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IPS Council meeting 17th December 2006 at Hebrew University

פרוטוקול הישיבה מיום ה 17-בדצמבר 2006
סדר יום
 (1דוח נשיא האירגון על הפעילות ב2006-
 (2אישור על הרכב ועדת האירגון 2007
 (3דוח הגיזבר 2005
(4הישיבה הבאה של ועדת האירגון
 (5קביעת המקום של הכנס .IPS2007
 (6שם אתר האינטרנט של האירגון

Agenda:
President 2006 Report- Joan
Confirmation of 2007 IPS Board members
The 2005 Treasurer’s report
Next IPS Council Meeting
Location of IPS2007
WEB Domain name

)1
)2
)3
)4
)5
)6

נוכחים Dr. Joan Adler, Prof. Avishai Deke, Prof. Dan Shahar, Dr. Nathan Netzer, Prof. Raoul
Weil, Prof. Michael Gedalin, Dr. Zvi Rosenstock , Dr. Israel Mardor, Dr. C. Kuper, Dr. Eli
Raz
 Dr. Joan Adlerמודיעה בתחילת הדיון כי חלק מחברי הוועדה )  ( Prof. Lior Klein , Prof. Cezar Bruma,לא
יכולים להגיע לישיבה ,והם מתנצלים על כך.

1) President 2006 Report- Joan

 (1דוח נשיא האירגון על הפעילות ב2006-

 Dr. Joan Adlerמדווח על פעילויות האירגון בשנת  2006ועל הסטטוס של החוקיות ומס של האירגון.
 (1מגיעות ברכות ל  Ofer Biham -ולוועד הכנס עבור האירגון הכנס בירושלים; במיוחד ל Nir Shaviv -עבור שיטת
ההרשמה דרך האינטרנט .ישנה המלצה להשתמש בעתיד באותה השיטה.
 (2כרגע האירגון קיבל סטטוס חוקתי תקין ופועל על בסיס של פטור ממס .בעתיד הקרוב נקבל את אישור הניהול התקין עבור
שנת .2006
 (3מגיעות ברכות לכמה חברי האירגון )במיוחד ל ( Cezar Bruma -עבור הפעילות האינטנסיבית לגבי איסוף דמי חבר .כרגע
ישנם כ 51 -חברים ששילמו לפני תאריך הכנס  . IPS2006רובם שילמו עבור תקופה של שנתיים.
 (4במשך השנה הבאה  2007חייבים להעביר את הסמכות של הנשיא הנוכחי לנשיא החדש ולארגן בחירות בגין סגן נשיא חדש
)ממכון ויצמן או בר אילן( .חייבים לקבוע את המקום של אתר האינטרנט ושל ) NewsLetterאפשר להשאיר אותו בטכניון(
במשך שש השנים הבאות .נדון על הנושא דרך אתר האינטרנט.
 (5חייבים לקבוע את הסטטוס של . Physicaplus

 (2אישור על הרכב ועדת האירגון 2007

2) Confirmation of 2007 IPS Board
members

הוועדה אישרה פה אחד את ההרכב של הועד האירגון )פרט להחלפה של  Nir Davidsonב ,Dan Shahar -אין שינוים
בהרכב הוועד בהשוואה לשנה שעברה .(2006

 (3דוח הגיזבר 2005

3) The 2005 Treasurer’s report

 : Dr. Nathan Netzerחלק מהמוסדות לא שילמו את הכסף ) TAU, Weizmann, Ariel, Braude, BGU, Soreq,
 .( Rafaelהוועדה אישרה פה אחד את הדוח של הגיזבר.

 (4הישיבה הבאה של ועדת האירגון -החובות לארגון
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4) Next IPS Council Meeting
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. הוועדה אישרה פה אחד את ההצעה.2007  מציעה קביעת התאריך במרץ: Dr. Joan Adler

5 Location of IPS2007

.IPS2007 ( קביעת המקום של הכנס5

 הוועדה אישרה פה אחד.Dan Shahar  מציעה שהכנס הבא יתקיים במכון ויצמן וראש ועד המארגן הוא: Dr. Joan Adler
.את ההצעה
6) WEB Domain name
( שם אתר האינטרנט של האירגון6
. ימצא פתרון לסוגיית מציאת השם של האתר החדש של האירגוןDan Shahar - מציעה ש: Dr. Joan Adler

Prof. Cezar Bruma
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