
  הישראלית הגיאולוגית החברה תקנון

 החברה ומטרות שם: 'א פרק

  .בירושלים יהיה הרשמי בהמוש מקום". הישראלית הגיאולוגית החברה "תקרא החברה: 1 סעיף

 וחשובות חדשות ובעיות עובדות של לדיון העמדה לשם חבריה את לאגד הן החברה מטרות: 2 סעיף

 בכלל האדמה מדעי את יקדמו אשר צעדים ולנקיטת, בכלל האדמה ולמדעי לגיאולוגיה הנוגעות

  .המדינה לפיתוח יתרמו ואשר, בפרט ובישראל

  הכנסה מס לפקודת) 2(9 סעיף י"עפ יבוריצ כמוסד תאוגד החברה: 3 סעיף

  חברות: 'ב פרק

 מדע ובשטחי הגיאולוגיה בשטח המתעניין אדם לכל פתוחה תהיה בחברה החברות: 1 סעיף

  .קרובים וטכנולוגיה

 פי על יוגשו בקשות. הפועל הועד בפני ולאישור לדיון ויובאו למזכיר יוגשו לחברות בקשות: 2 סעיף

  .בחברה יםחבר שני של המלצותיהם

  .כבוד וחברות רגילה חברות: חברות של סוגים שני יהיו בחברה: 3 סעיף

 וזכות הצבעה זכות כולל, בחברה חברות של הרגילות הזכויות כל את תעניק רגילה חברות  )א

  .בחברה תפקיד כבעל להיבחר

 של הכללית באסיפה תינתן כבוד חברות. רגילה חברות של הזכויות כל תעניק, כבוד חברות  )ב

 הגיאולוגי בשטח לציון ראויה תרומה תרם אשר לאדם, הפועל הוועד החלטת פי על החברה

 אדם מאשר יותר ללא כבוד חברות הענקת על יחליט הפועל הועד. קרוב טכנולוגי / מדעי או

. בחברה לתפקידים המועמדות הגשת במועד החברה חברי ידי על יוצע אשר, בשנה אחד

 ימנה הפועל הועד. מנומקת כשהיא, המציע ידי על בכתב גשתו כבוד חברות להענקת ההצעה

 הנשיא ובראשה, החברה של לשעבר נשיאים משני מורכבת תהיה אשר מיוחדת ועדה

  .כבוד חברות הענקת על בפניו תמליץ אשר, המכהן

   התפקידים ופירוט החברה מוסדות: 'ג פרק

 חברי. ב) לעיל 2 בסעיף מפורט (הפועל הועד חברי. א: ןמכדלק התפקיד נושאי יהיו בחברה: 1 סעיף

 החברה פרסי ועדות חברי. ג הפועל בוועד חברים יהיו לא אשר, )שניים לפחות (הביקורת ועדת

  . הגיאולוגית

 אחרים וחברים, הגזבר, הפעולות מרכז, המזכיר, הנשיא סגן, הנשיא את יכלול הפועל הועד: 2 סעיף

  .חברים משישה תפחו לא ימנה הפועל הועד חברי מספר אולם

 ימלאו התפקידים נושאי. הראשונה בישיבתו ידו על תקבע הפועל בוועד התפקידים חלוקת :3 סעיף

  .הפועל הועד ידי על תיקבע אשר אחרת מטלה וכל, בתפקידם כלל בדרך הקשורים התפקידים את

 זמן בפרק. בחירתם מיום חודשיים תתחיל הנבחרים התפקידים נושאי של כהונתם תקופת :4 סעיף

 וסגן הנשיא. החדש הועד לידי שבטיפולו הנושאים את ויעביר, פעילותו את היוצא הפועל הועד יסכם

 בתום. שנתיים של תקופה יכהנו הפועל הועד חברי. אחת שנה של לתקופה בתפקידיהם יכהנו הנשיא

 בכל. הנשיא בתפקיד אחת שנה במשך, נוספות בבחירות צורך ללא, הנשיא סגן יכהן כהונתו תקופת

