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 20בינואר 2021
לחברות וחברי החברה הגיאולוגית שלום,
להלן סיכום האסיפה הכללית שלא מן המניין ,שהתקיימה ב  19בינואר  .2021באסיפה השתתפו  58חברות
וחברים ונידונו הנושאים הבאים:
 .1הצעה לשינוי תקנון החברה הגיאולוגית הישראלית לייצוג הולם של נשים וגברים כמועמדים.ות
לפרס ע״ש דר׳ פרץ גרדר ז״ל .הוצג על ידי ועד החברה.
 .2הצעה לכינונו של פרס חדש של החברה הגיאולוגית ע״ש פרופ׳ גדליה גבירצמן לעבודת מוסמך
מצטיינת או עבודה מדעית שקולה שנכתבה על ידי חוקר/ת בראשית דרכו .הוצג על ידי ועד החברה.
 .3דיון והצעת החלטה על חברות סטודנטים בועד החברה הגיאולוגית .הוצג על ידי דר׳ נדיה טויטש.
נושא  :1תיקון תקנון הפרס ע״ש דר׳ פרץ גרדר
תיקון זה נועד להשגת איזון מגדרי לייצוג הולם של נשים וגברים כמועמדים.ות לפרס ע״ש דר׳ פרץ גרדר
ז״ל ונוגע גם לפרס ע״ש גדליה גבירצמן שנידון אחר כך.
התקבלה הסכמה גורפת על הנחיצות בתיקון תקנון הפרס בעניין המגדרי ונידונו שתי אפשריות לפרק י"ז,
תוספת סעיף :110
לאחר דיון הוצעו שתי אפשרויות עליהן התקיימה הצבעה .אפשרות ב' כוללת תוספת לטיפול במצבים שבו
לא יתאפשר איזון מגדרי ,למרות עבודתה של ועדת החיפוש.
אפשרות א:
רשימת המועמדים.ות לפרס תהיה מאוזנת מגדרית ותכלול לפחות  30%מכל אחד מהמינים .במידה ורשימת
המועמדים שיוגשו לוועדת הפרס לא תשיג מצב זה ,ועדת הפרס תפעל כוועדת חיפוש ,ותסקור חיבורים
מדעיים נוספים אשר עומדים בקריטריונים לקבלת הפרס במטרה לאתר מועמדים/ות נוספים/ות.
אפשרות ב:
רשימת המועמדים.ות לפרס תהיה מאוזנת מגדרית ותכלול לפחות  30%מכל אחד מהמינים .במידה ורשימת
המועמדים שיוגשו לוועדת הפרס לא תשיג מצב זה ,ועדת הפרס תפעל כוועדת חיפוש ,תסקור חיבורים
מדעיים נוספים אשר עומדים בקריטריונים לקבלת הפרס במטרה לאתר מועמדים/ות נוספים/ות.
היה וועדת החיפוש לא השיגה רשימה מייצגת כנ״ל ,אזי היא תתייחס לכך בהחלטתה ותדווח על העניין בפני
האסיפה הכללית.
לאחר הצבעה אפשרות ב התקבלה ברוב של  23תומכים מול .20
כמו כן אושרו התיקונים הבאים:
פרק י״ז סעיף  :113ועדת השיפוט לפרס תורכב מארבעה חברים אשר הינם בעלי ניסיון מחקרי מוכח בתחום
מדעי כדור הארץ .נשיא החברה יהיה אחד מחברי הועדה וישמש כיו"ר .במידה ויווצר שיוויון קולות בקבלת
החלטה ,קולו של יושב ראש הועדה יחשב כקול כפול.
פרק י"ז סעיף  .117פרס העמותה ע"ש פרץ גרדר לא יינתן לעבודה שזכתה בפרס ע"ש רפאל פרוינד או בפרס
לחוקרים צעירים ע"ש גדליה גבירצמן.
נושא  :2פרס חדש לעתודה צעירה על שם פרופ׳ גדליה גבירצמן ז״ל
מטרת הדיון היא כינון פרס כספי חדש להצטיינות מחקרית ע״ש גדליה גבירצמן המכוון לסטודנטים.יות
מצטיינים.ות בשלבים המוקדמים של הקריירה המדעית שלהם ,ובד"כ בשלבי עבודת המוסמך.
