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החיים שלי לפני אב"ג: 
עשיתי מסלול אקדמי מלא באוניברסיטת תל אביב. למדתי פיזיקה 
ומתמטיקה תחילה, ולאחר מכן בחרתי להתמקד במתמטיקה, ובתורת 

המשחקים בפרט.

למה דווקא אב"ג?  
יש לי מקום חם בלב לבאר שבע מאחר וטל, אשתי, היא בת העיר. 
המחלקה לכלכלה עשתה עלי רושם מעולה. חברי הסגל האקדמי 
והסגל המנהלי מסבירי פנים בצורה יוצאת מן הכלל. בנוסף, אני רואה 
פוטנציאל רב להתפתח במחלקה יחד עם חברי סגל נמרצים, ותיקים 

וצעירים כאחד.

משהו שלא כתוב ב-CV שלי: 
חובב ספורט מושבע – כמעט כל ספורט שיש, בדגש על כדורגל, 

כדורסל ופוטבול. 

כשאהיה גדול:
בילדותי רציתי להיות מהנדס. עם הזמן הלכתי לכיוון קצת יותר 
תיאורטי, ונכון להיום לא הייתי משנה דבר באופן שבו דברים התפתחו. 
התפקיד של איש אקדמיה מאפשר לי לעשות למחייתי את אותם 

הדברים שבכל מקרה הייתי עושה.

My life before BGU: 
I did all of my degrees at Tel Aviv University.  
I studied physics and mathematics, and then chose 
to focus on mathematics and game theory.  

Why BGU?
I have a warm place in my heart for Beer-Sheva 
since my wife is from here. The Department of 
Economics really impressed me. The academic 
faculty and administrative staff are exceptionally 
hospitable. In addition, I see a lot of potential for 
personal development together with energetic 
colleagues, both young and old.  

Something that doesn't appear on your 
resume: 
I am an enthusiastic sports fan - almost all sports, 
but especially soccer, basketball, and football.

When I grow up: 
As a child, I wanted to be an engineer. As time 
went by I went in a more theoretical direction and 
today I wouldn’t change a thing about how things 
evolved. Being an academic allows me to make a 
living doing the things I would do anyway.  

Cat or dog?  
Dog. Cats are scary

Summer or winter?  
Winter. I have a hard  
time with the heat. 

Maccabi or Hapoel?   
Hapoel. I don’t really  
need to explain, do I?  

Morning or night? 
Night. It’s quiet, calm and cool.

Pizza or burgers?   
Hamburger. With apologies  

to the vegetarians and vegans  
of course. 

Facebook or Twitter?  
Twitter!!! Brevity is the name of 
the game. Short and to the point.

כלב או חתול? 
כלב. חתולים מפחידים

חורף או קיץ? 
חורף. קשה לי עם החום

מכבי או הפועל? 
הפועל. לא באמת צריך להסביר, נכון? 

לילה או בוקר? 
לילה. שקט, רגוע וקריר

פיצה או המבורגר? 
 המבורגר. עם התנצלותי הכנה בפני 

הצמחונים והטבעונים, כמובן

 פייסבוק או טוויטר? 
טוויטר!!! 

תמציתיות זה שם המשחק. קצר ולעניין

 המחקר התיאורטי 
 הוא מסע אל 

הלא-נודע, ובחלק 
לא מבוטל מהמקרים 
הבעיה איננה בזיהוי 

 הפתרונות, אלא 
במציאת הבעיות.
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Theoretical research 
is a journey into the 

unknown, and in 
a significant number of 

cases the problem is not 
in finding solutions, but in 

recognizing the 
problems.   