 וכן, תפקידם את המסיימים החברים כמספר, חדשים חברים הפועל לוועד ייבחרו שנתית אסיפה

  .הנשיא סגן ייבחר



, לשניה אחת שנתית אסיפה שבין בתקופה יתפנה הפועל הועד חבר של ומקומו במקרה: 5 סעיף

 כהונת של הנותרת התקופה במשך יכהן אשר, חדש חבר למנות הפועל הועד של בסמכותו תהיה

  .נשיא וסגן נשיא למעט הפועל בוועד תפקיד בכל לשמש יוכל זה חבר. התפנה מקומו אשר חבר אותו

  .מיוחדים לצרכים נוספים חברים לצרף רשאי הפועל הוועד: 6 סעיף

 ארגון ועל פרסומיה על, החברה של הכוללת פעילותה על, כהונתו בעת, אחראי יהיה הנשיא: 7 סעיף

  .החברה של רכושה ועל הכספיים משאביה על אחראי יהיה הנשיא. השנתי הכנס

 באופן תפקידו את למלא ממנו נבצר בו מקרה בכל הנשיא של מקומו את ימלא הנשיא סגן: 8 סעיף

 לצורך השנתית הכללית האספה תכונס, קבוע באופן תפקידו את מלמלא הנשיא מסגן צרנב. זמני

  .חדש נשיא סגן בחירת

 בנושאים לדון המתכנסת לאומית ובין לאומית ועידה בכל החברה כנציג ישתתף הנשיא: 9 סעיף

  .אחרות ולאגודות לחברה הנוגעים

 בשם יחתום, הפועל הוועד סיפותלא הקשורים הסידורים לכל אחראי יהיה המזכיר: 10 סעיף

  .החברה פרוטוקול את וינהל החברה אסיפות של למועדיהן בקשר הודעות על החברה

 והכנס המדעיות הפגישות בארגון הקשורים לסידורים אחראי יהיה הפעולות מרכז: 11 סעיף

  .השנתי

 וחשבון דין ברההח של השנתית לאסיפה ויגיש, החברה כספי לניהול אחראי יהיה הגזבר: 12 סעיף

, דין כל דרישות לפי כספי וחשבון דין להכנת בנוסף. היוצא הפועל הועד ידי על מאושר, מבוקר כספי

  .כינוסה למועד מעודכן כספי דוח השנתית הכללית לאספה החברה גזבר יגיש

  .החבר דמי ולגביית בחברה החברים מספר להגדלת יפעל הפועל הועד: 13 סעיף

, החברה בפרסומי לפרסום המיועדים מדעיות ורשימות עבודות של ותקצירים נושאים: 14 סעיף

 יהיו התקצירים של וסידורם צורתם, אורכם. ידו על שייקבע במועד, הפעולות למרכז יישלחו

  .הפעולות מרכז של לדרישותיו בהתאם

 אהההרצ נושא. כהונתו תקופת בתום המתקיימת השנתית באסיפה הרצאה יישא הנשיא: 15 סעיף

  .לדיון תעמוד לא זו הרצאה. ידו על ייקבע

 יתקיימו הפועל הוועד אסיפות. היבחרו מיום יום 60 תוך יתכנס הנבחר הפועל הוועד: 16 סעיף

  .יום 60-ב אחת פעם מאשר פחות לא אולם, הנשיא ידי על ייקבעו אשר ובמקומות במועדים

, מכתבים בדואר במקום, יהאלקטרונ בדואר להשתמש רשאי יהיה הפועל הוועד: 17 סעיף

 למוסדות הצבעה תותר לא. האלקטרונית כתובתם את לו ימציאו אשר החברים כל עם בהתכתבות

  .האלקטרוני בדואר החברה

 הנהלים את בתוכו יכלול אשר, החברה נהלי ספר של ניהולו על אחראי יהיה הפועל הוועד: 18 סעיף

 ברוב יתקבלו אשר בהחלטות, החברה של שנתיתה הכללית האסיפה ידי על לזמן מזמן ייקבעו אשר

