
הזוכים הזוכים 
בפרסי בפרסי 

הצטיינות הצטיינות 
תש״פתש״פ

בית הספר למדעי המתמטיקה
הפקולטה למדעים מדויקים
ע״ש ריימונד ובברלי סאקלר

אוניברסיטת תל אביב

פרס הצטיינות לתלמידי תואר ראשון

דוד בן ציון, המסלול הדו-חוגי למתמטיקה מדמ"ח
דני אופק, המסלול למתמטיקה חד-חוגי

אלון בר, המסלול המשולב מתמטיקה פיזיקה
הדס גיא דניאל, המסלול המשולב מתמטיקה פיזיקה

 
פרס הצטיינות לתלמידי תואר שני

ארנון שור, החוג למתמטיקה עיונית, בהנחיית פרופ' ליאוניד פולטרוביץ 
ופרופסור ירון אוסטרובר

ליאוניד  פרופ'  בהנחיית  עיונית,  למתמטיקה  החוג  דיקשטיין,  עדי 
פולטרוביץ וד"ר פרול זפולסקי

איתמר כהן מטלון, החוג למתמטיקה עיונית, בהנחיית פרופ' ברק וייס
זיו גרינהוט, החוג למתמטיקה עיונית, בהנחיית פרופ' דורון פודר
נעם פירני, החוג למתמטיקה עיונית, בהנחיית ד"ר אלכסיי אנטין

דור שמויש, החוג למתמטיקה עיונית, בהנחיית פרופ' ליאוניד פולטרוביץ
אמיתי אלדר, החוג למתמטיקה שימושית, בהנחיית פרופ׳ יואל שקולניצקי

 
פרס הצטיינות לתלמידי תואר שלישי

אדם ג'ברה, החוג למתמטיקה שימושית, בהנחיית פרופ׳ אריה לבנט
טורקל,  אלי  פרופ'  בהנחיית  שימושית,  למתמטיקה  החוג  כהנא,  אדר 

פרופ' דן גבעולי, פרופ' שי דקל
 

חלוקת פרסים על שם:
פרס ע"ש נמרוד לפיד ז"ל לתלמידים מצטיינים

בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים

נמרוד לפיד ז"ל היה מראשוני המורים בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים. 
מדי שנה אנו מעניקים את הפרס לתלמידי תואר ראשון ושני המצטיינים 

בלימודיהם. השנה אנו מעניקים את הפרס, לתלמידים המצטיינים:
 אלעד בן אברהם  - תלמיד תואר ראשון במסלול הדו-חוגי סטטיסטיקה 

ומדמ"ח.
גיא סמורודינסקי  - תלמיד תואר שני, מנחה פרופ' סהרון רוסט.

  
פרס ע"ש ברטה ויעקב בלכר ז"ל

ד"ר יעקב בלכר ז"ל עלה ארצה מארגנטינה.   התמנה כמרצה בחוג 
לסטטיסטיקה באוניברסיטת תל-אביב ושימש כרכז לימודי הסטטיסטיקה 
בשלוחה התל-אביבית של האוניברסיטה העברית. ד"ר בלכר נפטר בשנת  
1972. לפני שנתיים הלכה לעולמה בשיבה טובה, אלמנתו, ברטה בלכר 
ז"ל ומאז הפרס ייקרא גם על שמה.   הקרן מחלקת פרס לתלמיד מצטיין 

 בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים.
השנה יקבל את הפרס, רון ליטמן,  תלמיד תואר  שני, מנחה: פרופ' מלכה 

גורפין.

 פרס ארנסט לתלמידים מצטיינים
בחוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים

עמית יפה, תואר ראשון, המסלול הדו-חוגי סטטיסטיקה וכלכלה
עומר נועם, תואר ראשון, המסלול הדו-חוגי סטטיסטיקה ומדמ"ח
טל אגסי, תואר ראשון, המסלול הדו-חוגי סטטיסטיקה וגיאוגרפיה

מיכאל קוז'ק, תואר שני, בהנחיית פרופ' סהרון רוסט
איתי בארלי, תואר שני, בהנחיית פרופ' אהוד לרר

ניתאי אלון, תואר שני, בהנחיית פרופ' יצחק מלכסון
 

פרס ע"ש רות ונתן אליוסף ז"ל למצטיין בהוראה

נתן היה אדם מיוחד, מורה מלידה, הוא היה יותר ממורה לתלמידיו הוא 
התעניין בהשקפת עולמם וגם בבעיותיהם האישיות. במותו אבד לנו אדם 

ומורה יקר ונערץ. מדי שנה מחולק פרס לתלמיד מצטיין בהוראה. 
השנה אנו מעניקים פרס הצטיינות למתרגל:

מתן שלו, תלמיד תואר שלישי, החוג למתמטיקה עיונית בהנחיית פרופ׳ 
אסף נחמיאס

 
פרס הצטיינות לעוזר הוראה בודק תרגילים מצטיין

קרן מור ווקנין, החוג למתמטיקה עיונית
טל אגסי, החוג לסטטיסטיקה וחקב"ץ

תלמידים במעמד מיוחד – תוכנית בנו ארבל

בבית הספר למדעי המתמטיקה מתקיימת מאז סוף שנות השמונים תוכנית 
לתלמידי חטיבת ביניים ותיכון מצטיינים הלומדים קורסים לתואר ראשון. 
פרופסור בנו ארבל, האיש שבנה את התוכנית, ויצק אותה בדמותו, לצערינו, 
הלך לעולמו – אבל מורשתו נמשכת. בכל שנה מעניק בית הספר פרסי 
הצטיינות לתלמידים מצטיינים בתוכנית ולזוכי האולימפיאדה הבינלאומית 

למתמטיקה. השנה יקבלו את הפרס:

אלעד ערוסי, החוג למתמטיקה
דניאל אגסי, החוג למתמטיקה

עומר חתוכה, החוג למתמטיקה
גיא לכמן, החוג למתמטיקה

 
זוכה האולימפיאדה הבינלאומית במתמטיקה 2019 

שנערכה באנגליה

שבו רגבים, תלמיד תואר שני במתמטיקה עיונית

חברי ועדת מלגות:

פרופ' דן הרן, יו"ר ועדת מלגות, מתמטיקה עיונית
פרופ' יצחק מלכסון, החוג לסטטיסטיקה וחקב"ץ

פרופ' אריה לבנט, החוג למתמטיקה שימושית

ועדת המלגות החליטה השנה להעניק פרסי 
הצטיינות לתלמידים, בהתאם לרשימה המצורפת. 

השנה, בשל הקורונה, לא נוכל לקיים את טקס מצטייני ביה"ס והוחלט 
שאת תעודות ההצטיינות יוכלו המצטיינים לקבל אצל נורית ליברמן 

בניין שרייבר קומה ראשונה חדר 135
טלפון לתיאום: 03-6408046

כספי הפרס יועברו לחשבון הבנק של המצטיין. ברכות לזוכים ולמנחים 
ותודה רבה לתורמים. 


