בשבוע שעבר קיימה המחלקה למדעי המחשב טקס חגיגי למצטייני המחלקה בתואר ראשון ותארים מתקדמים
לשנת תשפ"ב והעניקה מלגות ייחודיות למחלקה .את הטקס פתח פרופ' גל קמינקא ראש המחלקה בדברי ברכה,
והמשיך" :הצטיינות איננה צדיקות .צדיקים יכולים להיות נסתרים ,והרי זה אפילו מבורך .מעשה הצדקה בסתר
ובהיחבא גדול ונעלה ממעשה צדקה גלוי ומפורסם לאור יום .אך לא כך במדע ,ולא כך הצטיינות .המצטיינים ,אורם
גדול וצריך להאיר סביבם ,שכן כך נבנה תיקון העולם שלהם .ישנה חשיבות עליונה לחשיפת ופרסום האור הזה ,כי
המצטיינים–בהישגיהם–מושכים אחריהם את כולנו ,מקדמים את כולנו ,ומאירים את חיינו .ההתקדמות האנושית
תלויה במצטיינים .היא תלויה באנשים שדוחפים את מעטפת האפשרי והמקובל ,באלו שדורשים יותר מעצמם
ומאחרים ,שלא מסתפקים בטוב מאד ,אלא דוחפים את כולנו למצוין .לכן כל כך חשובה נתינת הבמה והפניית
תשומת הלב למצטיינים :לא כדי לכוון את הזרקור עליהם ,אלא הפוך .לא כדי שנאיר עליהם ,אלא כדי שהם יאירו
עלינו.
המחלקה למדעי המחשב בבר-אילן היא בית למצוינות ובמה למצטיינים .כפי שתראו במהלך הערב ,אנו מחלקים
פרסים ומלגות נוספות לאלו של האוניברסיטה ,כדי להוקיר את האור שאנחנו זוכים לקבל ולומר תודה .הטקס הזה
מיועד לכולנו .ראשית ,הטקס מיועד למצטיינים .קשה להיות מצטיין .זו אחריות גדולה ,וזה תפקיד בודד .מטבעה,
ההצטיינות היא יוצאת דופן .מטבעה ,היא מסמנת את המצטיינים כשונים ,ותחושת הבדידות לעיתים גורמת
למצטיינים לה סתיר פניהם מאתנו .להחביא את האור שלהם מחשש מהמפגש עם החושך .לכן הטקס הזה נועד
להראות לכם ,המצטיינים ,שאתם רבים משחשבתם ,וביחד אתם אור איתן .אתם לא לבד ,ואנו רואים את האור
שלכם ונמשכים אליו .אל תסתירו אותו.
שנית ,הטקס מיועד למשפחות המצטיינים .קשה להיות הורים של מצטיינים וקשה להיות חברים שלהם .האור
שלהם לפעמים שורף .המרמור האין-סופי שלהם מחוסר השלמות שלהם עצמם ומהעולם שמסביבם הינו לפעמים
קשה לעיכול ,וכמעט תמיד מתיש .אף פעם שום דבר לא מספיק טוב ,ותמיד הם רואים מה ניתן לשפר ולעשות
אחרת .לכן ,הטקס הזה נועד גם למשפחות ולחברים של המצטיינים–למעגלים הקרובים אליהם .אנו רוצים לומר
לכם תודה ,בשמנו וגם בשמם .הם לא היו מגיעים לכאן בלעדיכם ,ואם הם האור ,אתם הפתיל .כל פנס צריך שיהיה
מי שמחזיק אותו אל על ,ומי שיטען את הסוללות שלו .תודה לכם משפחות וחברים.
לבסוף ,הטקס הזה מיועד למחלקה למדעי המחשב ,שנציגיה מהסגל האקדמי ומהסגל המנהלי נמצאים כאן.
המחלקה למדעי המחשב בבר -אילן הינה מקום של מצויינות .אנו מעודדים הצטיינות ,ומתייחסים לסטטוס-קוו ולמצב
הקיים כאל יריב .אנו לא רוצים להיות מחלקה טובה מאד–זה לא מספיק לנו .אנו רוצים להשתפר .תמיד.
לכן ,הטקס הזה מיועד גם לנו .להזכיר לנו שיש לנו עבור מי לעמול ,ובשביל מי לשפר .להזכיר לנו שיש כאן לפנינו
באולם הזה מדגם של מי שיצעיד את מדינת ישראל והאנושות קדימה .שיש לנו אחריות גדולה לעזור להם להסיר
מעצמם את הצללים ,ואת תקרות הזכוכית האטומות ,ואת המשקפיים השחורים ,וכל דבר שמפריע להם .תפקידנו
לעזור להם להאיר.
תודה לכל מי שכאן ,על האור שאנו כולנו מפיקים ביחד" .