  .החברה לתקנון בהתאמה יהיו החברה נהלי. האספה משתתפי של רגיל

 אסיפה בכל ותבחר, לפחות החברה של רגילים חברים משני מורכבת הביקורת ועדת: 19 סעיף

 אלמל הביקורת בועדת החברים מאחד נבצר. אחת שנה יהיה הביקורת ועדת כהונת משך. שנתית

 לא. הפועל לוועד הבחירה על ויודיעו, נוסף בחבר הוועדה חברי יבחרו - קבוע באופן תפקידו את

  .הביקורת ועדת חבר בתפקיד הפועל הוועד חבר ישמש

. שבניהולה קרנות ושל החברה של הכספיים והחשבונות הדינים את תבקר הביקורת וועדת: 20 סעיף

 וחשבון הדין. החברה של השנתית לאסיפה הקודמת ועלהפ הוועד לאסיפת וחשבון דין תגיש הוועדה

  .הפועל הועד הערות את שתקבל לאחר, השנתית באספה לאישור יובא השנתי



  

 החברה למוסדות בחירות: 'ד פרק

, )הבחירות שלאחר השנייה בשנה לכהונה המיועד הנשיא (הנשיא סגן לתפקידי הבחירות: 1 סעיף

 אשר, החברה של השנתית הכללית באסיפה תערכנה ורתהביק ועדת וחברי הפועל הוועד חברי

 הצעות, האסיפה לפני יום 30-מ יאוחר לא, יבקש הפועל הוועד. השנתי הכנס בעת תתקיים

 נוספים לתפקידים וכן, הביקורת וועדת חברי, הפועל הוועד חברי, הנשיא סגן של לתפקיד למועמדים

  .פעם מדי עליהם שיוחלט

 הודעה עם יחד, השנתי הכנס מועד לפני שבועיים ל"ובדוא בדואר תופץ המועמדים רשימת: 2 סעיף

  .השנתית הכללית האסיפה של כפתיחה תחשב השנתי הכנס פתיחת. ההצבעה סיום מועד על

 יוכלו השנתי הכנס במהלך מראש שיקבע בזמן בקלפי הצבעה בפתקי תערכנה הבחירות: 3 סעיף

, כפולות במעטפות החברה למזכיר שלהם צבעההה פתקי את ההצבעה סיום למועד עד להעביר

 להיות מחבריו שלושה ימנה הפועל הוועד. המצביע שם את רק תישא החיצונית המעטפה כאשר

 יסכם החברה מזכיר. הבחירה זכות בעלי מקרב המצביעים של רישום תנהל הוועדה. הבחירות ועדת

 מימי באחד שתיערך שנתיתה הכללית האסיפה מושב בזמן אותן ויפרסם ההצבעה תוצאות את

  .בכתב לכך הסכמתו את הביע שלא חבר לבחירות יועמד לא. הכנס

  החברה אסיפות: 'ה פרק

 החברה של שנתית אסיפה הפועל הוועד יכנס, הכללית האסיפה של אחרת החלטה בהעדר: 1 סעיף

  .האסיפה של ומקומה מועדה את יקבע הפועל הוועד .השנתי בכנס לשנה אחת

 שהחלטת בתנאי וזאת, החברה של מיוחדת אסיפה עת בכל לכנס מוסמך יהיה הפועל וועדה: 2 סעיף

  .אחד פה תתקבל כזאת אסיפה לכנס הפועל הוועד

 או הדואר באמצעות יפורסם החברה של מיוחדת אסיפה כל של היום וסדר קוםמ, המועד :3 סעיף

  :ןמכדלק האלקטרוני בדואר

  .לאסיפה שנקבע התאריך לפני םיו 30- מ פחות לא -השנתית לאסיפה) א

  .לאסיפה שנקבע התאריך לפני ימים 14 - מ פחות לא -אחרות לאסיפות) ב

 חוקי מניין יהוו תפקיד נושאי ארבעה. חוקי מניין יהוו בחברה הצבעה בעלי מהחברים 20%: 4 סעיף

