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לכבוד
פרופ' ויטלי מילמן ,נשיא
האיגוד הישראלי למתמטיקה
שלום רב,

הנדון :הזוכה בפרס לויצקי לשנת 5102
לאחר עיון בתיקיהם של ארבעת המועמדים המצויינים לפרס לויצקי לשנת  ,2103ולאחר דיון בין חברי
הוועדה ,החלטנו להעניק את הפרס לדר' אברהם איזנבוד במכון וייצמן למדע.

بمشاركة

דר' איזנבוד קיבל את הדוקטורט שלו במכון וייצמן למדע בהנחיית פרופ' ברנשטיין וברקוביץ' בשנת
 ,2101ונושא התיזה שלו היה .Gelfand pairs and Invariant Distributions :לאחר מכן היה Moore
 instructorב Massachusetts Institute of Technology -בארה"ב במשך שלוש שנים ,ובשנת 2105
הגיע כחוקר בכיר למכון וייצמן.

قسم تاريخ

السيد رونين زيدل
יחד עם דימיטרי גורביץ' (שזכה בפרס לויצקי לשנת  ,)2105פיתח איזנבוד תורה של דיסטריבוציות
االوسط
יריעות נאש) ,ששימשה לניתוח הצגות של חבורות פי-אדיות וחבורות לי .בעזרת התורה
الشرق (כולל
על יריעות
قسمפרסד המפורסמת .עבודה חדשה של איזנבוד ואבני
חשובים של השערת גרוס-
מקרים
מספר
הוכיחו
הזו הם
ٌوسف
بر
الدكتوراوري
פותרת את השערת לובוצקי-ברנשטיין-לרסן על מספר ההצגות האי פריקות של שריגים אריתמטיים.
מאמרים (עם גורביץ' ,דרינפלד ,ואחרים) שהופיעו בכתבי עת מובילים וביניהם:
אייזנבודפרסם 22
الدولٌة
العالقات
Annals of Mathematics, Selecta Mathematics ,American Journal of Mathmatics.
قسم تارٌخ
الدكتورمحمود ٌزبك
שקיבלנו נאמר:
الشرق ההמלצה
במכתבים
االوسط
Rami is an extremely bright mathematician who has already solved longstanding
problems in a highly developed field… has deep insights and an extraordinary ability
to develop … tools from different areas to attack difficult problems



Rami Aizenbud is a first class mathematician with wonderful ideas. He already has
numerous results that confirm his high level, and he is open to new challenges.
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المدرجThe work I have described is
really astonishing,
غرفة and
yet it appears
to represent
only
 212مبنى
 20.00فً
الساعة
a small part of Aizenbud’s research to date.
جامعة حٌفا
Dr. Aizenbud is often described as a “fountain of ideas”, and is known worldwide for
his originality and power.
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Rami is learning mathematics at a fanatastic rate … I expect even more great things
from Rami in the near future!



* Rami Aizenbud is a true young mathematical genius, with an impressive
mathematical record, and, clearly, much more to come.
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