
החיים שלי לפני אב"ג: 
הילדות שלי הייתה בעיקר בחיפה. למדתי לתואר ראשון בטכניון. אחרי כן 
עברתי למרכז ואת לימודי הדוקטורט במדעי המחשב סיימתי באוניברסיטת 

תל אביב.  

למה דווקא אב"ג?  
כי אוניברסיטת בן-גוריון נמצאת בפריפריה וחשוב לקדם את הפריפריה.  

תובנה שלי מתחום המחקר שלי:  
זה לא לגמרי קשור לתחום המחקר, אבל מה שחשוב במחקר זה למצוא שאלות 
שמצד אחד הן מעניינות ומצד שני ניתן לפתור אותן. חשוב שכל אדם ידע מה 

הוא מסוגל לעשות ומה מעבר ליכולתו.  

משהו שלא כתוב ב-CV שלי: 
אני אוהב משחקי לוח, כמו שחמט ודמקה. 

מקור השראה: 
אתה  אדם  בן  מכיר  כשאתה  אנשים.  מהרבה  השראה  מקבל  אני 
כישרוני הוא  אחד  שכל  מבין  ואתה  שלו,  לכישורים  להיחשף   מתחיל 

בדרך שלו.

כשאהיה גדול:
כשהייתי ילד חשבתי שאהיה מתמטיקאי.

My life before BGU: 
Most of my childhood was spent in Haifa. 
I completed my undergraduate degree at 
the Technion-Israel Institute of Technology.  
I later moved to the center of the country and 
completed my PhD in computer science at Tel 
Aviv University.     

Why BGU?
Because Ben-Gurion University is in the 
periphery, and it’s important to promote the 
periphery.    

A source of inspiration: 
I’m inspired by a lot of people. When you meet 
someone new, you learn about their skills, and 
you realize that everyone is talented in their own 
way.   

Something that doesn’t appear on your 
resume: 
I like playing board games like chess and 
checkers.      

An insight from your research: 
It’s not exactly connected to my field of research, 
but what’s important in research is to find 
interesting questions that can be solved. One 
has to know what one is able to do and what is 
beyond one’s abilities.    

When I grow up: 
W h e n  I  w a s  a  k i d ,  I  t h o u g h t  I ’d  b e  a  
mathematician.     
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תובנה שלי 
מתחום המחקר שלי:  

מה שחשוב במחקר זה 
 למצוא שאלות שמצד

  אחד הן מעניינות ומצד 
שני ניתן לפתור

 אותן. 

בקיצור נמרץ:
חורף או קיץ? 

חורף

לילה או בוקר? 
לילה

An insight  
from my 
research: 

what’s important in 
research is to find 

interesting questions 
that can be solved

In brief: 
  

Winter or summer?  
Winter   

 
Night or morning?

Night


