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 !שלום רב ILAIS לחברי
 

י האסיפה הכללית "הוצעו הפעילויות הבאות שאומצו לאחד מכן ע ILAIS-בקול הקורא הראשון להצטרפות ל
 :המכוננת

 
 קיום כנסים מדעיים •
 כות מידעקיום פעילויות לתלמידי תואר שלישי במער •
  .פיתוח שיתוף פעולה ים תיכוני בנושא מערכות מידע •

 
 שו מאז הקמת הארגון הןחקריות שהתריהפעילויות הע

 
  באוניברסיטת 2006 -הכנס הראשון נערך ב. קיום שני כנסים מדעיים בהם הוצגו עבודות מחקר של החברים

. בארגונם של דוד שוורץ ורועי גלברדהכנס השני נערך השנה . חיפה בארגונם של שיזף רפאלי ודפנה רבן
.  אנשי מערכות מידע מרחבי הארץ וממספר גדול של מוסדות אקדמיים60 -בכל אחד מן הכנסים השתתפו כ

 .שני הכנסים היו מוצלחים מאד לדעת המשתתפים בהם ונתונה תודתנו החמה למארגנים
 

במפגשים אלה הציגו חלק מן . קטוראנטיםבמסגרת כל אחד מן  הכנסים המדעיים נערך גם קונסורציום של דו
תה הזדמנות למשתתפים להכיר את יהי, כמו כן. שהיו בעלי עניין רב, המשתתפים את עבודת המחקר שלהם

 .יחסות לעתידיעמיתיהם ממוסדות אחרים ולהתחיל ביצירת רשתות הת
 

מינוי ועדת וקדת על עתה היא ש. 2008בך ממכללת עמק יזרעאל הסכימה לארגן את הכנס לשנת -רחל אור
אנו בטוחים שהכנס ינחל הצלחה רבה ובטוחים גם שחברים שהיא תבקש את עזרתם ישמחו . תוכנית לכנס

 .לסייע
 

ארגון  בILAISהשנה משתתפים כמה מחברי . גם הנושא של שיתוף פעולה ים תיכוני החל קורם אור וגידים
, שייערך בפעם השלישית  בוונציה Mediterranean Conference on Information Systems -ב

אנו מקווים שבעתיד . ומגישי מחקרים, חברי ועדת התוכנית, השתתפותנו ניכרת בין המארגנים. באוקטובר
או אתר   MCIS2007-Flyer לפרטים נוספים ראה. ניתן יהיה להרחיב ולהעמיק את השתתפותנו עוד יותר

 .http://www.mcis2007.org  הכנס
 

. הועלתה בעיה הנוגעת לקרן המחקר הלאומית, 2006ת אשר התקיימה במסגרת הכנס של באסיפה הכללי
הצעות , כ"בד, על כן נבדקים; הסתבר שהקרן אינה מכירה במערכות מידע כדיסציפלינה מדעית בזכות עצמה

. ושלא לטובתנ, י אנשי מדעי המחשב או אנשי תחומים שונים במינהל עסקים"מחקר בתחום מערכות המידע  ע
. עם ראש הקרן הלאומית ודנו בבעיה זו, כנציגי הארגון, בעקבות הדיון בנושא נפגשו ניב אחיטוב ודב תאני

, יחד עם זאת; ראש הקרן הסביר שהבעיה נעוצה במספר המועט של בקשות המוגשות בתחום מערכות מידע
על כן אנו מבקשים מן . זההביע נכונות להכיר במערכות מידע כתחום נפרד אם יוגשו מספיק בקשות בתחום 

 :החברים
 

 להרבות בהגשת בקשות לקרן הלאומית למימון מחקרים במערכות מידע •
 לציין בכל בקשה מתאימה שהיא מתחום מערכות המידע ולבקש שיפוט מתאים •



 מנת שנוכל לנהל מעקב ולתבוע בשנה שעברה ובשנה זולהודיע לנו על הגשת בקשות כאלו  •
וחים לדפנה רבן מאוניברסיטת חיפה שהסכימה לאסוף את יובירו את הדאנא הע. התייחסות מתאימה

