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פרוטוקול הישיבה מיום  29דצמבר 2005
נוכחים Dr. Joan Adler, Prof Avishai Dekel, Prof. Cezar Bruma, Dr. Nathan Netzer, Prof. Raoul
Weil, Dr. Zvi Rosenstock , Dr. Eli Raz, Israel Mardor, Mr. Michael Savin, Ms. Tali Mutat
 Dr. Joan Adlerפותחת את הדיונים עם הודעה כי חלק מחברי הוועדה )Prof. Lior ,Prof. Nir Davidson , Dr. Guy-Zur
 (Kleinלא יכולים להגיע לישיבה והם מתנצלים על כך.

 (1דוח הנשיא

1) President ’s report - Joan

 Dr. Joan Adlerממשיכה את הדיונים עם דוח הנשיא.

 (2חברים חדשים

2) New IPS position - Joan

 Dr. Joan Adlerמודיעה שהצטרף חבר חדש לוועד האגודה ) (Dr. Eli Razכנציג נוסף של המכללה האקדמית להנדסה אורט
בראודה .גם כך ,חבר חדש , Israel Mardor ,מצטרף כנציג של סורק במקום .Dr. Michael Murat
האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הצטרפות החברים החדשים לוועד האגודה.

 (3דוח הגזבר

3) Treasurer’s report - Nathan

 - Dr.Nathan Netzerגזבר האגודה  -מסר את הדוח הכספי עבור השנים האחרונות .הוא ציין שהמצב הכספי של האגודה הוא
בעייתי מפני שעדין אין שם ובנוסף אין הגדרה מסודרת של האגודה במסמכים של מס ההכנסה.
 : Dr. Joan Adlerגורם נוסף לירידה ברמה הכספית הוא העיתון  Physica Plusשלא קבל כסף מתרומות כפי שהיה מתוכנן.
בזמן האחרון האגודה הישראלית לפיזיקה נאלצה להפסיק את מתן הכסף ל.Physica Plus -
 – Dr.Nathan Netzerחייבים לדון בישיבה הבאה על מציאת דרכים לשפר את המצב הכספי של האגודה.
האסיפה הכללית אישרה פה אחד את הדווח הכספי לשנה .2004

 (4דיונים על IPS2005

4) Discussions of IPS2005

 : Dr. Eli Razמציע להגביל את השתתפות האנשים לכנסים העתידיים כך שרק לחברי ה IPS-יהיה מותר להציג חומר לכנס.
המרצים של האוניברסיטאות והמכללות חייבים לגייס סטודנטים לחבורת באגודה הישראלית לפיזיקה.
 : Dr. Joan Adlerמציעה לגייס גם חברי סגל חדשים ,יותר פעילים ,מהמוסדות להשכלה גבוהה .בישיבה הבאה חברי הוועדה
ירחיבו את הדיונים בנושא הזה.
 : Prof. Avishai Dekelחייבים לקחת דוגמאות מאגודות אחרות או חברות דומות כמו  .EPSלמשל לתת פרסים לצעירים לפי
הדוגמה של חברת המתמטיקאים ) פרס למדען הצעיר(.
 : Dr. Joan Adlerכדי להציע לסטודנטים משרות עבודה.
 : Ms. Tali Mutatהשנה ,הסטודנטים שהגיעו לכנס לא היו מרוצים מההצעות שקיבלו.
 : Dr. Eli Razמציע לרענן את ועד האגודה כדי שחבריה לא יהיו עייפים לאחר זמן ארוך.
 : Dr. Joan Adlerמגיבה :רוב החברים בוועדה מתחלפים בזמן של הגעת השבתון .מצד שני ,קיימים חברים מאוד פעילים
) (Prof. Raoul Weilשממשיכים בהצלחה לעבוד למען האגודה למרות שפרשו לפנסיה.

 (5דיון חופשי

5) Miscellaneous

 : Dr. Joan Adlerיש לקבוע את התאריך של הישיבה הבאה דרך האינטרנט באמצעות .e-mail
פרופ' סזאר ברומה
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Prof. Cezar Bruma

