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  השנתיתפרוטוקול האסיפה 

, במלון רימונים חוף התמרים בעכו 8:10בשעה  26/5/2017האסיפה השנתית התקיימה ביום שישי 
השנתי של האיגוד הישראלי למתמטיקה. השתתפה הנהלת האיגוד ועוד כעשרה  במסגרת הכנס
  חברי האיגוד.

  2016דוח פעילות לשנת  .1

ים המלח. בכנס  ימים במלון הרודס 4נמשך  2016הכנס השנתי ב : IMU2017הכנס השנתי 
משתתפים רשומים ועוד מספר משתתפים מזדמנים. העלויות כללו תמיכה רבה  104השתתפו 

בסטודנטים, תמיכה חלקית במספר חוקרים, הזמנת מספר מצומצם של חוקרים יוצאי דופן, כיבוד, 
  .149,475מול עלות כוללת של  123,704הסעות ועוד. האיגוד השיג מימון חיצוני בגובה של 

של פרופסור בוריס  90" לכבוד יום הולדתו ה Groups, algebras and identities" תמיכה בכנסים:

באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת בר אילן. איש הקשר עם האיגוד  2016פלוטקין. התקיים במאי 
  היה: פרופסור קונייבסקי.

בתמיכת האיגוד  29/5-1/6/2017יתקיים  בתל אביב בתאריכים   באנליזה INdAM-IMU 2017כנס 
 מתמטיקאים איטלקיים וכן מתמטיקאים ישראליים. 16ישתתפו  והשגרירות האיטלקית בישראל.

  פרטים באתר האיגוד.

התחרות מיועדת לסטודנטים לתואר ראשון ותחילת תואר  :IMCאולימפיאדת הסטודנטים 
 נבחרות מכל רחבי העולם. 72- סטודנטים מ 300בבולגריה השתתפו מעל  2016בתחרות בקיץ  שני.

גיא קפון (אוניברסיטת בר  בנבחרת הישראלית השתתפו: תום קלוורי ודור שמויש (אוניברסיטת ת"א),
 grand firstשלושה סטודנטים שלנו היו בעשיריה ראשונה. תום קלוורי  ועשהאל רייטר (טכניון). אילן),
prize דור שמויש וגיא קפון ,,  - first prize יטר רי  ועשהאל- second prize .דורגה   הקבוצה שלנו

אילן) ולב רדזיוילובסקי ממשיכים להוביל את אימוני - בלוב (אוני' בר- אלכסיי קנל במקום השני.
  פעילות זאת נתמכת על ידי חברת פיינל. הנבחרת.

  קשרים עם האגודות הבינלאומיות הבאות: 2016האיגוד קיים ב  :קשרים עם אגודות בינלאומיות
EMS, AMS ,SIAM ,ICIAM ,INDAM.  
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והדוח אושר על ידי ניתן הסבר על הדו הכספי המצ"ב. נשאלו שאלות הבהרה שנענו בהתאם. 
  האסיפה הכללית.

  



  

  2016דוח ועדת הביקורת לשנת  .3

ויובל  החתום על ידי חברי ועדת הביקורת הפרופסורים אנה מלינקובנמסר דוח ועדת הביקורת 
  , ובנוסף העירה את הערותיה.2016אישרה את הדוח הכספי לשנת גינוסר. הוועדה

 פרס לויצקי .4

הוסכם עם משפחת לויצקי היו"ר דיווח על הכוונה להקים בדומה לקרן פרס ארדש.  :קרן פרס לויצקי
תיה מהקרן ומפירו על הקמת קרן פרס לויצקי בניהול האיגוד שתממן את פרס לויצקי לאורך שנים.

בוועד הקרן יהיו שלושת חברי  ש"ח (צמוד למדד). 5,000יינתן פרס לויצקי אחת לשנתיים בסך 
תדווח לוועד הקרן אחת לשנתיים על   IMUהנהלת ה ושלושה מבני משפחת לויצקי.  IMUהנהלת ה

  זוכה הפרס ועל מצב הקרן.

  :הצעה לשינוי תקנוני פרסי האגוד .5

כך שמספר מכתבי ההמלצה שיצורפו בהגשת ארדש ולויצקי שינוי קל בתקנוני הפרסים הוחלט על 
  מועמד יהיה קבוע (שלושה מכתבים), וזאת על מנת למנוע הבדלים שעלולים לגרום  לחוסר איזון.

  דיון על מתכונת הכנס השנתי .6

   התקיים דיון על הנושא ובסיומו נקבע שהעניין נתון להחלטת הנהלת האיגוד.

 ור הדוח הכספי והמילוליאיש .7

  האסיפה אישרה את הדוח הכספי והמילולי ואת המלצות והערות ועדת הביקורת. 
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