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	איגרת נשיא האיגוד הישראלי למתמטיקה, פרופסור מנחם קוג׳מן 


לכל חברי האיגוד הישראלי למתמטיקה שלום וברכה,

אנו נמצאים בתחילתה של שנה אזרחית חדשה שכולנו תקווה שלא תצטרף למניין שנות מגיפת 
בתנאים  ומחקר  הוראה  של  שגרה  לקיים  הקושי  כל  עם  שלישית ברציפות.  כשנה  הקורונה 
להתנחם  ואפשר  בדרכים רבות,  נמשכת  בישראל  המתמטית  הקהילה  פעילות  הנוכחיים, 


בהישגים גם למרות צוק העיתים. 

בחודש יולי בשנה שעברה התקיים הכינוס השנתי של האיגוד הישראלי למתמטיקה בקמפוס 
אוניברסיטת בן-גוריון בבאר-שבע, ורשם מספר חסר תקדים של משתתפים. נראה שרעבונם של 
מהרצאות  אחת  את  בנוכחות הזו.  התבטא  מקוון  שאינו  לכינוס  הישראלים  המתמטיקאים 
ישראל  פרס  שסאגת  מקווים  כולנו  שאנו   וייצמן,  ממכון גולדרייך  עודד  פרופסור  נשא  המליאה 
נמנעו  הנוכחית  החינוך  ושרת  הקודם  החינוך    וששר לו  להעניק  החליטה  הפרס  שוועדת 
מלהעניק תגיע אל סופה הטוב. את הרצאת המליאה האחרת נשא זוכה פרס ארדש, פרופסור 


רמי איזנבוד, גם הוא ממכון וייצמן. 

בנוסף לכינוס בקמפוס, ובעקבות התקדים המוצלח של שנת 2020, נערך עוד כינוס מקוון של יום 
אחד שהוקדש להרצאות תלמידי מחקר. המתכונת היתה של הרצאה של סטודנט מחקר אחד 
דוקטור  לשנת 2021 -  נסיהו  בפרס  הזוכה  היה  הדוברים  ראשון  עלתה יפה.  והיא  מכל מוסד, 
ליאור ינובסקי, שעבודת הדוקטורט הזוכה שלו הוגשה באוניברסיטה העברית. את ההודעה על 
זכייתו בפרס קיבל ליאור בחדר הלידה זמן קצר לפני לידת בנו הבכור, מה שמלמד את כולנו 


שהחיים נמשכים גם בעת הזו. 

עוד הישג חשוב ומרשים למתמטיקה הישראלית הוא ההצלחה חסרת התקדים באולימפיאדה 
למתמטיקה לתלמידי תיכון: המשלחת הישראלית דורגה במקום ה-7 הכללי. ברכות לכל צוות 


העוסקים במלאכה תחת שרביטו של פרופסור רמי אייזנבוד.

משלחות  שתי  השתתפו  באופן מקוון,  השנה  שנערכה  המתמטיקה לסטודנטים,  באולימפיאדת 
של  בשפע  זכו  בשניהם  והתלמידות  והתלמידים  של הטכניון,  ואחת  לאומית  אחת  ישראליות: 
מדליות בכל הצבעים. המשלחת הלאומית הגיעה למקום השני בתחרות, כשמקדימה אותה רק 
 הסטודנטים הישראלים הנפלאים כבר הרגילו   .St. Petersburg State University המשלחת של
אותנו בהישגים כאלה - אז כאן לא נוכל לומר שההישג ״חסר תקדים״ - ועם זאת הוא לא פחות 
ממופלא. תודות לכל העוסקים במלאכה!  ברכות מיוחדות למשלחת של הטכניון, בהדרכתו של 
פרופסור רום פנחסי, שזו לה הפעם הראשונה להתחרות, שהגיעה למקום מכובד ביותר בדירוג 


הכללי. 


כולנו יכולים לשמוח בתוצאות המרנינות האלה ולקוות לבאות.

 




פרס לויצקי לאלגברה לא חולק בשנת 2021, אך יוענק השנה במקום בשנה הקודמת. 

לצד כל ההישגים נספר גם שנאלצנו בצער רב לבטל את הכינוס המשותף של האיגוד הישראלי 
למתמטיקה עם ה Deutsche Mathematiker Vereinigung, מקבילנו הגרמני, כינוס שיזמו ותכננו 
הנהלות האיגודים הקודמות, שבוטל כבר פעם אחת, ושנסינו להחיותו ולקיימו בחודש הזה. הגל 
החמישי של מגיפת הקורונה בישראל ובגרמניה לא הותיר כל ברירה אחרת. עם זאת, הקשרים 

ושיתוף הפעולה בין האיגודים שנוצרו ימשכו, ויתכן שהכינוס המשותף יצא לפועל בשנה הבאה. 


האיגוד הישראלי למתמטיקה מאחל לכל חבריו שנה פוריה, שלווה - ואם אפשר, בריאה.


	בברכה, 	

	 	

	 	

	 	


	מנחם קוג׳מן, 	
	נשיא האיגוד הישראלי למתמטיקה 	