ואלו הזוכים במלגות ההצטיינות של המחלקה למדעי המחשב (המצטרפות גם לפרסי ההצטיינות של
האוניברסיטה) :

מלגת הילה
מלגת הילה היא פרס ההצטיינות היוקרתי ביותר של המחלקה למדעי המחשב בר אילן .היא ניתנת רק לזוכה יחיד
או יחידה ,על סמך מצויינות אקדמית יוצאת דופן בצד מעורבות חברתית ותרומה למחלקה .המלגה נוסדה לכבודה
של הגב' הילה דהרי ,מוסמכת מצטיינת של המחלקה ,שעסקה במשך כל שנות לימודיה בפעילות התנדבותית
למען ולטובת הסטודנטים במחלקה .הילה היא המייסדת מועצת הסטודנטים של התואר הראשון ,המורכבת
ממתנדבים לטובת שיפור הלימודים וחווית הלימודים במחלקה למדעי המחשב .המועצה הפכה להיות גורם
משמעותי בשיפור המחלקה ,וההתייחסות אליה מצד הסגל בהתאם .הילה גם ייסדה את מוסד שימור תרגילים
ומבחני עבר ("הדרייב") ובכך לא רק אפשרה למחזורים רבים של סטודנטים ללמוד מחומר מגוון ,אלא גם בפועל
גרמה למרצים ולמתרגלים להשתפר ,להתעדכן ,ולפתח את ההוראה .ההשפעה של המועצה ושל הדרייב מורגשים
כבר שנים מאז היווסדם ,והינם רק דוגמא אחת להשפעה העמוקה של הילה על המצויינות של הסטודנטים ,וגם
של הסגל .מאז ,משך כל שנות לימודיה ועד היום ,הילה חונכת ועוזרת לסטודנטים רבים ,יוזמת פרויקטים
התנדבותיים רבים ,והפכה למוסד של ממש במחלקה ,בעודה ממשיכה להצטיין בלימודים ובהוראה .הילה מהווה
מופת להצטיינות מקצועית וחברתית עבור תלמידי המחלקה.
 11סטודנטים וסטודנטיות מצוינים הגישו מועמדות למלגה .דרישות הסף למועמדות כללו הגשת מכתב המציג את
המועמד ,מכתבי המלצה מסטודנטים וחברי סגל ,וממוצע ציונים גבוה .לוועדת הפרס מונו חברי סגל מנהלי
ואקדמיים שלא כתבו מכתבי המלצה למועמדים .הוועדה ציינה את המספר הרב של מועמדים איכותיים וראויים,
וכן את הפרגון וההערכה של הסטודנטים שהגישו את המועמדות של חבריהם ,וכתבו עבורם מכתבי המלצה .אכן,
לפעילות החברתית ומצויינות אקדמית יש הדים.
מבין כל המועמדים ,ותחת הדרישה לבחור בזוכה יחיד ,הוועדה בחרה בהילית אהרוני שגב .הילית סטודנטית
פעילה ותורמת ממש מהימים הראשונים בשנה א' שאז התנדבה למועצת הסטודנטים .מעשיה נעשים לרוב
בצניעות (לפעמים אפילו ללא ידיעת חבריה) ,בכבוד ומתוך רצון גדול לעשות טוב לסטודנטים במחלקה .הילית
היא תלמידה מצטיינת בשנה ג' ,נמצאת במסלול הישיר לתואר שני במחלקה ,פעילה חברתית ומנהיגה אמיתית.
היא שותפה מרכזית בהובלת פורום הנשים במחלקה שנפתח השנה בראשות פרופ' נעה אגמון מתוך מקום לקדם
ולאפשר שיח עבור הסטודנטיות להרגיש מקום של שייכות והעצמה.
בנוסף ,ובאופן חריג ,בחרה הוועדה לציין ולהעניק תעודת הוקרה למועמד נוסף למלגה ,רון אבן .רון סטודנט שנה
ג' מצטיין ,פעיל מאד בעזרה לחבריו בקורסים השונים ,ללא תשלום וללא לאות .בנוסף מעורב בפרויקט מחקר
במרכז הסייבר תחת הנחייתו של פרופ' בני פנקס ,לאחר שהפתיע ופתר את את אתגר הסייבר השב"כ כבר
בשנתו השניה ללימודים.

