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פרוטוקול הישיבה מיום ה 26-באפריל 2006
The Kaplun bldg., room 319 at TAU
סדר יום
 (1חתימה על אישורים
 (2דרישות של EPS
 IPS2006 (3אישור המיקום והתאריך
(4היתרונות להיות חבר באגודה הישראלית לפיסיקה
 (5דמי חבר בארגון

Agenda:
Signature on approval - Joan
EPS request - Joan
IPS2006 – place and date approval
Membership IPS – Benefits
Membership IPS - Fee

)1
)2
)3
)4
)5

נוכחים Dr. Joan Adler, Prof Avishai Dekel, Prof. Cezar Bruma, Dr. Nathan Netzer, Prof. Raoul
Weil, Dr. Zvi Rosenstock , Israel Mardor, , Prof. Lior Klein
 Dr. Joan Adlerמודיעה בתחילת הדיון כי חלק מחברי הוועדה ) Prof. Michael , Dr. Guy Tel-Zur , Dr. Eli Raz
 ( Mr. Michael Savin , Prof. Nir Davidson , Gedalinלא יכולים להגיע לישיבה ,והם מתנצלים על כך.

 (1חתימה על אישורים

1) Signature on approval - Joan

 Dr. Joan Adlerמודיעה ששני חברים מהארגון Dr. Joan Adler ,ו , Dr. Nathan Netzer -הם בעלי זכות לחתימה על
המסמכים בשם הארגון .היא מציעה לצרף עוד שניים מחברי הארגון ) ( Prof. Avishai Dekel , Prof. Cezar Bruma
לרשימת החותמים בשם הארגון .הוועדה אישרה פה אחד את הצטרפות החברים החדשים לרשימת בעלי זכות לחתימה בשם
הארגון.

2) EPS request - Joan

 (2דרישות של EPS

 Dr. Joan Adlerמודיעה שהארגון האירופי  EPSמבקש שחברי הועדה  IPSידאגו להוספת דמי חברות לארגון  . EPSכל חבר
 IPSיכול להיות גם חבר מלא ב EPS-בתנאי שישלם סכום נוסף ,קטן יחסית ,בהשוואה לדמי החבר בארגון  .IPSהוועדה אישרה
פה אחד את הדרישה של ה. EPS-

 IPS2006 (3אשור המיקום והתאריך

3) IPS2006: place and date approval

 : Prof. Avishai Dekelמסכים לארגן את הכנס  IPS2006באוניברסיטת ירושלים .כחבר בוועדה המארגנת של הכנס הוא
מציע את התאריך  17דצמבר  .2006הוועדה אישרה פה אחד את המיקום והתאריך של הכנס של .IPS 2006
 : Prof. Avishai Dekelמתחייב לארגן ועדה מארגנת של הכנס בהשתתפות נציגים מאוניברסיטת ירושלים ,אבל מבקש גם
עזרה מחברי הוועדה של  , IPSשהם בעלי ניסיון.
 Prof. Lior Kleinו Dr. Zvi Rosenstock -מסכימים להיות חברים בוועדה המארגנת של הכנס .IPS 2006
4) Membership IPS – Benefits
 (4היתרונות להיות חבר באגודה הישראלית
לפיסיקה
 Dr. Israel Mardorקורא חלק מזכויות של חברי הארגונים  EPSו . APS -קשה להתחרות בארגונים האלה בשל
הזכויות וההטבות!
 : Dr. Joan Adlerלהיות חבר בארגון הישראלי זה גם להיות חבר באופן חלקי בארגונים של  APSוגם של  . EPSלעומת
זאת ,אם חבר  IPSרוצה להיות חבר מלא גם ב ,EPS -אז הוא יכול לשלם סכום חלקי )כ 19 € -במקום  ( 60 €כדמי חבר ב-
.EPS
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5) Membership IPS - Fee
 (5דמי חבר בארגון
 : Dr. Joan Adlerמציעה לעשות השנה מבצע :מי שישלם  ₪ 200יהיה חבר בארגון במשך שנתיים ) .(2007–2006דמי חבר
רגילים נשארים  ₪ 150לשנה .גמלאים ,סטודנטים ומורי תיכון משלמים חצי מהסכום הנ"ל .הטבות :כל חבר בארגון יקבל הנחה
משמעותית בדמי השתתפות בכנס  .IPS 2006הוועדה אישרה פה אחד את ההחלטות לגבי דמי החבר בארגון.
 : Dr. Joan Adlerבסוף יולי תתקיים הישיבה הבאה.
פרופ' סזאר ברומה
מזכיר האגודה הישראלית לפיזיקה
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