  .הפועל בוועד

 של חוגים לארגן להפוע הוועד בהסכמת רשאית תהיה חברים 10-מ פחות לא של קבוצה: 5 סעיף

 מותנית תהיה בחוג חברות. דיונים ויערכו מדעיות עבודות יוצגו בהן פגישות לקיים מנת על, החברה

. הפועל הוועד באישור ומועדן מקומן את ויקבע פגישותיו את יארגן החוג נציג .בחברה בחברות

  .החברים לכל ירמזכה ידי על האלקטרוני הדואר באמצעות יישלחו החוגים תפגישו על הודעות

  וכספים חבר דמי: 'ו פרק

  .הקלנדרית לשנה מקבילה תהיה החברה של הכספים שנת: 1 סעיף

  .האדמה למדעי העיתון על ולחתימה פעולותיה למימון מחבריה חבר דמי תגבה החברה: 2 סעיף

  .חבר מדמי פטורים יהיו הכבוד חברי. הפועל הועד י"ע ייקבע החבר דמי גובה

 ממועד יאוחר לא ישולמו השנתיים החבר דמי. קלנדרית שנה בסיס על היא בחברה תהחברו: 3 סעיף

 ל"דוא קבלת לאחר ישלם ולא שנה במשך החבר דמי בתשלום יפגר אשר חבר. השנתי הכנס פתיחת

  .החברה חברי מרשימת שמו ימחק כך על המודיע החברה גזבר מאת



 ידי על הנגבים אחרים ובתשלומים חבר בדמי הנחה על להחליט רשאי יהיה הפועל וועדה: 4 סעיף

 לקבלת הקריטריונים את ולקבוע) ולפנסיונרים חדשים לעולים, לסטודנטים: למשל (החברה

  .הנחה לכלל החבריםל הקריטריונים את יפרסם הפועל הוועד. ההנחה

 הוועד ידי על שייקבע בתשלום השנתי בכנס להשתתף יוכלו החברה חברי םשאינ אנשים: 5 סעיף

 השנתית הכללית באספה להשתתף יוכלו לא אלה אנשים. חבר דמי תשלום יכלול לא ואשר הפועל

  .החברה של

 תרומות מטרותיה קידום לצורך לקבל, הפועל הוועד באישור, רשאית תהיה החברה: 6 סעיף

 על. ומחברות ממוסדות, )חבר שאינו ובין חבר הוא אם בין (אדם מכל כסף בשווה או בכסף ועזבונות

 תרומה של הקדשה). תרומות כולל (פעילותה לצורכי משאבים לגייס המשימה תוטל החברה נשיא

  .הפועל הוועד אישור את מחייבת התרומה נותן בקשת לפי מסוימת למטרה

 למטרותיה בלעדי באופן יוקדשו, ונותומעזב מתרומות, חבר מימד החברה הכנסות כל: 7 סעיף

 הנובעים החברה ברווחי שהיא כל בצורה ישתתפו לא החברה חברי. החברה של הקבועות

 מההכנסות הנובעים הרווחים כל. ידה על המתקבלים ועזבונות מתרומות או מנכסיה, מהכנסותיה

  .החברה מנכסי חלק אוטומטי באופן יהיו החברה של האמורות

) 2(9 בסעיף כמשמעותו אחר ציבורי מוסד לידי האגודה רכוש יועבר החברה וקפיר של במקרה

 .חבריה בין יחולק ולא הכנסה מס לפקודת

 יהיו והגזבר החברה נשיא. הפועל הוועד באישור הגזבר ידי על יוצאו החברה הוצאות כל: 8 סעיף

  .הפועל יקבע מורשי חתימה נוספים לפי הצורךועד  ה.החברה בחשבונות החתימה זכות בעלי

או החזר הוצאות לחברי הוועד וחברי ועדת /הועד הפועל רשאי לאשר גמול ישיבות ו :9סעיף 

  .לחוק העמותות' ב34וסעיף ' א34 כפי שנקבע בתקנות לעניין זה לפי סעיף ,הביקורת בשיעור

