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  לקהילת מדעי המחשב באוניברסיטת בן גוריון,
  

 , אותוכחלק מההשלכות מרחיקות הלכת של מגפת הקורונה נאלצנו השנה לבטל את יום המחלקה
 .במסגרתו אנו חוגגים את הישגי המחלקה עם שוחריה, חברי הסגל והסטודנטים שלה שנתיאירוע 

למחלקה אשר במהלכה  20בהקשר זה עיתוי המגיפה כואב במיוחד שכן מדובר בשנת יובל ה 
מסוגים שונים. נתנחם אם כך בעובדה ואירועים תוכננו, אך כמובן לא יצאו לפועל, מספר חגיגות 

שגם אם איננו מתכנסים וחוגגים פנים מול פנים, עדיין שמורה לנו הקהילה המיוחדת שלנו להתגאות 
בעידן שבו אין שום תחום שמדעי המחשב אינם נוגעים בו ומשנים אותו בה ובהישגיה כבכל שנה. 

אינם וחוקריה  באוניברסיטה,  דמיתחוד החנית של מצוינות אק להיות ממשיכהמהיסוד, המחלקה 
ואת טובי חוקרי העתיד טובי מכשירים את אילו שרק בעלי שם בינלאומי ברובד המחקרי אלא גם 

את הצלחות המאמץ  טק שכה חיוני לעתיד המדינה בכלל, ועתיד הנגב בפרט.יהעובדים בשוק ההי
  הזה אנחנו בין היתר רואים בטקס יום המחלקה השנתי.

  
מסורת שפתחנו בה לפני כשנתיים, , הרשו לי להחליף במכתב זה את הייכולת מפגש פיסבהעדר 

שקשרו את גורלם  םאוניברסיטאיילהוקיר את השוחרים שלנו, אותם אנשים וגופים חוץ ראשית ו
, HPלחברת  להודות למשפחת אנגרס, ןאני רוצה לכ בגורלנו, חלקם כבר לאורך שנים ארוכות. 

גם , למר משה חוגג, והשנה גם לחברת מדולה שהצטרפה הולי אולמןגב'  וורעייתלפרופ' ג'ף אולמן 
לנשים. המשפחה מיוחדת מלגת עידוד  והחל משנה הבאה תעניקלמשפחת מדעי המחשב היא 

  גם בעתיד. עשות כךותמשיך לאם כן להתרחב, שלנו ממשיכה 
  

צות יבאופן אישי ובצירוף לחעודות ופרסי ההצטיינות תאת היות ואין ביכולתנו להעניק השנה  שנית,
. את הישגיהם ולכבדהרשו לנו לכל הפחות לציין את שמם של הזוכים , ידיים וצילומים משותפים

מכלל התלמידים זוכים בהוקרה שכזו, אבל בהיותנו מחלקה המקבלת מאות  5%אומנם פחות מ 
 1500בשורותיה יותר מ  מאגדתו), !םרשלהיתלמידים חדשים בכל שנה (מתוך אלפים המבקשים 

מובאת לכן והיא  עשרות סטודנטים תכוללם, רשימת המצטיינים יתלמידים בכלל המחזורים הפעיל
והכבוד שאתם מביאים לנו כמחלקה  כםלא ניתן להפריז בהישגילזוכים אוסיף שבנספח למכתב זה. 

  מרגש ומעורר השראה לכולם.
  

