמש השנים שקדמו למועד מתן הפרס.
מקבל או מקבלי הפרס חייבים להיות חברים פעילים בעמותה.
כל אחד מחברי מהעמותה רשאי להציג את חיבורו ו/או את חיבורו של חבר אחר בעמותה
(בתנאי כי הדבר יהיה בהסכמתו) ,כמועמד לקבלת הפרס.
בנוסף ,יסקרו חברי ועדת השיפוט את החיבורים שהתפרסמו בשלוש השנים האחרונות (עבור
חיבור מצוין) או בחמש השנים האחרונות (עבור תרומה מדעית מצטברת ומצטיינת) לצורך
מציאת מועמדים נוספים.
ועדת השיפוט לפרס תורכב מארבעה חברים בעלי ניסיון מחקרי מוכח בתחום מדעי כדור
הארץ ומנשיא העמותה ,שישמש גם כיו"ר הוועדה .ארבעת חברי הוועדה ייבחרו בידי הוועד

המנהל לשנת כהונה אחת ,ואפשר יהיה להאריך את כהונתם בשנתיים נוספות לכל היותר.
חברי ועדת השיפוט לא יהיו מועמדים לפרס בעת כהונתם בוועדה.
 .104ועדת השיפוט תעריך את רמתם המקצועית של החיבורים שיוגשו לה או שמצאה מתאימים
למועמדות .בעת הצורך ועל פי החלטת הועדה ,יבחנו את החיבורים מבקרים מבחוץ שישמשו
יועצים ללא זכות הצבעה בוועדה.
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 .105ועדת השיפוט תקבע את מקבל/י הפרס ,ותעביר את החלטתה המנומקת לוועד המנהל לא
יאוחר מ 14-יום לפני מועד הכנס השנתי של העמותה.
 .106פרס החברה הגיאולוגית ע"ש רפאל פרוינד לא יינתן לעבודה שזכתה בפרס ע"ש פרץ גרדר.
 .106נוסח תעודת הפרס ע"ש רפאל פרוינד יהיה כדלהלן:

פרס החברה הגיאולוגית הישראלית לחיבור מצטיין או תרומה מדעית מצטברת מצטיינת
על שם רפאל פרוינד ז"ל.
זאת לתעודה כי...... :
זכה/זכתה בפרס החברה הגיאולוגית ע"ש פרופ' רפאל פרוינד לשנת  ......כהוקרה על
עבודתו/ה המצטיינת בתחום מדעי כדור הארץ.
שם העבודה ופרטיה...... :
עיקר נימוקי ועדת השיפוט...... :
הפרס ניתן ב...... :
ולראיה באנו על החתום חברי ועדת השיפוט...... :

פרק יז' :פרס החברה הגיאולוגית הישראלית על שם ד"ר פרץ גרדר ז"ל
 .106העמותה תעניק אחת לשנה את "פרס החברה הגיאולוגית על שם ד"ר פרץ גרדר ז"ל" ,ששימש
בתפקיד מנהל ענייני הנפט במשרד הפיתוח ומנהל מחלקת הנפט במכון הגיאולוגי ,ונספה
בתאונה באירן תוך כדי עבודתו.
 .109הפרס יינתן לחבר העמותה שגילו אינו עולה על  36שנה ביום קבלת הפרס ופרסם חיבור

