
 

  

  

, רחובות, של העמותה שנערכה במכון וייצמן כלליתהאסיפה הפרוטוקול 
האיגוד הישראלי במסגרת  הכנס השנתי של   2.6.2010 בתאריך

  למתמטיקה
  

מחברי האיגוד  19בהשתתפות , במסגרת כנס האיגוד האסיפה נערכה .1
) הגזבר( רוברט קראוטגמר ר"ד, )נשיא האיגוד(הרי דים ' וביניהם פרופ

חברי ההנהלה הבאה נציגים של וכן ) המזכירה(קידר -ד רוםרו' פרופו
י נשיא האיגוד "הישיבה נוהלה ע. עוזי וישנה' פרופו  אליעזר רואן' פרופ

 .קידר-ורד רום' י המזכירה פרופ"ופרוטוקול הישיבה נרשם ע
   

לדיקן הפקולטה למתמטיקה ולצוות העובדים על  הרי דים הודה' פרופ .2
 .מימון הכנסהתמיכה הרבה בארגון ו

 
. 2009 ח הכספי לשנת "סקר את הדו רוברט קראוטגמר ר"דהגזבר  .3

ח ועדת הביקורת "דו ח המילולי ואת"את הדו, המאזן הגזבר הציג את
.  אורנה קופרמן מהאוניברסיטה העברית' יו הרט ופרופ'סרג' פרופבראשות 

ח הכספי וההסברים המצורפים לו "ח נכתב כי הועדה קראה את הדו"בדו
 והמילולי ח הכספי"הדו.  ח משקף את מצב החשבון"וכי הם מאשרים שהדו

 .י המליאה ללא מתנגדים"ע ואושר
  

-מאוניברסיטת ברהציג את ההנהלה הבאה של האיגוד ם הנשיא הרי די .4
 עוזי וישנה' פרופ, )נשיא( אליעזר רואן' פרופ בעלי התפקידים יהיו. אילן

כנסו לתפקידם לתקופה של שנתיים והם יי )גזבר(טל נוביק ' ודר )מזכיר(
  .י המליאה"ההנהלה החדשה אושרה פה אחד ע. 1.1.2011 החל מ

  
 :על פעולות האיגודדווח נשיא האיגוד  .5

  
a. כמו, אתר האינטרנט של האגודה פותח ונוספו לו דפים רבים: 

i. רשימה עדכנית של הכנסים המתמטיים בישראל 
ii. בישראל במתמטיקה לבני נוער לגבי פעילות מידע 
iii. מידע לגבי הנבחרת הישראלית למתמטיקה 

  למתמטיקההאיגוד הישראלי 
          ומדעי המחשב     למתמטיקההפקולטה 

   76100רחובות , יצמןמכון ו
                                                    imu@imu.org.ill

http://www.imu.org.il 
Fax: +972-8-934-4122  

  

  

  נשיא ,יםהרי ד' פרופ

harry.dym@weizmann.ac.il 
Prof. Harry Dym,  President 
Phone: +972-8-934-2902 
 

  גזבר, רוברט קראוטגמר .דר

robert.krauthgamer@weizmann.ac.il 
Dr. Robert Krauthgamer, Treasurer 

Phone: +972-8-9344281 
  

  מזכירה, קידר- ורד רום' פרופ

vered.rom-kedar@weizmann.ac.il 
Prof. Vered Rom-Kedar, Secretary 

   Phone: +972-8-9343170 



iv. דף דיון בנושאי החינוך המתמטי 
v. ים בעולםקישורים לאתרים מתמט 

 
b.   האיגוד ממשיך לתמוך בקבוצת הסטודנטים המייצגים את ישראל

מריה גורליק הודה לנציגנו הנשיא . מטיקהתבאולימפיאדות למ
ם של אשר מלווים את צוות המאמני )וייצמן. מ(ודמיטרי נוביקוב 

תעודות הוקרה , המרכזי בטקס הפרסים, הנשיא העניק .הנבחרת
 . בלוב-סיי קנלכואל למאמנים לב רדזיוילובסקי 

 
c.  האיגוד ממשיך לטפח קשרים בינלאומיים ואגודתSIAM  נוספה

 לאגודות עמן יש לנו יחסי גומלין
 

d.  ההנהלה מינתה את פרופ אדריס תיתי לייצג את האיגוד בפגישת
צבי ארטשטיין לייצג ' באוסלו  ואת פרופ  2009י במאICIAM  ה 

דוד ' פרופ ,בנוסף. 2010-2009ב  EMSאת האיגוד בפגישות ה 
מצטרפים ) אילן-בר. א(מרק אגרנובסקי ' ופרופ) חיפה. א(בלנק 

הודגש . EMSשל ה  אליו השנה כנציגנו בארגון ובהצבעות
מציבה אותנו ו חשובה ההשתתפות הפעילה בארגונים אלהש
הנשיא . ארגון פעיל ותורמת להגדלת חלקנו בפרסים ותקציביםכ
את זמנם ואת מימון הנסיעות  יםקדישמו יםסעוודה לנציגים שנה

 .שלהם עבורנו
  

  
e. להצעת האיגוד הפולני לקיים כנס משותף בפולין הנענ האיגוד. 

הישראלים שמונו לועדה ו 2011בספטמבר   11-18הכנס נקבע ל
. א(זלצמן . ל' פרופ, )העברית. א(ייס ו. ב' פרופ :המארגנת הם

, )וייצמן. מ(יומדין . י' פרופ, )ר הועדה הישראלית"יו, אילן-בר
. )אביב- תל. א(קריבלביץ . מ' פרופ, )טכניון(פינקוס . א' פרופ

 .בארגון הכנס הועדההנשיא איחל הצלחה לאנשי 
  

דמי החבר  נשיא האיגוד העלה את האפשרות להעלות בעתיד את .6
ים והאישיים על מנת לתמוך בחברי האולימפיאדה ובנסיעות המוסדי

  ICIAMוה  EMSהנציגים לפגישות ה 
  

  קידר- ורד רום: רשמה
  

  :על החתום
  

  
______________        ________________        _____________  

  ,קידר-ורד רום' פרופ,         רוברט קראוטגמר ר"ד             , הרי דים' פרופ
 מזכירה                                 גזבר                            נשיא