  ישר כח, בהצלחה לכל התלמידים במבחנים המתקרבים,  ובתקווה לשנה "נורמלית" קצת יותר 
  .בתשפ"א

  

  פרופ' אהד בן שחר                  

  רמ"ח מדעי המחשב                  
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 רשימת הזוכים בפרסי מצטיינים תש"פ
  

  (זוכה חדש לתש"פ)שגיא שחר  מר    לתלמיד מתחיל פרס ראש המחלקה
  (זוכה ממשיך מתשע"ט) בנימיןידין  מר
  

  מר נדב קלמה (זוכה חדש לתש"פ)  מון שרף ומרתה וסולפרס סיירת טכנולוגיה באדיבות גב' 
  גב' קרן אסתר צדקי (זוכה חדשה לתש"פ)

  (זוכה ממשיך מתשע"ט)שמחי איתי מר 
  (זוכה ממשיכה מתשע"ט)סאיאס מאיה גב' 
  (זוכה ממשיכה מתשע"ט)דוד אורפז גב' 
  (זוכה ממשיך מתשע"ט)משה רועי מר 

  
  משה רועי  מר  פרס ע"ש אורן אנגרס

  
  מליק ספיר גב'   לודמילה קיאנובסקי ה שללזכר HPפרס 

  קובל דריה גב' 
  

  גינדי בן מר   )טמלגת משה חוגג לתואר ראשון (המשך פרס מתשע"
  סידון בר גב' 
  מיכאל עמית  גב'

  שאהין פרנסיס מר  
  שוקטי סהר מר 

  
  לתואר שני (המשך פרס מתשע"ט) מלגת משה חוגג

   
  גגולשבילי אופיר  מר

  בראמי טל מר 
  בראל  לינוי גב' 
  מורדכוביץ לינור גב' 
  שרוני מיכל גב' 

  
 פרס הרקטור להצטיינות יתרה לתלמידי תואר שלישי

  
 מר שחף שפרברג

  
  לויהדר גב'   תש"פ פרס מצטיין רקטור

  מר רועי איזנשטדט
  

 לתלמידי תואר שניפרס הצטיינות דיקן 
  

 מר תם יעקב
  מר גיא סער

  מר שחף פינדר
  גב' מיכל שרוני
  גב' מיתר רונן
  מר נדב ברק

  גב' לינוי בראל
  

  מר דורון כהן   תש"פ פרס מצטיין דיקן
  גב' נגה קליין

  מר יניב פוייסקי
  מר עופר מוזס
  מר איתי מיזרץ

  מר אביתר מטרני
  מר נדב עמיחי ברמה

  גב' גיא ארז
  ברמןמר ענר 

  מר אור גולדנברג
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  שהם פלר מר  תש"פ פרס מצטיין מחלקה
  מר רועי משה

  מר אלון מזרחי
  מר שגיב שיבר
  מר ברק הלמן

  מר שגיא מרכוס
  הילה לוי 'גב

  מר עמית קפלן
  מר איתמר צימרמן 

  גב' מעין מנחם
  שמר זיו היר

  מר נדב מתתיהו
  מר יהודה מרציאנו

  דרך גב' הדר
  

  תש"פ הצטיינות בלימודיםתעודת הערכה על 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מר אייל פיקהולץ
  מר טל שרצקי

  מר הוד אלפרט
  גב' מורן אלון
  גב' שחר ברק

  מר בוריס צירקין
  מר ידין בנימין
  מר אסף לביא
  מר תום נאמן

  מר מור ישראלי
  מר מיכאל פטיצין

  מר נועם עטיה
  גב' רעות שלם

  מר יובל מרגלית
  מר רועי טופר

  רועי בן דבמר 
  מר גיא דורון
  מר ברק כהן

  מר אופיר ברנס
  מר תומר עמראן

  מר שגיא לוי
  מר אוהד אליהו
  מר רועי זלצמן

  מר ליאב רבי
  גב' אביב גיא

  גב' מאיה סאיאס
  גב' שרון שרייבר

  מר גיא עמית
  גב' יובל כהן

  מר אמיר אברמוביץ
  מר אור שלמה לסרי

  מר קורן גרשוני
  מר ליאור דהן

  אדרימר אביב 
  גב' ניצן גואטה

  מר ניב ברק
   מר גיא לנדוי
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  מר אוהד בן ברוך  תעודת הצטיינות בהוראה
  מר עמיר רובין

  מר נתי פטר
  מר פרנק מיכאל חי

  גב' ליאת כהן
  מר תומר סידי

  

  


