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 2019דוחי מילולי לשנת  -החברה הגיאולוגית הישראלית 

 (:2019החולפת )על פעילות החברה הגיאולוגית הישראלית )חג"י( בשנה להלן דיווח 

     2018לשנת רת וודוח וועדת ביקדוח כספי  נוהוכ .א
 

נערך הכנס השנתי של חג"י בכפר בלום במתכונת רגילה של יומיים  2019למרץ,  28 – 26בתאריכים  .ב
 חברים. 200הרצאות ויום סיורים בגליל העליון וברמת הגולן. בכנס השתתפו כ 

 

סגנית נשיא;  –והרכבו: עמוס סלמון נשיא; סיגל אברמוביץ  החדש של חג"יהמנהל כנס נבחר הועד ב .ג
לירן אשכנזי, חן  ;מרכזת הפעולות – יעל לשנו ;מזכיר –ערן פרוכט גזברית;  –פוליבודה –שרית אשכנזי

קובי חבושה זיסו ואורי דור. -רלי וולד, נורית שטובר - ועדת ביקורת ועד;חברי  –קניגסברג ויואב בן דור 
 באתר האינטרנט של החברה.התנדב לטפל 

 

במהלך הכנס חילקה חג"י את הפרסים הבאים: פרס רפאל פרוינד ז"ל לפרופ' דב אביגד, פרס פרץ  .ד
, פרס הצילום גרדר ז"ל לדנה טיטלבוים, חברות כבוד לדר' בנימין בוכבינדר, פרס הפוסטר המצטיין

 .דר' שוקה פולקמןהמצטיינת ל המצטיין לבועז לנגפורד, ופרס ההרצאה הקצרה
 

ת התורמים מהמליאה הכירה תודה לגופים ולמוסדות אשר תמכו בהשתתפות סטודנטים בכנס. רשי .ה
 מופיעה בחוברות התקצירים והסיורים שהוכנו לכנס זה.  

 

 250 -ל של חג"יהשנתיים כנס כפר בלום הוחלט להעלות את דמי החבר אספת המליאה שנערכה בב .ו
 לסטודנטים וגמלאים.₪  125 -לחבר רגיל ו₪ 

 

באספת המליאה הוצג על ידי עמוס סלמון מתווה להגדרה מי יכול להיות גיאולוג מורשה לעריכת סקרים  .ז
האספה אישרה לקדם את הנושא  ופרויקטים מקצועיים בתחום הגיאולוגיה והדיסציפלינות הנלוות אליה.

 החלטה בנושא. ולהביא למליאה בשנה הבאה הצעת
 

 .אתר האינטרנט בשפה העבריתת של גבמהלך הכנס חג"י חנכה את הגרסה המשודר .ח
 

 .טפיםפקידות שומשרד ובמהלך השנה נשכרו שירותיה של גל יסעור לטובת שרותי  .ט
 

ערכה זו השנה השנייה ברציפות, בשיתוף עם החברה להגנת  , חג"י2019במהלך חול המועד סוכות  .י
ברחבי הארץ. בשל מזג האוויר בוטלו חלק מהסיורים ובמקומם  הרחבהטבע, סיורים מודרכים לקהל 

 נערכה הדרכה לקהל במקום סגור.
 

 מס.  הכרה לצורכילקבל ג"י א' אשר מאפשר לתורמים לח46התקבל טופס  2019בסוף שנת  .יא
 

במסגרתו הוצגו מקומות התעסוקה נערך במכון הגיאולוגי מפגש סטודנטים  25.12.2019בתאריך  .יב
והעבודה האפשריים בתחום מדע כדור הארץ והסביבה באקדמיה, בשרות הממשלתי ובשוק הפרטי 

 .צעיריםגיאולוגים סטודנטים ו 70בישראל. במפגש השתתפו למעלה מ 

 

 בברכה,

 

 עמוס סלמון

 נשיא החברה הגיאולוגית 


