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פרוטוקול האסיפה הכללית של העמותה
16.6.2011
מישיבתה באוניברסיטת בר-אילן במסגרת הכנס השנתי של האגוד הישראלי
למתמטיקה
 .1האסיפה נערכה במסגרת הכנס השנתי של האגוד ,בהשתתפות כ25-
מחברי האגוד ובתוכם חברי ההנהלה :פרופ' אליעזר רואן )נשיא האגוד(,
פרופ' עוזי וישנה )המזכיר( ,ד"ר טל נוביק )הגזבר( .הישיבה נוהלה
והפרוטוקול נרשם ע"י מזכיר האיגוד.
 .2פרופ' רואן הודה להנהלת האיגוד היוצאת – הרי דים ,ורד רום-קדר
ורוברט קראוטגמר ממכון ויצמן – על עבודתם המסורה ועל העברת
התפקידים שנעשתה היטב.
 .3אישור הדו"חות:
 .aהגזבר הציג את הדו"ח הכספי לשנת  ,2010שהוכן על-ידי הגזבר
דאז )ד"ר רוברט קראוטגמר( ,ואת הדו"ח המילולי המתאים לו,
על-פי הפורמט הנדרש על-ידי רשם העמותות.
 .bכמו כן הציג הגזבר את דו"ח ועדת הביקורת לשנת 2010
)שחבריה הם אילן הירשברג ומיכאל לין( ,המאשר את הדו"ח
הכספי .דו"ח ועדת הביקורת מציין כי הוועדה קראה את הדו"ח
הכספי וההסברים המצורפים לו וכי הם מאשרים שהדו"ח משקף
את מצב החשבון.
 .cהדו"ח הכספי ,הדוח המילולי ,ודו"ח ועדת הביקורת אושרו ע"י
המליאה 22 :תומכים ,ללא מתנגדים.
 .4קשרים עם ארגונים עמיתים:
 .aנשיא האיגוד הודה לפרופ' צבי ארטשטיין ,חבר הeditorial-
 boardב ,EMS-ולפרופ' אידריס טיטי שהסכים להמשיך להיות
איש הקשר ל.ICIAM-
 .bנמסר דיווח על השתתפות ,בתחילת מאי ,בפגישת נשיאי
האיגודים החברים ב ,EMS-ועל היוזמה לפעולה משותפת בנושא
חינוך מתמטי.
 .cהוזכר הכנס המשותף עם האיגוד המתמטי הפולני ,המתוכנן
לסמפטמבר .2011
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נשיא האיגוד דיווח על יוזמתו לקיים כנס משותף עם ה,AMS-
שאושרה על-ידם .הכנס יתקיים ביוני  2014בתל-אביב ובבר-אילן.

 .5תחרויות :הנהלת האגוד מודה ללב רדזיוילובסקי ולפרופ' אלכסיי בלוב
שהסכימו להמשיך להוביל את הפרוייקט ,ולפרופ' גרישה סויפר שהוא
איש הקשר של האיגוד לנושא .המארגנים בחרו נבחרת בת שבעה
סטודנטים שתצא בסוף יולי ל .IMC-אנו מודים לראשי ארבע המחלקות
שבהן לומדים חברי הנבחרת ,על הסכמתם לשאת בהוצאותיהם.
הוחלט שלא להוציא השנה נבחרת ל.SEEMOUS-
על החתום:

_____________
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