התחרות המתמטית ע"ש פרופ' י .גרוסמן ז"ל ,תשע"ו

התחרות נערכה כשתי תחרויות נפרדות (לתלמידי חט"ב ולתלמידי ובוגרי תיכון עד גיל  )19בטכניון
ביום ו' ,כ' באלול תשע"ו \  23ספטמבר .10:00-13:00 ,2016
בתחרות השתתפו  108תלמידי ובוגרי תיכון ו 59-תלמידי חט"ב.
פרופ' מיכאל אנטוב ,פרופ"ח אמיר יהודיוף ,ד"ר יוסי כהן ופרופ' רום פנחסי היו אחראים על התחרות.

הזוכים בתחרות לתלמידי חט"ב
פרס ראשון ( ₪ 1000ומענקי לימוד בפקולטה למתמטיקה בטכניון)
איגלר יונתן (כיתה ט' ,חט"ב רשיש ,פתח תקוה)
גולדשמידט בנימין (כיתה ח' ,ב"ס אורט עירוני ד' ,מודיעין)
פרס שני ()₪ 500
אילני יובל (כיתה ט' ,חט"ב דה-שליט ב' ,רחובות)
גורביץ עידו (כיתה ח' ,חט"ב רבין ,קרית מוצקין)
הוכמן נחמה (כיתה ח' ,אולפנת טליה ,ירושלים)
חוטורסקי ניר (כיתה ט' ,ב"ס ליאו בק ,חיפה)
לקר רונאל (כיתה ט' ,חט"ב היובל ,מבשרת ציון)
מוזס יוגב (כיתה ח' ,התיכון ליד האוניברסיטה ,ירושלים)
מתתיהו גל (כיתה ט' ,ב"ס ליאו בק ,חיפה)
סייג אלעד שלמה (כיתה ח' ,ב"ס עירוני ד' ,תל אביב)
תמר בורובוי (כיתה ח' ,ב"ס עירוני ד' ,מודיעין)
פרס שלישי ()₪ 300
ולד ענבר (כיתה ו' ,ב"ס עין-גנים ,פתח תקוה)
לזר יהב (כיתה ח' ,ב"ס ריאלי – הדר ,חיפה)
נחמיאס שגיא (כיתה ט' ,חט"ב אלון ,כפר סבא)
פריד דרור (כיתה ח' ,ב"ס עירוני ד' ,תל אביב)
שווירץ אורי (כיתה ט' ,ב"ס הריאלי ,חיפה)

הזוכים בתחרות לתלמידי תיכון וחיילים
פרס ראשון ( ₪ 1000ומענקי לימוד בפקולטה למתמטיקה בטכניון)
אבידן יואב (כיתה י"ב ,תיכון בן צבי ,קריית אונו)
גוברמן בועז (כיתה י"ב ,תיכון דה שליט ,רחובות)
הלר אלון (כיתה י"ב ,תיכון הנדסאים ,הרצליה)
חנני ליעם (כיתה י"ב ,ב"ס עירוני ג' ,מודיעין)
יהודה איתי (כיתה י' ,תיכון בן צבי ,קרית אונו)
יעקובסון רועי
מצר דור (כיתה י"ב ,ב"ס ליאו בק ,חיפה)
סלנט יובל (כיתה י"ב ,ב"ס הריאלי ,חיפה)
פאר עומרי (כיתה י"ב ,תיכון עמי אסף ,בית ברל)
פרלמן ניב
קפון גיא
רימוק נועם
שטוטלנד גיא (כיתה י"ב ,ב"ס מקיף אמי"ת ,באר שבע)
שיין ליאור (כיתה י' ,תיכון הכפר הירוק ,רמת השרון)
שינפלד אוהד (כיתה י"ב ,הגמנסיה הריאלית ,ראשון לציון)
תא שמע נועם (כיתה י"ב ,תיכון עירוני ד' ,תל אביב)
תירוש איתן (כיתה י"א ,תיכון תמר אריאל ,נתניה)
פרס שני ()₪ 500
גדות יונתן
גלילי יאיר
הדסי ליאור (כיתה י"ב ,ב"ס הדרים ,הוד השרון)
וינטראוב עמית
טל איתי (כיתה י' ,ב"ס לאו בק ,חיפה)
ליבו שלמה (כיתה י"ב ,ב"ס עירוני ד' ,תל אביב)
מושיוב תום (כיתה י"א ,ב"ס משותף חוף הכרמל ,מעגן מיכאל)
נוה מאיה (כיתה י"א ,ב"ס ליאו בק ,חיפה)
קדר אור
קופלביץ טל דב (כיתה י"ב ,ב"ס העמק המערבי ,יפעת)
קמינסקי יונתן (כיתה י"א ,תיכון המושבה ,זכרון יעקב)
שורק רועי (כיתה י"ב ,ב"ס הריאלי ,חיפה)
פרס שלישי ()₪ 300
גל אלעד (ב"ס אורט יגאל אלון ,יקנעם)
כרמל עידו (כיתה י"א ,ב"ס מוסינזון ,הוד השרון)
מודלבסקי שלמה
מוזס רותם (כיתה י"א ,התיכון ליד האוניברסיטה ,ירושלים)
רגב יהונתן (כיתה י"ב ,ב"ס צפית ,כפר מנחם)