 פרסומים: 'ז פרק

  .מטרותיה את יקדם אשר חומר כל תפרסם ברההח: 1 סעיף

 שאין ובתנאי, נוסף תשלום ללא אלה מפרסומים אחד עותק לקבל זכאים יהיו החברה חברי: 2 סעיף

  .החבר דמי בתשלום פיגור להם

 קופת לזכות תיזקף החברה ידי על שימכרו מפרסומים הנובעת החברה של הכנסה כל: 3 סעיף

  .החברה

 נוןבתק שינויים: 'ח פרק

 זכות בעלי מהחברים 75% של רוב באישור החברה של כללית באסיפה יוחלט זה בתקנון שינויים על

  :הבאים לתנאים כפוף. באספה המשתתפים הצבעה

 .הפועל הוועד י"ע או החברה חברי 5-מ פחות לא של בחתימתם בכתב יוגש המוצע השינוי .1

 .לדיון תבוא היא בה האסיפה מועד לפני שחוד לפחות למזכיר תימסר החתומה ההצעה .2

 של החברים לכל האלקטרוני הדואר באמצעות המוצע השינוי של העתקים ישלח המזכיר .3

 .האסיפה מועד לפני שבועיים לפחות החברה

 למזכיר להמציא רשאים יהיו, החברה באסיפת להשתתף מהם נבצר אשר, בחברה חברים .4

 .יפהבאס ההצבעה למועד עד, בכתב הצבעתם את

  הגיאולוגית החברה של הפרסים חתני לבחירת השופטים חבר קביעת תהליך :'ט פרק

  :הוקרה ואותות פרסים מספר מעניקה הגיאולוגית החברה

 האחרונות השנים בשלוש שפורסמה מצטיינת לעבודה, ל"ז פרוינד רפאל ש"ע פרס .1



 צעירים לחוקרים בעיקר המיועד, ל"ז גרדר פרץ ש"ע פרס .2

 .וסיסטמתית יישומית לגיאולוגיה התרומ על פרס .3

 .האדמה מדעי בתחום בישראל החברה למען פעילות עבור מדליה .4

 שיהיה שופטים צוות ממונה יהיה הגיאולוגית החברה של הפרסים לארבעת המועמדים בחירת על

 - הארץ כדור למדעי המכון): מטעמםבכירים  נציגים או( הבאים המוסדות מראשי מורכב

; הגיאולוגי המכון; גוריון בן אוניברסיטת- וסביבה לגיאולוגיה המחלקה; העברית האוניברסיטה

 אוניברסיטת - פלנטריים ומדעים לגיאופיסיקה החוג; חיפה אוניברסיטת - הים למדעי הספר בית

   .חקר ימים ואגמים לישראל ;לישראל הגיאופיסי המכון: א"ת

  . ל"הנ המוסדות מנהלי בידי תהיה השיפוט לועדות הנציגים לבחירת האחריות

 למוסדות שייכים שאינם החברה חברי מתוך שופטים שני עוד למנות הנשיא רשאי, להם וסףבנ

  .ל"הנ

 יעמוד והוא השונים לפרסים השופטים ועדות את הגיאולוגית החברה נשיא ירכיב אלה נציגים מתוך

 לשנות רשאי הנשיא. יותר או פרסים בשני שיטפל אחד שופטים צוות למנות רשאי הנשיא. בראשם

 אך, שנים שלוש בתפקידם יכהנו הועדה חברי. שיקוליו לפי לשנה משנה השופטים צוותי הרכב את

 יהיה השיפוט לוועדות הנציגים מינוי. לכך צורך ויווצר במידה לכן קודם להחליפם יהיה ניתן

 חברי. החברה לחברי בחוזר ימסרו הפרס ועדת חברי שמות .למעלה שהוזכרו המוסדות באחריות

 הצגת לצורך להתפטר יוכלו ולא, בוועדה כהונתם בעת לפרס מועמדים יהיו לא הפרס ועדת

  .מועמדותם

  

 ל"ז פרוינד רפאל פרופסור של זכרו להנצחת הישראלית הגיאולוגית החברה פרס תקנון  :'י פרק

