
 

1      שמואל אוסטר
 

07.01.2020 
 ישראל היקרים, IEEEלעמיתיי חברי 

 
, בקישור ישראל IEEE -קיבלתם מסר עם הזמנה לבחור מועמדים ל 2.01.20200 -ב

vTools.Voting . 
 

הכרתי רבים מכם באופן אישי, והיד  IEEE COMCAS -בו IEEE -במהלך שנות פעילותי ב
 פונה אליכם בבקשה אישית, לנצל את זכות הבחירה שלכם ולבחור בי כיו"ר הסניף.עוד נטויה. אני 

 
 -, בIEEE -ישראל, לאחר שנים של פעילות התנדבותית ב IEEEאני רץ כמועמד לבחירתכם לראשות 

EuMA/EuMW וועדות  או חבר )איגוד אירופאי(, בלשכת המהנדסים ועוד, כחבר הנהלות האיגודים וכיו"ר
 בארץ ובחו"ל.  טכניות וניהוליות

 
, מועמד לגזבר פרופ' פבל גינזבורג, מועמד למזכיר הסניף ואלכס דיסקין ר”דיחד איתי, כצוות, מצטרפים 

באים עם ניסיון רב בהובלה וביוזמה של פעילויות, תוך צבירת היכרויות בינלאומיות ומקומיות  שלושתנו הסניף.
ישראל ולקהילייה המדעית וההנדסית שלנו,  IEEE -רבות ערך, שתרמו ויתרמו תרומות משמעותיות ל

   באקדמיה ובתעשייה.
  

 4פי , מקוון, מהיר(, להעשרת הקופה Paperlessפעלתי לניהול כספי מסודר ) כגזבר הסניף וכחבר הבוארד
. IEEE -לרשם העמותות במשרד המשפטים )באמצעות רו"ח הסניף( ולשנתיים הדיווחים שיפרתי את הו

(, ואמר שלראשונה 2019 -באספה השנתית של הסניף )ב השינוי שהובלתי,רואה החשבון ציין לשבח את 
 סגרנו היטב דיווח כספי בינואר בתחילת שנה, לעומת איחורים כרוניים בעבר.

 
( בין MOUs, ודאגתי למסד הסכמי שיתופי פעולה )חתימה על IEEE Region 8ייצגתי את הסניף במפגשי 

 הסכמים נוספיםבאיטליה, בקפריסין ובטאיוואן. אני מקיים שיחות לקראת  IEEEהסניף הישראלי לסניפי 
 העולמי.  IEEE ובכירי נשיאיקשרים אישיים עם צרתי יפעילותי במסגרת   .בינלאומי מדעי פעולה ףלשיתו

 
 IEEE ואני עומד בראש הכנס הבינלאומי 2008 -ב בישראל, הקמתי  IEEE AP/MTTכיו"ר צ'אפטר

COMCAS שמתקיים מדי שנתיים בישראל, נחשב לכנס ה- IEEE  האיכותי והטוב ביותר בנושאיו מחוץ לצפון
 ₪.  600,000 -מעודפיו לקופת הסניף כ עביראמריקה, וכבר ה

 8רו שהם מחשיבים את הצ'אפטר בראשותי לפעיל ולאיכותי ביותר בפעילותו באזור אמ 8דירקטורים באזור 
 .IEEEשל 

 
מוכרת ובעלת לבמה ישראלים מדענים סטודנטים ומאות זכו , IEEE COMCAS של כנס לאורך שנות קיומו

  .IEEE Xplore -ולהכנסתם ללהצגת המאמרים שלהם, בישראל,  מוניטין
 
 . עבודתכםנוספות לפרסום  במותישראל אפעל ליצירת  IEEEר סניף "יוכ
 
וכחבר ועדות  באירופה ובישראלמדעיים בכנסים ו IEEE MTTS Transactions -בשל מאמרים  reviewer -כ

 IEEE Access, כחבר וועדת העורכים של (שנים 24)מזה  בכנסים מדעיים באירופה ובישראל טכניות
Journal (3  )חברי ודחפתי הדרכתי מדעיים.  בבחינת מאמריםניסיון רב עמדה ורכשתי שניםIEEE רבים 

 IEEE -, לכנסים ול IEEE Transactions-הקבלה ל רישותדעומדים בש מאמריםהגשת תהליך כתיבת וב
Xplore . 