 .draban@univ.haifa.ac.ilכתובת הדואר האלקטרוני של דפנה .  החומר
 

ניפגש גם עם נציגיה כדי לנסות ולשפר את מצב ההצעות . ישראל-ישנה בעיה דומה כנראה ביחס לקרן גרמניה
 .במערכות מידע

 
 .ם לפעילויות נוספותאשמח מאד לשמוע הצעותיכ

 
באותה עת נשמח לקבל רישום של  .2007י תשלום דמי החבר לשנת "הגיע העת לחדש את החברות ע, ועכשיו

ינים לחדש את יהמעונ ב"חידוש המצ/י מילוי טופס הרישום"ׁשתי הפעולות מתבצעות ע. חברים חדשים
ח כדמי חבר לשנה "ש 100ב בליווי תשלום על סך "פס המצחברותם או להצטרף לסניף יחזירו את הטו

האגוד הישראלי "את התשלום אפשר לבצע באמצעות המחאה לפקודת ).  ח עבור סטודנטים"ש 75 (נוכחיתה
) 105' מס( בסניף האוניברסיטה 274046' י העברה בנקאית לחשבון מס"או ע" לטכנולוגיות ומערכות מידע

   ראה AIS חייב כל חבר להיות גם חבר ILAIS-ו AIS לפי תקנותיודגש כי . של בנק דיסקונט
(http:www.aisnet.org).  שאולי לא קיבלו הודעה , אנא העבירו מסר זה לעמיתיכם ולתלמידי הדוקטוראט

 .או העבירו אלי את כתובותיהם,  הסניףקיוםאת דבר , זו
 

 ICISאו בכנס , ILAIS 2007כנס ב, 2006- ב ILAISמי ששילם את דמי החבר בכנס : אנא שימו לב
 .ואינו חייב בדמי חבר כעת, 2007 שילם כבר את דמי החבר של 2006
 

 ,בברכה
 

 
 

 דור-פיליפ עין
 ILAISר "יו
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 כדמי \$25ח"ש100ב בליווי תשלום על סך "ו את הטופס המצ יחזיר או לחדש את חברותםהמעונינים להצטרף לסניף
האגוד "את התשלום אפשר לבצע באמצעות המחאה לפקודת ).   עבור סטודנטים\$20ח"ש75 (2007 תחבר לשנ

) 105' מס( בסניף האוניברסיטה 274046' י העברה בנקאית לחשבון מס"או ע" הישראלי לטכנולוגיות ומערכות מידע
ראה  (AIS חייב כל חבר להיות גם חבר ILAIS- וAISיודגש כי לפי תקנות . של בנק דיסקונט

http:www.aisnet.org .(או , שאולי לא קיבלו הודעה זו, אנא העבירו מסר זה לעמיתיכם ולתלמידי הדוקטוראט
 .העבירו אלי את כתובותיהם

 
 �------------------------------------------------------------------------------------ נא לגזור ולהחזיר

  
 דור-פיליפ עין

 ILAIS –האגוד הישראלי לטכנולוגיות ומערכות מידע 
 דור-י פיליפ עין"ע

 75שבטי ישראל 
 47252רמת השרון 

 
 , אני

 
 _________________ )מספר זהות(____________________________,     ) שם(
 
 ______  _______________________) מוסד(

 ______________________) נא פרט (3     אחר  3     סטודנט  3חבר סגל :   מעמד
 ______________________________) מען(
 

______________________________         
 

         ______________________________         
 

מטרות העמותה ).  ILAIS(לטכנולוגיות ומערכות מידע  באיגוד הישראלי לחדש את חברותי\מבקש להיות חבר
אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית , חדשכחבר בה אם אתקבל . ותקנונה ידועים לי

 .של העמותה
 

 .Laws-AIS By או לאתר  .il.ac.eindor@tauדור -אנא פנה לפיליפ עיןלקבלת תקנון העמותה 
 
 

 ________________________ :חתימה_____________      :תאריך
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