      ומורה חוקר היה אשר, "ל"ז פרוינד רפאל פרופסור שם על הגיאולוגית החברה פרס"

 .לשנה אחת החברה ידי על יוענק, בירושלים ריתהעב באוניברסיטה

   ואשר הגיאולוגיה בתחום ו/שכתב מצוין חיבור על, הגיאולוגית החברה י/לחבר יינתן הפרס

 מדעית תרומה  על גם יינתן הפרס. הפרס מתן למועד שקדמו השנים שלוש בתקופת אור ראה

  של בתקופה שפורסמו חיבורים במספר ביטוי לידי שבאה הפרס חתן של עיסוקו בתחום מצטברת

  .הפרס למתן שקדמו השנים חמש

  .החברה י/חבר להיות ים/חייב הפרס י/מקבל

, בחברה אחר חבר של חיבורו או חיבורו את להציג רשאי הגיאולוגית החברה מחברי אחד כל

 בשלוש שהתפרסמו החיבורים את הפרס ועדת חברי יסקרו לכך בנוסף. הפרס לקבלת כמועמד

  .נוספים מועמדים מציאת לשם אחרונותה השנים

 ההצעות. החברה לנשיא הנמקה מכתב צרוףב אותה ו/יעביר לפרס ים/למועמד הצעה ים/המגיש

  .ידו על ויפורסם הפועל הוועד ידי על שיקבע למועד עד הנשיא אל להגיע חייבות

 כמתאימים ידה על נמצאוש או לה שיוגשו החיבורים של המקצועית רמתם את תעריך הפרס ועדת

 זכות ללא כיועצים ישמשו אשר לה מחוץ מבקרים או/ו חבריה אותה יבחנו החלטה ולפי, למועמדות

  .הצבעה

  .חסויים יהיו ההחלטה וקבלת השיפוט הליכי

 תעביר הוועדה. הפרס י/מקבל את ותקבע המוצעים מבין ביותר הטוב החיבור את תציין הפרס ועדת

  .החברה של השנתי הכנס מועד לפני משבועיים יאוחר לא הפועל לוועד המנומקת החלטתה את



 לעבודה לשבח ציון יינתן לא. לציון ראויות לה שייראו נוספות עבודות לשבח לציין תוכל הוועדה

 אשר לעבודה יינתן לא הגיאולוגית החברה פרס. פרסומה מיום שנתיים לאחר אלא, אור שראתה

  .גרדר פרץ בפרס זכתה

 הגיאולוגית החברה נשיא י"ע הפרס י/למקבל תימסר התעודה קבוע בנוסח תעודה יכין פועלה הוועד

  .החברה של השנתי הכנס בזמן שיערך חגיגי בטקס, בפומבי תוכנה את יקרא אשר

  .האדמה למדעי הישראלי העת בכתב התעודה תפורסם כן כמו

  .השנתית יפההאס בפרוטוקול ו/יירשמ לשבח הציון ומקבלי הפרס י/מקבל ות/שמ

  :כדלהלן יהיה פרוינד פרס תעודת נוסח

  .ל"ז פרוינד רפאל שם על מצטיינת לעבודה הישראלית הגיאולוגית החברה פרס

  :כי לתעודה זאת

 המצטיינת עבודתו על כהוקרה..... לשנת פרוינד רפאל' פרופ ש"ע הגיאולוגית החברה בפרס זכה

  הגיאולוגיה בתחום

  :ופרטיה העבודה שם

  :השופטים ועדת מוקיני עיקר

  : ב ניתן הפרס

  השופטים ועדת חברי החתום על באנו ולראיה

  

  ל"ז גרדר פרץ ר"ד של זכרו להנצחת הישראלית הגיאולוגית החברה פרס תקנון :'יא פרק

 קרן להקים החליט, 1961 באפריל 23 מיום בישיבתו, הישראלית הגיאולוגית החברה של הפועל הועד

 בתפקיד שימש אשר ל"ז גרדר פרץ ר"ד חברה של לזכרו בשנה שנה מדי פרס תעניק אשר קבועה

 בתאונה נספה ואשר, הגיאולוגי במכון הנפט מחלקת וכמנהל הפיתוח במשרד הנפט ענייני מנהל

 ב חבר והיה הישראלית הגיאולוגית החברה ממקימי היה גרדר ר"ד. עבודתו כדי תוך באיראן

A.A.P.G..  

