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

התחרות נערכה כשתי תחרויות נפרדות (לתלמידי חט"ב ולתלמידי ובוגרי תיכון עד גיל  )19בטכניון
ביום ו' ,כ"ד באלול תשע"ז \  15ספטמבר .10:00-13:00 ,2017
בתחרות השתתפו  118תלמידי ובוגרי תיכון ו 113-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 ()₪ 1000
אלמוג ולד (כיתה ט' ,ב"ס רשיש ,פתח תקווה)
דרור פריד (כיתה ט' ,עירוני ד' ,תל אביב)

פרס שני ()₪ 500
ניב פלג (כיתה ט' ,ב"ס טכנולוגי מדעי ,כפר בתיה)

פרס שלישי ()₪ 300
גונן גזית (כיתה ט' ,ב"ס העמק המערבי ,יפעת)
ענבר ולד (כיתה ז' ,ב"ס רשיש ,פתח תקווה)
יצחק מילשטיין (כיתה ט' ,ב"ס הכפר הירוק ,הכפר הירוק)
זהר נגל (כיתה ז' ,ב"ס ליאו בק ,חיפה)
יותם עמיר (כיתה ז' ,ב"ס שמואל הנגיד ,הרצליה)
אמרי שורץ (כיתה ט' ,ב"ס השרון ,רעננה)
ציון לשבח
דוד זילברשטיין (כיתה ט' ,ישיבת השומרון ,קרני שומרון)
דניאל לוי (כיתה ט' ,ב"ס דנציגר ,קרית שמונה)
יהב לזר (כיתה ט' ב"ס הריאלי ,חיפה)
יואב לינהרט (כיתה ח' ,ב"ס עתידים ,הוד השרון)
יוגב מוזס (כיתה ט' ,התיכון ליד האוניברסיטה ,ירושלים)
יובל פישמן (כיתה ט' ,ב"ס הדסים ,אבן יהודה)
גיא שלגי (כיתה ט' ,ב"ס חוגים ,חיפה)

הזוכים בתחרות לתלמידי תיכון וחיילים
פרס ראשון ( ₪ 1000ומענק שכר לימוד בפקולטה למתמטיקה בטכניון)
יואב אבידן
עומר בוזן
דור מצר
אוהד שינפלד

פרס שני ( ₪ 500ומענק שכר לימוד בפקולטה למתמטיקה בטכניון)
ליאור ז'לזניאק (כיתה י"ב ,ב"ס מקיף ח' ,אשדוד)
עידו קרשון (כיתה י"א ,התיכון ליד האוניברסיטה ,ירושלים)
גיא שטוטלנד

פרס שלישי ( ₪ 300ומענק שכר לימוד בפקולטה למתמטיקה בטכניון)
אלנתן הוכמן
טומי ויינטראוב (כיתה י' ,ב"ס אילון ,חולון)
מאיה נוה (כיתה י"ב ,ב"ס ליאו בק ,חיפה)
רועי סיני (כיתה י"א ,ב"ס עתיד ,לוד)
ליאור שיין (כיתה י"א ,ב"ס הכפר הירוק ,הכפר הירוק)
ציון לשבח
אורי אפלבוים (כיתה י"א ,ב"ס ליאו בק ,חיפה)
שירה בן דור
ליאור הדסי
אלון הלר
רועי זהר
דניאל הוך (כיתה י"א ,ב"ס אמי"ת בר-אילן ,גבעת שמואל)
איתי יהודה (כיתה י"א ,תיכון בן צבי ,קרית אונו)
רותם מוזס (כיתה י"ב ,התיכון ליד האוניברסיטה ,ירושלים)
דולב סחר (כיתה י"א ,ב"ס עמי אסף ,בית ברל)
משה סינקלר (כיתה י' ,ב"ס הימלפרב ,ירושלים)
עומרי פאר
אורי שווירץ (כיתה י' ,ב"ס ריאלי ,חיפה)
נועם תא-שמע