 
, (2018 -)ב לכנס עודפי כספים, שהעברתי לסניף עם הצטרפותי לבוארד יצרתי IEEE COMCASכיו"ר כנס 

פעילויות שתורמות ויתרמו לכם, חברי יוזמות ובביכולת לתמוך בבמאות אלפי שקלים ווהעשירו את הסניף 
IEEE בישראל . 

 
   . ישראל IEEEלחברי  ופעילות קופת הסניף ולקידום תכניותהעשרת ל שבניתיתשתית האת פעיל א ר"כיו
 

 IEEE Young Professionalsד"ר אלכס דיסקין, המועמד למזכיר הסניף, מנהל )ביוזמתי( את פעילות 
וניהל מסלולים  TPC Co-Chair  על פעילותו זו. הוא גם IEEE Region 8בפרס  2018 -בישראל ואף זכה ב

 . IEEE COMCAS .https://www.linkedin.com/in/aleksdyskin/?originalSubdomain=ilבכנסי 

 
 .IEEE COMCAS, המועמד לגזבר הסניף, ניהל מושבים בכנסי גינזבורגפרופ' פבל 

 /ginzburg-pavel-http://web.eng.tau.ac.il/~ginzburg/index.php/people/dr.    

 

http://enotice.ieee.org/link.cfm?r=KTaLk_yh9ApHrHFoLX16yQ~~&pe=xCepmbibOWJg_gfu7PQZ9jCUJ971pl8VWYg99usQ1KXmemJvbJ-uEIZQ9oI8D0ESHnLME77sPL41ye0h0okoZw~~&t=hS0LG5XiaJ2j4spYNdXPAQ~~
https://www.linkedin.com/in/aleksdyskin/?originalSubdomain=il
http://web.eng.tau.ac.il/~ginzburg/index.php/people/dr-pavel-ginzburg/


 

2      שמואל אוסטר
 

 
 

נטים, מהנדסים צעירים ונשים אדאג לעבודה רציפה ומסורה לקידום פעילות הסניף, לעירוב וקידום סטוד
 מביא תוצאותו משקיע זמן, עבודה, יוזמה ויכולותהוכחתי שאני  ,מנהיגות והובלההצגתי בהנדסה. 

 . משמעותיות
 

אני מבטיח להיות זמין לקשר אתכם, להיות קשוב לצרכי הקהילה, לקדם את הסניף, ולתמוך ביוזמות 
 .ובפעילויות שלכם

 
ניתן לעיין בקישורים   שמעידים על ניסיוני וכישוריי להובלת הסניף  IEEE -בשאר פרטי ביוגרפיה ותרומות ל

 הבאים:
 
:אנגליתב  

 Israel Section_bio_Auster_Eng 
 
 עברית:ב

Shmuel Auster CV + agenda IEEE 
 

 לבחירתכם בי, באלכס ובפבל לטובת קידום הסניף והקהילייה המדעית וההנדסית בישראל.אודה 
 

 ..1.2020030 -ההצבעה תיסגר ב . vTools.Voting  הקישור למערכת הבחירות:
 

 בברכה,
 

 אלתא מערכות  ,שמואל אוסטר

 ישראל IEEEגזבר וחבר הבוארד, 
 IEEE COMCASמייסד ויו"ר כנסי 

 IEEE AP/MTT Chapterיו"ר 
austers@gmail.com 

052-6174743 

https://www.comcas.org/Portals/107/Israel%20Section_bio_Auster_Eng.pdf
https://www.comcas.org/Portals/107/Israel%20Section_bio_Auster_Eng.pdf
https://www.comcas.org/Portals/107/Shmuel%20Auster%20CV%20_%20agenda%20IEEE.pdf
http://enotice.ieee.org/link.cfm?r=KTaLk_yh9ApHrHFoLX16yQ~~&pe=xCepmbibOWJg_gfu7PQZ9jCUJ971pl8VWYg99usQ1KXmemJvbJ-uEIZQ9oI8D0ESHnLME77sPL41ye0h0okoZw~~&t=hS0LG5XiaJ2j4spYNdXPAQ~~
mailto:austers@gmail.com

