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	איגרת נשיא האיגוד הישראלי למתמטיקה, פרופ. מנחם קוג׳מן 


לכל חברי האיגוד הישראלי למתמטיקה, השלום והברכה. 

המתמטיקה  לאולימפיאדת  הישראלית  למשלחת  חמות  בברכות  ונפתח  הדברים הרגיל,  מסדר  מעט  נשנה 
שהשתתפו (למי  מדינות  מתוך 107  בעולם  שביעי  מקום  חסרי התקדים:  הישגיה  על  תיכון  לתלמידי  הבינלאומית 


שמסתקרן - אחרי סין, רוסיה, קוריאה, ארה״ב, קנדה ואוקראינה), 3 מדליות זהב, 2 מדליות כסף ומדליית ארד:


	אלמוג ולד - מדליית זהב

	יהל מנור - מדליית זהב

	יאיר שהם - מדליית זהב

	עומרי זמר מדליית כסף


	שחר פרידמן - מדליית כסף

	דרור פריד - מדליית ארד 


נצרו את השמות בזכרונכם בטרם נפנה כולנו לצפות באולימיאדה האחרת, המתנהלת עתה בטוקיו. 

תודות האיגוד וגאוותו שלוחות לזוכים, למאמן הנבחרת הישראלית, לב רדזיווילובסקי, ראש המשלחת הישראלית, 
ד״ר דן כרמון, וסגנו, דניאל קנר, והמלווים אלכסנדר טולסניקוב וגיא קפון. לכולם שלוחה התודה והברכה על ההישג 


המרשים!

אייזנבוד  רמי  פרופסור  ובראשותם  והמסייעים לה,  המתמטיקה  נבחרת  הכנת  במלאכת  העוסקים  לכל  גם  תודות 
ממכון וייצמן, מנהל התכנית. תוכלו לקרא עוד על מפעל נבחרת ישראל במתמטיקה הנתמך על ידי משרד החינוך 


והקרן למדעני העתיד באתר התכנית:
https://www.weizmann.ac.il/math/IMT/%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%94-
%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA



אני תקווה שגם ההודעה הבאה תימצא משמחת בסוף הדברים. 
לאחר דיון עם עמיתינו באיגוד הגרמני למתמטיקה, ה-DMV, החלטנו לנסות ולממש מחדש את הכינוס המשותף של 
האיגוד הישראלי והאיגוד הגרמני, שלא יצא לפועל בשנה החולפת בגלל מגפת הקורונה העולמית. הכינוס יתקיים 
בין ה-21 ל-25 בפברואר 2022 בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון בבאר שבע. התקבלה החלטה עקרונית כי אם צוק 
בפלטפורמת  מקוונת  למתכונת  יועבר  ולא  יבוטל  שוב  הכינוס  של הכינוס,  הפיזי  קיומו  את  יאפשר  לא  העיתים 
והגרמנים  הישראלים  מהמתמטיקאים  וטובים  רבים  של  והרצונות  הלב  לרחשי  ביטוי  היא  זו  החלטה   .zoom-ה


.zoom כאחד, שקצו בכינוסי


בקרוב יצא קול קורא למארגני מושבים מקבילים לפי נושאים - אנו מצפים להיענותכם בנושא. 
https://www.imu.org.il/dmv-imu-joint-meeting-2022


https://www.weizmann.ac.il/math/IMT/%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://www.weizmann.ac.il/math/IMT/%D7%94%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA
https://www.imu.org.il/dmv-imu-joint-meeting-2022


נפנה עתה לענייני דיומא פחות מלהיבים, אך שחשוב לא להזניח. ראשית, האיגוד הישראלי מנסה לשפר את מנגנון 
תשלום דמי החבר, שבמתכנתו הנוכחית אינו מאד יעיל. האיגוד יפנה לחבריו פעמיים בשנה בדוא״ל ויודיע באם 
התקבלו דמי חבר אם לאו. מטרת המעשה היא לאפשר למי שבקשו מהתקציבנים במחלקותיהם להעביר דמי חבר 


לאיגוד, לדעת אם התשלום בוצע בפועל. נשמח על עוד הצעות ורעיונות לפישוט ההליך של תשלום דמי חבר.

באסיפת החברים האחרונה הועברו שינויים בתקנוני פרסי ארדש ונסיהו, שעתה נדון בהם כדי למנוע כשלים בעתיד 

הקרוב. 