 להלן, "ל"ז גרדר פרץ ר"ד ש"ע פרס "ונקרא, בישראל הגיאולוגי קרהמח את לעודד מיועד הפרס

  ".הפרס"

 פרץ ר"ד ש"ע קרן -הישראלית הגיאולוגית החברה "הנקראת בקרן שיצטברו מרווחים יינתן הפרס

  ".הקרן "להלן ל"ז גרדר

 מנהלה שיהיו נציגים 2 באמצעות הגיאולוגית החברה של הפועל הוועד י"ע תנוהל הקרן

 חבר והשני, החברה גזבר יהיה אלה נציגים משני אחד. הקרן של והכספיים סטרטיבייםהאדמיני

  .למנות לנכון ימצא שהוועד כפי אחר אדם כל או הוועד

 להשקיע ידאגו המנהלים. ופרטים מוסדות י"ע זו למטרה יינתנו אשר בחשבונות יוחזקו הקרן כספי

  .בפרס חלוקתם לשם רווחים לשאת מנת על הקרן את

 קודמות שנים של רווחים לחלק אפשר אולם, שנה באותה הקרן רווחי על יעלה אשר פרס יחולק לא

 של השנתית האסיפה לפני יוצגו והרווחים הקרן מאזן. שהיא סיבה מאיזה הפרס חולק ולא במידה

 בנפרד תעשה זו הצגה אולם. החברה של הכספי מצבה עם, שנה מדי הישראלית הגיאולוגית החברה

  .הקרן של ייחודה את יראה אשר באופן , החברה של השוטפים תיהמחשבונו

 גיאולוגית עבודה פרסם ואשר, שנה 36- מ למטה גילו אשר, הגיאולוגית בחברה לחבר יינתן הפרס

 יותר מוקדם יהיה לא פרסומה תאריך ואשר, בישראל הגיאולוגי המחקר את המקדמת מקורית



 ולא, אדם כל של הישגו בטווח הנם אשר פרסומים רק נויבח הפרס שופטי. הפרס מתן לפני משנתיים

  .אדם כל ידי על להשגה ניתנות אינן ואשר סודיות הן אשר עבודות יבחנו

 של הקריטריונים על העונים מהם לאלו רק הפרס יינתן, מחברים מספר יש שנבחרה ולעבודה במידה

  .הפרס מתן

  .החברה של הכללית האספה במעמד יוענק הפרס

  .פרוינד רפאל בפרס זכתה אשר לעבודה גרדר פרץ פרס ןיינת לא

, גיאולוג אינו דלעיל התפקידים נושא ואחד ובמידה, בעצמם גיאולוגים להיות חייבים השופטים

 מאיזו תחתיו נציג למנות ממנו נבצר ואם, כנציגו עומד הוא שבראשו המוסד מתוך גיאולוג ימנה

  .הפרס שופטי בין להיות מוסמך יגנצ מוסד אותו של ההנהלה תמנה, שהיא סיבה

 הפועל הועד של התערבות כל ללא, הפרס מתן על להחליט בלעדי באופן עצמאיים יהיו הפרס שופטי

  .רגיל ברוב תינתן ההחלטה. אחר גוף כל או

  

  האדמה מדעי בתחום בישראל החברה למען פעילות עבור המדליה תקנון :ב"י פרק

 החברה למען בולטת תרומה תרמו אשר לחברים או לחבר בחלש ציון תעניק הגיאולוגית החברה

 תרומה: הבאים הפעילות מתחומי באחד לפחות תכלול זו פעילות. האדמה מדעי בתחום בישראל

 סיוע, בישראל החברה לטובת האדמה במדעי שימוש הדגמת, האדמה מדעי את הרחב הצבור להבנת

, האדמה מדעי של היבטים להן שיש ציבוריה במגזר החלטות בקבלת או מדיניות בעיצוב מקצועי