מלגת נדב
המחלקה למדעי המחשב היא בית לתלמידים רבים בתארים המתקדמים ,העוסקים במחקר בחזית המדע
בתחומים השונים במדעי המחשב .השנה ,המחלקה החליטה לייסד את מלגת נדב ,הניתנת לסטודנטים
המצטיינים ביותר מבין תלמידי התארים המתקדמים ,כפי שהדבר מתבטא בפרסום מחקרים בעיתונות המדעית,
בפריצות דרך מחקריות עליהם יעידו המנחים ,ובקידום המדע .וועדת הפרס בחרה את הסטודנטים הבאים:
 איתי בונה (דוקטורנט) אלון יעקובי (דוקטורנט) אבי כדריה (מסטרנט) סער כהן (דוקטורנט) -וולנטינה פיאתקין (דוקטורנטית)

תכנית צוקים
תכנית המצוינות "צוקים" של המחלקה למדעי המחשב ,נועדה לשמש מסגרת גג לטיפוח מצוינות ,הובלה ויזמות
בקרב הסטודנטים לתואר ראשון ,ולעידוד סטודנטים וסטודנטיות מצטיינים להמשיך ללימודי תואר שני במחלקה.
ההצטרפות לתכנית מיועדת ל 10 -הסטודנטים בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר בכל שנתון .התכנית מעודדת
התמקדות בלימודים וטיפוח הפוטנציאל האישי .הסטודנטים בתוכנית צוקים נהנים ממלגה שנתית מכובדת במהלך
התואר הראשון ומפעילויות העשרה שעיקרן חשיפה ייחודית לחזית מדעי המחשב באקדמיה ובתעשייה .לדוגמא,
זכו המשתתפים בצוקים להשתתף בסדנאות מקצועיות בתחומים  GITHUBו  , UXפיתוח כישורי פרזנטציה,
וו"לינקדאין -במיתוג אישי" .ואלו הסטודנטים בתכנית צוקים:
 אברבנאל יוגב אלחדד אושר בן רצון גיא גוטמן ליאל דאדו ירין דרוקמן אור זאפט טומי טורקניץ עידן יאשין תמיר לוין יותם ניסן אופק סעדי אביעד פנחס יונתן קאס שריר נעמה סהר רופא שורק גבריאל שי תומר שיין בר -שרעבי עמית

מלגת נוגה
המחלקה למדעי המחשב ידועה כבעלת נתוני קבלה מהגבוהים ביותר באוניברסיטה .ובכל זאת ,גם בתוך
אוכלוסיית הסטודנטים האיכותית הזו ,המחלקה למדעי המחשב מכירה בסטודנטים חדשים מצטיינים במיוחד (8%
עליונים) .מלגת נוגה מעניקה לזוכים מלגה כספית ,ליווי אישי אקדמי ועדיפות בקבלה לתכנית המצוינות של
המחלקה .הזוכים במלגת נוגה לשנת תשפ"ב הם:
 אמויאל עוז שלומי גורביץ אופיר הורנשטיין גיא לוי עידן -שרייבר דקל

