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דו"ח ועדת הביקורת לשנת הכספים 2021
אנו חברי ועדת הביקורת בדקנו את תקינות פעולות העמותה .לצורך כך עיינו בדו"ח הכספי של העמותה לשנת
 2021ובנספח המילולי לדו"ח הכספי ולהלן הערותינו:
בפתח הדברים אנו מוצאים לנכון לציין את התרשמותנו מהפעילות הענפה שבוצעה השנה וזכתה לביקוש רב
בקרב חברי החברה הגיאולוגית .אין ספק שקהילת הגיאולוגים בישראל הייתה צמאה לפעילויות ומפגשים
מקצועיים לאחר שנתיים בהן בילינו את רוב ימינו ספונים בבתים ,והפגישות ,במידה שהתקיימו ,התקיימו רק
בזום.
 .1היקף פעילות העמותה :בשנת הפעילות האחרונה היתה עליה חדה בהיקף הפעילות ועימה ,בהתאם גם
עליה בעלות הכספ ית עקב החזרה לפעילות מלאה .הכנס השנתי של העמותה שהתקיים בירוחם במסגרת
מלאה ,היה עשיר בתכנים ופעילויות העשרה נלוות ,התנהל ברמה מכובדת מאד וארגון מצוין .נראה שניהול
התכנים והתוויית המושבים וההרצאות בכנס על ידי ועדה מדעית ,כמקובל בעולם ,מניב תוצאות טובות וכדאי
להוסיף ולאמץ דרך זו גם בשנים הבאות.
בנוסף ליום הסיורים במסגרת הכנס ,התקיימו גם שני סיורים גיאולוגיים חד יומיים מבין אלו שהיו מתוכננים
במסגרת הכנס השנתי ב 2020 -שלא התקיים ,וסיור נוסף תלת-יומי לעריף-כרכום .בסיורים אלה השתתפו
 105מחברי החברה הגיאולוגית .כמו כן התקיים בפעם השנייה ראלי מיפוי גיאולוגי שנמשך יומיים
בהשתתפות  4קבוצות בנות  3-4משתתפים כל אחת ואולי זו תחילתה של מסורת שנקווה שתתפתח ותימשך
עוד שנים רבות.
 .2מספר החברים :הרחבת הפעילות היתה מלווה גם בהכפלה של מספר החברים שחידשו את חברותם לשנת
 )331( 2021לעומת .)156( 2020
 .3מאזן שנתי :על אף העליה בהיקף הפעילויות ועלותן ,המאזן השנתי לשנת  2021הסתיים ביתרה שמוסיפה
באופן משמעותי להגדלת היתרות של העמותה בבנק.
המאזן החיובי הוא תוצאה של  2גורמים :א) על אף שגיוס תרומות וחסויות היה נמוך בהשוואה ל,2020 -
ההכנסות מדמי החברות וההשתתפות בכנס ובסיורים ב 2021 -היו גבוהות מעלות הפעילות ,מה שהותיר
מאזן פעילות חיובי .ו -ב) הועד המשיך במדיניות של ניהול חסכני ויעיל של הפעילות ,על ידי ביצוע עצמי של
עבודות המזכירות והפקה עצמית של הכנס השנתי ושאר הפעילויות ,המהווים חיסכון משמעותי בתקציב
העמותה ,וחשוב לציין לטובה  -תוך הקפדה על איכות הפעילות.
בנוגע לסעיף 3ב' אנחנו מבקשים להעיר :אין ספק שמדיניות התפעול העצמי על ידי הועד שפועל בהתנדבות
מלאה ללא הסתייעות במיקור חוץ ,מביאה להתייעלות ולחסכון משמעותי ,וכל עוד היא לא גורמת לירידה
באיכויות הפעילות היא מבורכת מאד ומאפשרת הפניית יותר משאבים לפעילויות ותכנים ולסיוע בהקטנת
עלויות לחברי העמותה שאמצעי המימון שלהם מוגבלים .יחד עם זה ,כפי שעלה כבר בדו"ח ועדת הביקורת
לשנת  2020חשוב שנשיא.ת החברה וסגן.ית הנשיא.ה (הנשיא.ה המיועד.ת) ידאגו לוודא שמתקיים איזון
מתאים בין שני צידי המטבע ,וההתייעלות ,המאד מבורכת כשלעצמה ,לא עולה במחיר כבד (מדי) של שחיקת
יתר של חברי.ות הועד .כמו כן ,יש לבדוק האם ההחלטה שלא לגייס תלמידי מאסטר לועד החברה השפיעה
על תפקודו.
 .4גביית דמי חבר והרשמה לכנס :הגביה בוצעה השנה באמצעות הסדר ארעי לשימוש במערכת של
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב היות והחיבור של אתר החברה הגיאולוגית למערכת הסליקה של חברת מקס
טרם הושלם עקב קשיים שנתגלו* .בינתיים בפברואר  2022הושלם חיבור האתר למערכת הסליקה וגביית
דמי החבר וההרשמה לכנס של שנת  2022התבצעו כבר באמצעות אתר העמותה .אנו מברכים על המהלך

1

של חיבור מערכת הסליקה לאתר החברה .מהלך זה יאפשר הפקת דו"חות נפרדים לתשלומי פעילות ותשלומי
דמי חבר ,יקל על הועדים הבאים באיסוף הכספים ,ויאפשר רציפות ומעקב אחרי גביית כספי העמותה.
 .5תחומים נוספים :במהלך מספר שנים נעשו נסיונות על ידי החברה הגיאולוגית :א .לפתח פעילויות שונות
עבור קהלים שונים; ו -ב .להסדרת מעמד הגיאולוג בישראל .מעיון בנספחי הפעילות של שלושת השנים
האחרונות אנחנו מתרשמים כי ,מסיבות שונות ,לא נעשתה בהן פעילות משמעותית לקידום שני הנושאים.
שני הנושאים נוגעים ישירות למטרות העמותה (סעיף ב' אף עלה בדו"ח הביקורת של השנה שעברה) ואנו
ממליצים בפני ועד העמותה לבחון האם לא יהיה נכון לחדש ,במידת האפשר ,את פעילות החברה בשני
תחומים אלה.

אנו ממליצים לאספת המליאה לאשר את הדו"ח הכספי לשנת .2021
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