פרס ארדש. 


רקע לשינוי סעיף 2:
במוסדות  מועסקים  העדכנית  שבמציאות  מאחר  ל״מתמטיקאי ישראלי״.  יוענק  הפרס  כי  קבע  הקודם  התקנון 


להשכלה גבוהה בישראל מתמטיקאים שאינם אזרחי ישראל, מצאנו לנכון לשנות את הניסוח.


הניסוח החדש של סעיף 2 בתקנון פרס ארדש הוא:

הפרס מוענק למתמטיקאי המועסק במוסד ישראלי בתחומי המתמטיקה העיונית או השימושית או במדעי המחשב, 

אשר גילו מתחת ל-41 נכון ל-31 במאי בשנת הענקת הפרס.


רקע לשינוי סעיף 3:
וועדות פרסי ארדש בשנים קודמות הצביעו על הקושי במיון מספר רב של מועמדים, לעיתים מאותה מחלקה. כדי 
להקל על עבודת וועדות הפרס בעתיד וכדי לא להרתיע מתמטיקאים מתאימים מלכהן בהן, האיגוד הציע להגביל 
לאשר  הזכות  האיגוד  לנשיא  תישמר  חריגים  למקרים  עם זאת,  אקדמית ל-1.  יחידה  מכל  המועמדים  מספר  את 


חריגה ממגבלה זו.


הניסוח החדש של סעיף 3 בתקנון פרס ארדש הוא:

יחידה אקדמית.  מכל  אחד  מועמד  היותר  לכל  ולמדעי המחשב,  לממטיקה  המחלקות  ראשי  ע״י  יוצעו  מועמדים 
במקרים חריגים יוכל נשיא האיגוד לאשר חריגה ממגבלה זו. לכל הצעה יש לצרף את קורות החיים של המועמד וכן 


שלושה מכתבי המלצה.


פרס נסיהו


רקע לשינוי בתקנון פרס נסיהו.
בחלק מהמוסדות האקדמיים בארץ דוקטורט במתמטיקה מאושר בדיעבד לתאריך הגשתו, ולא נשמר כל תיעוד על 
התאריך בו הגיע האישור. לפיכך, מועמד לפרס נסיהו שמועמדותו תוגש אחרי אישור הדוקטורט, יראה כמי שהוגש 
זמן רב לאחר אישור הדוקטורט. כדי לאפשר הגשת מועמדים כאלה, התקנון הקודם קצב חלון זמן של עד שלוש 
שנים אחרי אישור הדוקטורט. אך למוסדות בהם האישור אינו בדיעבד, שלוש שנים אחרי הדוקטורט הוא פרק זמן 
ארוך מידי לפרס על עבודת הדוקטורט עצמה, והשיפוט באופן טבעי מושפע מהישגי המועמד בשנים אחרי סיום 
הדוקטורט. כדי לתקן את המצב התקנון ישונה כך שמועמדות תוגש לאחר הגשת הדוקטורט במוסד. הפרס עצמו 
יפגע  שלא  באופן  לעתיד  צעדיהם  את  לכלכל  לרמח״ים  לאפשר  כדי  הדוקטורט במוסד.  אישור  לאחר  רק  יוענק 
במועמדים המסיימים בדיוק בשנה בה נכנס שינוי התקנון לתוקף, השינוי יכנס לתוקף רק בשנת 2024. עד אז יוכלו 


ראשי המחלקות להיערך בהתאם.


הניסוח החדש של סעיף 2 בתקנון פרס נסיהו:

ניתן להגיש עבודות דוקטורט במתמטיקה שהוגשו לאחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל אשר תאריך הגשתן 
(כפי שמופיע ברישום המוסד אליו מוגשת העבודה) הוא לאחר 31 במאי שנתיים לפני שנת הענקת הפרס.  כלל זה 
יחול משנת 2025. לדוגמא, לפרס נסיהו המוענק בשנת 2025 תאריך ההגשה המוקדם ביותר של העבודה הוא 1 
ביוני 2023. עד שנת 2024 ימשיך הכלל הנהוג היום.  פרס נסיהו יוענק רק לאחר אישור עבודת הדוקטורט הזוכה על 


ידי המוסד בו היא הוגשה.


	בברכה, 	

	 	


	מנחם קוג׳מן, 	

	נשיא האיגוד הישראלי למתמטיקה 	


