
 
 

 
 17/11/19 י"ט חשוון תש"פ

 

 לחברי האיגוד צרור שלומות,

 

לנו, לתלמידינו  הופורייראשית ברכות לפתיחת שנת הלימודים, נקוה שתהא זו שנה ברוכה  (1
  ולכל הקהילה המתמטית בישראל.

כוח לנבחרת הסטודנטים במתמטיקה של ישראל שהגיע השנה -להתחיל בברכת ישר שמחים
 להישגים מופלאים באולימפיאדת המתמטיקה שנערכה הקיץ בבולגריה. 

אביב(, ליאור הדסי ואוהד שינפלד -את ישראל יצגו עומרי פאר ואביאל בוג )אוניברסיטת תל
הפתוחה( ודור מדר )מכון ויצמן(. הנבחרת שמע )האוניברסיטה -)אוניברסיטת בר אילן(, נועם תא

(. בנוסף, כל הנציגים imu.org.il/newsהישראלית דורגה במקום הראשון )!( כקבוצה )ראו 
שמע דורג כאחד מחמשת הראשונים בדירוג האישי. -הישראלים זכו במדליות זהב ונועם תא

 על ההישג המדהים. בבלו-אמנים לב רדזיוילובסקי ואלכסיי קנלברכות לחברי הנבחרת ולמ
 

משתתפים,  150-ל הצלחה גדולה ומשך כוהיה לדעת הכ 2019כנס האיגוד הישראלי לשנת  (2
דוקטורט רבים. תודה למארגנים -במיוחד ניכרה בו אנרגיה צעירה של תלמידי דוקטורט ופוסט

 מר שלנק(.דין, קריסטל הויט ותועיו"ר, רון  -נרז)יאיר גל
 בציונים לשבח ה במקום הראשון שי סדובסקי וכן זכותבכנס זכ השהייתבתחרות הפוסטרים 

 ויסר.-רנן גרוס ועדי ולר
 

 כ"ב בסיוון תש"ף -יערך השנה ב 2020הכנס השנתי של האיגוד הישראלי למתמטיקה לשנת  (3
)יו"ר(, נתן  רסורוק-במכללת אפקה בתל אביב. הוועדה המארגנת בהרכב ליאור ברי 14.6.2020

 בהצעותקלר, גדי בן סימון ויעל אלגם כבר פועלת במרץ. חברים מוזמנים לפנות אליהם 
 ובקשות.

 
גרמני למתמטיקה על קיום הכנס השנתי ההאגוד עם סיכמנו  ,הקודם נומכתבבכפי שדיווחנו  (4

להקדים את  הוחלטמכתב הקודם בבניגוד לנאמר  .משותף בירושליםב 2021שלנו ושלהם בשנת 
 (, ועל כן הכנס יתקיים12/3/21 -שייערך בכדי לא להתנגש עם מרתון ירושלים )הכנס ביום אחד 

 .8-10/3/2021כ"ו באדר תשפ"א,  -כ"ד ,רביעיעד בימים שני 
עוסקים כבר  וישנה וקלואי פירן(עוזי  ,שליט-אהוד דהיו"ר,  – משה ירדן) הוועדה המארגנת

. עלות למשתתפיםהכדי להוזיל את  ,לכנס בגיוס כספי תמיכה הןחלק מההכנות  בהכנות.במרץ 
  .כיוון זהבעזרה גם לנודה לקבלת הצעות ורעיונות 

קובי ו גיל קלעי ,עופר זיתוני ,יו"ר – זאב רודניקהם: הישראלים  השנציגי)ועדת התוכן 
 .וקבוצות עבודה מושביםתשמח לקבל הצעות לארגון  (רובינשטיין

 
   5-11/7/2020)בסלובניה  האירופי למתמטיקה ים הכלליים של הארגוןכנסה יתקיימוקיץ ה (5

/https://www.8ecm.si)  31/7/2020-28ושל הארגון האסיאתי למתמטיקה )בויאטנם 
https://viasm.edu.vn/en/hdkh/AMC2020)  נוכחות  בהם.להשתתף  מוזמניםוחברינו

 בישראל ולקשרים הבינלאומיים חשובה לקידום המתמטיקה בינלאומיים אלוכנסים בישראלים 
 .שלנו

  ICIAM -בכנס ההשנה שייצגה אותנו כהן -מי נוביקפ' אבהזדמנות זאת לחברתנו פרונודה 
 .שימושיתמתמטיקה ב

http://imu.org.il/news
https://www.8ecm.si/
https://viasm.edu.vn/en/hdkh/AMC2020


 
 
 
 

אנו קוראים שוב לכל המתמטיקאים ומדעני המחשב להצטרף כחברים באיגוד. במיוחד ברצוננו  (6
אנו מעוניינים מאוד  ,כפי שציינו במכתבנו הקודם .לקבל בברכה את חברינו המלמדים במכללות

בארץ. הכנס השנתי ייערך הפעם במכללת אפקה כדי להדגיש  לעזור בקידום המחקר במכללות
 מחויבות זו.

 

 

 

 ,בברכה
 נשיא - אלכס לובוצקי

 מזכיר –ן יראי פקלו
  גזבר -ערן נבו 


