יום ראשון ז' אייר תשע"ט 12/05/2019

עמיתים וחברים נכבדים,
ב 1/1/19-קיבלנו על עצמנו את נשיאות האיגוד הישראלי למתמטיקה .אנו מודים לחברי האיגוד על האמון .תודה
מיוחדת לחברי הנשיאות הקודמת :קובי רובינשטיין (נשיא) ,יהודה פינצובר (גזבר) ואמיר יהודיוף (מזכיר) על
עבודתם המסורה בשנתיים הקודמות ועל ניהול מוקפד והעברה מסודרת של התפקיד.
בתפקידנו בשנתיים הקרובות אנו מתכוונים להמשיך במסורת קודמינו של תמיכה וחיזוק המתמטיקה בישראל.
בכוונתנו לשים דגש על שלושה נושאים נוספים:
א) עדוד המחקר המתמטי במכללות :בשנים האחרונות נוצרו במספר מכללות קבוצות מחקר חזקות ואנו
מאוד רוצים לחזק מגמה זו שתאפשר להרחיב משמעותית את המחקר המתמטי בישראל .בפרט אנו
רוצים לנצל הזדמנות זאת ולקרוא לכל המתמטיקאים במכללות (ובמקומות אחרים) להצטרף כחברים
לאגוד .נשמח לסייע ככל שנוכל ונקבל ברצון הצעות שיגיעו מ"השטח" לקידום מטרה זו.
ב) חיזוק הקשרים הבינלאומיים :בעוד שישראל בולטת מאוד בכנסים ובפרומים הבינלאומיים הכלליים
ובקשריה עם ארה"ב ,הקשרים עם אירופה אינם ממצים את הפוטנציאל הטמון בהם .ננסה לפעול בנושא
זה.
בפרט ,סיכמנו עם נשיאות ה ,DMV-הארגון המתמטי של גרמניה ,שנערוך את הכנס השנתי שלהם ושלנו
לשנת  ,2021במשותף בירושלים בימים שלישי -חמישי ,כ"ה -כ"ז באדר תשפ"א. 9-11/3/2021 ,
למרות הטרחה והאתגר הארגוני ,אנו שמחים מאוד להזדמנות זו ,שגם תוכל לחשוף בפני האורחים את
הישגי המתמטיקה הישראלית ובמיוחד את הדור הצעיר.
בראשות הוועדה המארגנת מטעמנו יעמדו משה ירדן ואהוד דה-שליט ,ובראש הועדה המדעית יעמוד
זאב רודניק .החברים מוזמנים לפנות אליהם בהצעות לפעילויות מדעיות ואחרות.
ג) היינו שמחים גם לפעול לחיזוק הקשר בין שדה המחקר המתמטי בישראל לבין התעשייה הישראלית.
נשמח להצעות בכיוון זה.
נזכיר שהכנס השנתי הקרוב ,לשנת תשע"ט ,יערך ביום חמישי י' בסיון תשע"ט ,13/6/19 ,באוניברסיטה העברית
בגבעת רם ,ירושלים .בכנס ,בין השאר ,יוענקו הפרסים של האיגוד:
❖ פרס ארדוש :לב בוחובסקי.
❖ פרס לויצקי :דורון פודר ואורי פרזנצ'בסקי.
❖ פרס ניסיהו :יובל פלד.
ברכות לזוכים ותודות לחברי ועדות הפרסים .תודה מיוחדת לחברי הועדה המארגנת של הכנס (יאיר גלזנר -יו"ר,
קריסטל הויט ,רון עדין ,ותומר שלנק) על עבודתם הנמרצת והמסורה שמבטיחה מספר חידושים השנה ,וביניהם
תערוכת "פוסטרים" של תלמידי מוסמך ודוקטורט וחלוקת פרס ה"פוסטר המצטיין" .אנא עודדו את תלמידיכם
להשתתף במיזם זה ,שיוביל להכרות נרחבת יותר בין חברי הקהילה ובמיוחד הצעירים שבהם.
מקווים לראות את כולכם ביום זה.
בברכה,
אלכס לובוצקי (נשיא)
ערן נבו (גזבר)
קלואי פרין (מזכיר)

