פרוטוקול ישיבת ועדת הביקורת מיום 10.3.2020
אנו חברי ועדת הביקורת בדקנו את תקינות פעילות העמותה .לצורך כך עיינו בדו"ח הכספי של העמותה לשנת 2019
ובנספח הנילווה עם סיכום שנת הפעילות ולהלן עיקרי הערותינו:
 .1שנת הפעילות האחרונה הייתה המשך ישיר לקודמתה בה הוסדר מעמדה של החברה הגיאולוגית כעמותה,
בד בבד לביסוסה כגוף מחקרי וחינוכי בקהילת חובבי הגיאולוגיה בישראל .השנה עמדה בסימן כללי של
התייעלות כספית וארגונית ושל יוזמות ברוכות באשר לכנס השנתי )מיקום ,אופי ,תכנים(.
 .2כנס החברה לשנת  2019היה מוצלח בהשתתפותם של כ 200-חברי חברה מתוכם  60סטודנטים ו 25-גימלאי
החברה.
 .3הסדרת התקנון וגיוס התרומות/חסויות הושלמו.
 .4מתכונת הדו"ח הכספי השתפרה במובן של פירוט חסויות )כונו 'תרומות' בדיווחים קודמים של וועדת
הביקורת( .במתכונתו הנוכחית הדיווח לועדת הביקורת מבטא תנועות חשבון פרטניות ויש שיפור ניכר בכך.
בעבר ,תרומות נוספות מעבר למדווחות בסעיף הכנסות הועברו כנגד חשבוניות לחברת קשרי תעופה בע"מ.
כיום ישנה שקיפות בין ועד החברה הגיאולוגית שעובד במסירות ובהתנדבות )וזמנו קצוב( לבין חברת ארגון
הכנסים.
 .5מאזן שנתי .ניכר כי הגרעון שנוצר בשנת הכספים  2016המשיך גם ב 2017-ו-וועדת הביקורת המליצה בדו"ח
הקודם על הצגת תחזית רב שנתית הכוללת תכנית לסגירת הגירעון וכן תחזית לגיוס תרומות על בסיס
היעדים המוסכמים עם המל"כ .בעקבות הגרעון ב 2018-נקטה החברה הגיאולוגית בצעד אשר מטרתו
צמצום הגירעון -משיכת כספי המט"ח ) .(31/12/18השנה צעדי הצמצום הועילו אך יש מקום לשיפור בייחוד
בהתייעלות ארגונית )ר' סעיף  – 7עלויות ייעוץ פקידות(.
 .6גביית דמי חבר .בעקבות המלצות קודמות ,המעקב על ההכנסות מדמי החבר השתפר לעין ערוך באמצעות
מערך גבייה עצמאית ע"י החברה הגיאולוגית )כרגע דרך אפליקציית  .(payboxיצוין כי מספר חברי חברה
טרם הסדירו את תשלום דמי החבר עבור  .2019רצוי להסדיר את דמי החבר כתנאי בצמוד להרשמה בדומה
לנעשה בכנסים בחו"ל.
 .7חברת ארטרא בע"מ נבחרה לארגון כנסי החברה הגיאולוגית .באוקטובר  2018הוסדרה ההתחשבנות
הכספית מול החברה המארגנת הקודמת -קשרי תעופה בע"מ .אנו מברכים על כך ומייחלים לשיפור באירוע
השנתי שהוא גולת הכותרת בפעילות החברה הגיאולוגית הישראלית ,ומצפים מעתה להתנהלות כספית
שקופה ותקינה שתאפשר בקרה צמודה של הועד על פעילות זו.
 .8נציע לבחון את האפשרות לצמצם את "שרותי ייעוץ ופקידות" שכן אלה גובים  ₪ 27,000שנתיים ,שהם
כעמט שליש מסך ההכנסות השנתי.
 .9קהילת הגיאולוגים הישראלית .הפעילות הקהילתית ממשיכה להתחזק באמצעות המדיה והאינטרנט :אתר
החברה הגיאולוגית במגמת שיפור מתמדת ,מחקרים מקצועיים ומדעיים מפורסמים ונידונים ברשתות
החברתיות ,הקולות הקוראים מונגשים וברורים .במסגרת הפעילות נמשכה היוזמה לסיורים פתוחים לקהל
הרחב בחול המועד סוכות .הכנסות מסיורי חג סוכות טרם הגיעו לחשבון החברה הגיאולוגית )דמי הרשמה
סימליים על סך  ₪ 20ודמי כניסה לאתרים" .(₪ 579 -יום הסטודנט" אשר מטרתו להנגיש בין סטודנטים