.110
.111
.112
.113

.114
.115
.116
.116
.116

מקורי בתחום מדעי כדור הארץ המקדם את המחקר בישראל .תאריך פרסומו של החיבור
המקורי יהיה עד שנתיים לפני יום מתן הפרס.
ועדת השיפוט תבחן רק חיבורים שפורסמו בפומבי.
הפרס יינתן לזוכה יחיד ,למעט מקרים מיוחדים.
כל אחד מחברי העמותה רשאי להציג את חיבורו של חבר אחר בעמותה (בתנאי כי תתקבל
הסכמתו לכך) כמועמד לקבלת הפרס.
ועדת השיפוט לפרס תורכב משני חברים לפחות( ,אך לא תעלה על ארבעה חברים) אשר הינם
בעלי ניסיון מחקרי מוכח בתחום מדעי כדור הארץ .נשיא החברה יהיה אחד מחברי הועדה
וישמש כיו"ר.
חברי הוועדה ייבחרו בידי הוועד המנהל לשנת כהונה אחת ,ואפשר יהיה להאריך את כהונתם
בשנתיים נוספות לכל היותר.
ועדת השיפוט תעריך את רמתם המקצועית של החיבורים שיוגשו לה .בעת הצורך ועל פי
החלטת הועדה ,יבחנו את החיבורים מבקרים מבחוץ שישמשו יועצים ללא זכות הצבעה.
ועדת השיפוט תקבע את מקבל/י הפרס ,ותעביר את החלטתה המנומקת לוועד המנהל לא
יאוחר מ 14-יום לפני מועד הכנס השנתי של העמותה.
פרס העמותה ע"ש פרץ גרדר לא יינתן לעבודה שזכתה בפרס ע"ש רפאל פרוינד.
הפרס ע"ש פרץ גרדר יכלול פרס כספי.
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 .119נוסח תעודת הפרס ע"ש פרץ גרדר יהיה כדלהלן:
פרס החברה הגיאולוגית הישראלית לעבודה מצטיינת על שם פרץ גרדר ז"ל.
זאת לתעודה כי...... :
זכה/תה בפרס החברה הגיאולוגית ע"ש ד"ר פרץ גרדר לחוקר/ת צעיר/ה לשנת ......
כהוקרה על עבודתו/ה המצטיינת בתחום מדעי כדור הארץ.
שם העבודה ופרטיה...... :
עיקר נימוקי ועדת השיפוט...... :
הפרס ניתן ב...... :
ולראיה באנו על החתום חברי ועדת השיפוט...... :

פרק יח' :אות ההוקרה (מדליה) של החברה הגיאולוגית עבור פעילות למען החברה בישראל
בתחום מדעי כדור הארץ
 .120העמותה תעניק אות הוקרה (מדליה) לחבר העמותה או לחברי העמותה אשר תרמו תרומה
משמעותית בישראל בתחום מדעי כדור הארץ ,באחד או יותר מתחומי הפעילות הבאים:
תרומה לקידום הידע וההבנה של הציבור הרחב בתחומי מדעי כדור הארץ ,הדגמת השימוש
במדעי כדור הארץ לקידום החברה בישראל ,סיוע מקצועי בעיצוב מדיניות או בקבלת
החלטות במגזר הציבורי בסוגיות מתחום מדעי כדור הארץ ,הישגים אישיים בעלי עניין
ציבורי שקידמו את מדעי כדור הארץ .פעילויות אלה ייעשו במסגרות ציבוריות הכוללות את
מערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית ,ארגוני איכות סביבה ומוסדות התכנון .כמו כן
ייכללו בהן יוזמות בתחום שימור אתרים גיאולוגיים וכתיבה מדעית פופולרית בתחום מדעי
כדור הארץ.
.121
.122
.123

.124
.125
.126

אות ההוקרה ייקרא "המדליה עבור פעילות למען החברה בישראל בתחום מדעי כדור הארץ".
על מקבלי המדליה להיות חברי העמותה .לא יינתן האות ליותר משני חברים בשנה ,פרט
למקרים מיוחדים.
כל אחד מחברי העמותה רשאי להגיש מועמדו בשמו ו/או בשם חבר אחר בעמותה כמועמד
לקבלת אות ההוקרה (בתנאי כי יסכים לכך) .בנוסף יסקרו חברי ועדת השיפוט את תחומי
הפעילות למען העמותה ויוכלו להעלות מועמדים משלהם.
ועדת השיפוט תורכב משני נשיאי העמותה לשעבר ומנשיא העמותה המכהן ,שישמש גם כיו"ר
הוועדה.
חברי הוועדה ייבחרו בידי הוועד המנהל לשנת כהונה אחת ,ואפשר יהיה להאריך את כהונתם
בשנתיים נוספות לכל היותר.
חברי ועדת השיפוט לא יהיו מועמדים לקבלת המדליה בעת כהונתם בוועדה.