  .ציבורי עניין בהם ושיש האדמה מדעי את קידמו אשר אישיים הישגים

  ."האדמה מדעי בתחום בישראל החברה למען פעילות עבור המדליה "בשם יקרא לשבח הציון

  .הישראלית הגיאולוגית החברה י/חבר להיות חייבים/חייב המדליה י/מקבל

 החינוך מערכת את הכוללות הציבוריות במסגרות יהיו הציון יוענק יהםעל הפעילות תחומי

 בהם יכללו. התכנון ומוסדות הסביבה איכות ארגוני במסגרת פעילות, פורמלית והבלתי הפורמלית

  .גיאולוגים בנושאים פופולרית מדעית וכתיבה גיאולוגים אתרים שימור בתחום יוזמות גם

 הפעילות את לפרטיה המתאר מנומק במכתב למועמדים הצעות החברה מחברי תקבל השיפוט ועדת

 בנוסף. הפועל הוועד י"ע ויפורסם שייקבע לתאריך עד יוגשו ההצעות. המדליה הענקת מוצעת בגינה

 הועדה. משלהם מועמדים להעלות ויוכלו, החברה למען הפעילות תחומי את הועדה חברי יסקרו לכך

  .ים/המועמד תרומת את העריךל מנת על ליועצים לפנות רשאית תהיה

  .החברה של השנתית האסיפה במועד בטקס תוענק המדליה

  .בפומבי תוכנה את יקרא אשר, החברה נשיא י"ע קלף מגילת גבי על לזוכים יימסרו הוועדה נימוקי

  :כדלהלן יהיה המדליה תעודת נוסח

  הישראלית הגיאולוגית החברה

  האדמה מדעי תחוםב בישראל החברה למען פעילות עבור המדליה

  :כי לתעודה וזאת

 מדעי בתחום בישראל החברה למען פעילותו על כהוקרה.... לשנת הגיאולוגית החברה במדליית זכה

  .האדמה

  :השופטים ועדת נימוקי עיקרי

  :ב ניתן הפרס

  השיפוט ועדת חברי -החתום על באנו ולראיה

  



האוקינוגרפיה , היישומיתפרס החברה הגיאולוגית לעבודות בתחום הגיאולוגיה תקנון  :ג"י פרק

  איסוף ועיבוד בסיסי נתונים, סיסטמטיקההישומית 

פעילותם של חוקרים שהקדישו חלק ניכר מזמנם ליצירת ולעודד את נועד להכיר בחשיבות רס הפ

בסיסי נתונים אלו הינם תוצר של עבודה מתמשכת , מטבעם. תשתיות ידע ופיתוח בסיסי נתונים

קהילה זו כוללת הן את . הקהילהשבמקרים רבים העוסקים בפיתוחם אינם זוכים להכרת והערכת 

גופים נוספים הזקוקים לנתונים אלה לצורך פעילות שוטפת בתחום והן העוסקים במדעי האדמה 

  .איכות הסביבה ומחקר, תכנון תשתיות

 ,בסיסי נתונים בתחומים שונים של הגיאולוגיהשל ועיבוד בבנייה הפרס ינתן לחוקרים שעסקו 

חקרים שונים בתחום מדעי למתשתית המשמשים , ואיכות הסביבה, המורפולוגיה ,האוקינוגרפיה

כגון  (בצורות שונותבסיסי הנתונים יכולים להתפרסם . ומדעי הטבע המשיקים להם, והים האדמה

להיות על בסיסי הנתונים . מחשובמערכות או להיות מאוכסנים ב, )דוחות או כתבי עת, מפות

  . לצורך עבודתםהזקוקים להם או גופים אחרים זמינים לחוקריםפתוחים ו

  ).ותר במקרה ולא ימצא מועמד מתאיםאו י(נתן פעם בשנתיים יהפרס י

  