התקבלה הסכמה גורפת לכינונו של הפרס והוסכמו ההגדרות שלו על פי הסעיפים הבאים בתקנון:
פרק יח׳ פרס החברה הגיאולוגית לעתודה צעירה על שם פרופ׳ גדליה גבירצמן ז״ל
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 . 120החברה הגיאולוגית תעניק אחת לשנה את פרס החברה הגיאולוגית על שם פרופ׳ גדליה גבירצמן ז״ל,
מחלוצי המחקר הגיאולוגי בארץ ,חוקר בכיר במכון הגיאולוגי ומייסד לימודי הגיאולוגיה באוניברסיטת בר
אילן.
 . 121מטרת הפרס הינה להוקיר ולעודד מצוינות של חוקרות וחוקרים בשלבים הראשונים של עשייתם/ן
המדעית .הפרס יינתן לחבר.ת החברה הגיאולוגית על פרסום עבודת מוסמך או עבודה מדעית שקולה ,עד
שנתיים מזמן הפרסום .רשימת המועמדים.ות לפרס תהיה מאוזנת מגדרית ותכלול לפחות  30%מכל אחד
מהמינים .היה וועדת החיפוש לא השיגה רשימה מייצגת כנ״ל ,אזי היא תתייחס לכך בהחלטתה ותדווח על
העניין בפני האסיפה הכללית.
 .122העבודה לא תוגש לשני פרסי החברה הגיאולוגית באותה השנה במקביל.
 .123הפרס יינתן לזוכה יחיד.ה.
 .124כל אחד.ת מחברי העמותה רשאי.ת להציג את מועמדותו.ה של חבר.ת אחר.ת בעמותה בתנאי כי
תתקבל הסכמתו.ה לכך.
 . 125ועדת השיפוט לפרס זה היא ועדה משותפת לפרס זה ולפרס ע״ש גרדרתבחר ותפעל על פי ההנחיות
בסעיף 113
 .126ועדת השיפוט תבחר את זוכה.ת הפרס ,ותעביר את החלטתה המנומקת לוועד המנהל לא יאוחר מ14 -
יום לפני מועד הכנס השנתי של העמותה.
 . 127פרס העמותה ע"ש גדליה גבירצמן לא יינתן לעבודה שזכתה בפרס ע"ש פרץ גרדר.
 .128הפרס ע"ש גדליה גבירצמן יכלול פרס כספי.
נושא  :3אי חברות של סטודנטים למוסמך בועד החברה הגיאולוגית והגבלה של שנה אחת לסטודנטים
לדוקטורט – מציעת התיקון – ד"ר נדיה טויטש
הדיון נסוב על בחירת תלמידות.י מחקר (בעיקר בשלב המסטר) כחברות.י ועד .נדיה הציגה טיעונים למניעת
חברות של מסטרנטים והגבלת חברות של דוקטורנטים והציעה את השינויים הבאים לתקנון (התוספת
בהדגשה):
סעיף  .37חברי הועד המנהל יבחרו ,מבין חברי העמותה ,באסיפה הכללית השנתית ברוב רגיל .סטודנטים
לתואר שני לא יוכלו להבחר כחברי הועד המנהל ,ואילו סטודנטים לתואר שלישי ייבחרו לשנה אחת בלבד.
הצעה נדחתה ברוב של  15מתנגדים מול  12תומכים.
סעיף  .58נשיא החברה ,סגן נשיא החברה ,וחברי ועד מכהנים (חוץ מסטודנטים לתואר שלישי) ,יוכלו
להבחר מחדש ,לשנת כהונה נוספת ,על ידי האסיפה הכללית ,וככל שיציגו את מועמדתם.
ההצעה נדחתה ברוב של  15מתנגדים מול  12תומכים.
אנו מודים לחברות והחברים שהשתתפו באסיפה ולקחו חלק בדיון החשוב שהתקיים באווירה חברית
ונעימה.
כל טוב ולהשתמע בקרוב
ועד החברה הגיאולוגית .2021