 .126ועדת השיפוט תעריך את תרומתם של המועמדים למען החברה בישראל בתחום מדעי כדור
הארץ ,ותציין את המועמדים המתאימים מבין המועמדים שהוצעו לקבלת המדליה .הוועדה
תעביר את החלטתה המנומקת לוועד המנהל לא יאוחר מ 14-יום לפני מועד הכנס השנתי של
העמותה.
 .126נוסח תעודת אות ההוקרה (המדליה) יהיה כדלהלן:
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אות הוקרה (מדליה) מאת החברה הגיאולוגית הישראלית עבור פעילות למען החברה
בישראל בתחום מדעי כדור הארץ.
זאת לתעודה כי...... :
זכה/תה באות ההוקרה (מדליה) של החברה הגיאולוגית לשנת  ......כהוקרה על
פעילותו/ה ותרומתו/ה בתחום מדעי כדור הארץ.
שם העבודה ופרטיה...... :
עיקר נימוקי ועדת השיפוט...... :
הפרס ניתן ב...... :
ולראיה באנו על החתום חברי ועדת השיפוט...... :

פרק יט' :פרס החברה הגיאולוגית לעבודה יישומית בתחום מדעי כדור הארץ
 .129העמותה תעניק אחת לשנתיים את פרס החברה הגיאולוגית לעבודה יישומית מצטיינת
בתחום מדעי כדור הארץ.
 .130הפרס נועד להכיר בחשיבות פעילותם של חוקרים שהקדישו את מיטב זמנם ליצירת תשתיות
ידע ופיתוח בסיסי נתונים.
 .131הפרס יינתן לחבר או חברים שעסקו בבנייה ובעיבוד של בסיסי נתונים בתחומים שונים של
הגיאולוגיה ,האוקיאנוגרפיה ,הגיאומורפולוגיה ואיכות הסביבה ,המשמשים תשתית
למחקרים בתחום מדעי כדור הארץ ובשטחי מדע וטכנולוגיה קרובים.
 .132על בסיסי הנתונים להיות פתוחים וזמינים לכל החוקרים או לגופים אחרים הזקוקים להם
לצורך עבודתם .פרסום בסיסי הנתונים יכול להיעשות בצורות שונות ,כגון מפות ,דוחות או
מאמרים בכתבי עת ,או להישמר במערכות ממוחשבות.
.133
.134
.135
.136

כל אחד מחברי העמותה רשאי להמליץ על חבר אחר בעמותה כמועמד לפרס (בתנאי כי יסכים
לכך).
ועדת השיפוט לפרס תורכב משני חברים ומנשיא העמותה ,שישמש גם כיו"ר הוועדה.
חברי הוועדה ייבחרו בידי הוועד המנהל לשנת אחת ,ואפשר יהיה להאריך את כהונתם
בשנתיים נוספות לכל היותר.
ועדת השיפוט תעריך את חשיבות פעילותם של החוקרים שבנו תשתיות ידע ופיתחו בסיסי
נתונים ,ותציין את המועמד או המועמדים המתאימים לקבלת הפרס מבין חברי העמותה
שהוצעו .הוועדה תעביר את החלטתה המנומקת לוועד המנהל לא יאוחר מ 14-יום לפני מועד
הכנס השנתי של העמותה.
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 .136נוסח תעודת הפרס לעבודה ישומית מצטיינת בתחום מדעי כדור הארץ יהיה כדלהלן:
פרס החברה הגיאולוגית הישראלית לעבודה יישומית מצטיינת בתחום מדעי כדור הארץ.
זאת לתעודה כי...... :
זכה/תה בפרס החברה הגיאולוגית לשנת  ......כהוקרה על עבודתו/תה היישומית
המצטיינת בתחום מדעי כדור הארץ.
שם העבודה ופרטיה...... :
עיקר נימוקי ועדת השיפוט...... :
הפרס ניתן ב...... :
ולראיה באנו על החתום חברי ועדת השיפוט...... :
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