לגורמי מפתח בתעשייה ובאקדמיה נחל הצלחה גדולה ,בהשתתפות למעלה מ 70-סטודנטים מכל מוסדות
הלימוד בארץ .כלל הגורמים הקשורים ביוזמה זו ראויים להערכה כולל עשרת אנשי המקצוע השונים
שהתנדבו להרצות וכולל חוקרי המכון הגיאולוגי שערכו סיורים במעבדותיהם.
 .10הסדרת מעמד הגיאולוג בישראל .נושא זה כרגע לא מקודם דיו )נעצר בשנת התקציב הקודמת עקב היענות
נמוכה של אנשי האקדמיה( .אנו מביאים את קולם של הגיאולוגים המקצועיים בארץ ,ורואים חשיבות רבה
בקידום הנושא.
 .11דמי השתתפות בכנס השנתי .החלטת המליאה מכנס  2019בכפר בלום הייתה העלאה של דמי החבר
השנתיים לחבר רגיל ל ₪ 250-ול ₪ 125-עבור סטודנט/גימלאי .המלצות קודמות בנושא זה התייחסו לשתי
אוכלוסיות שנפגעות מן התשלום לכנס השנתי :הפוסט-דוקטורנטים והגימלאים .החברה הגיאולוגית
הולכת לקראת הפוסט-דוקטורנטים בהתאם להמלצות וועדת הביקורת משנת תקציב  2019ומאגדת אותם
תחת "סטודנטים" מבחינת תשלום .ציבור הגימלאים נפגע חלקית אם כי נראה כי נוכחותם בכנס 2020
נותרת במספרים דומים .בעוד ששנה שעברה דמי החבר השנתיים שולמו לחברה המארגנת ,השנה הם יכסו
תפעול שנתי של העמותה וישמשו להחזר כספים עבור קרן ג'ון הול.
 .12פרסום פעילויות החברה והנגשת הגיאולוגיה לקהל הרחב .השנה האחרונה ממשיכה מגמה חיובית בתחום,
באמצעות אתר פייסבוק ,שליחת הודעות בדוא"ל ועדכון אתר החברה באינטרנט .תרגום אתר החברה
הגיאולוגית לאנגלית יאפשר פרסום רחב יותר וחשיפה לקהילה העולמית .הפעילות המבורכת של סיורים
ללא תשלום בחגים המשיכה גם השנה בחג סוכות .הסיורים מודרכים בהתנדבות מלאה ע"י גיאולוגים חברי
החברה וההוצאות ממומנות ע"י המכון הגיאולוגי והאוניברסיטאות .החברה הגיאולוגית השתתפה במימון
האוטובוסים והדיווח יינתן בשנת  .2019הועדה ממליצה להמשיך לעודד את משתתפי הכנס להציע פעילויות
נוספות בתחום מדעי האדמה שכדאי שהחברה הגיאולוגית תקדם .מוצע להציב בכנס פרסום בנושא זה
ולהציע איש קשר ,כמו גם לפרסם "קול קורא" ליוזמות של חברי החברה בתחום ההנגשה.
 .13המלצותינו מדיווח  2018באשר להתנהלות לפני הכנס השנתי יושמו היטב בשנה זו .גובשו אבני דרך ולוחות
זמנים )גאנט( והבנייה התמטית של הכנס נעשתה על פי ההמלצות הקודמות .השנה ההתארגנות וההכוונה
נעשו בזמן מצוין והתוכנייה הושלמה חודש לפני מועד הכנס.

אנו ממליצים לאספת המליאה לאשר את הדו"ח הכספי לשנת .2019

בברכה,
חברי ועדת הביקורת
ד"ר אורי דור
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