
 תקנון -" אברבנאלפרס "
 

היה ש לברכה שלום אברבנאל זכרונו סורשל פרופלזכרו  מוענק "אברבנאלפרס "   כללי .1
כיהן שנים  . פרופ' אברבנאלעי המתמטיקה באוניברסיטת תל אביבממקימי בית הספר למד

, במהלכן שימש כדיקאן, סגן שימושית באוניברסיטת תל אביברבות כפרופסור למתמטיקה 
 רקטור, ורקטור האוניברסיטה, וכיו"ר המועצה הארצית למחקר בישראל.

 
, למתמטיקאי ישראלי במוסד להשכלה גבוהה בארץאחת לשנתיים וענק יהפרס     זכאות לפרס .2

בשנת הענקת בדצמבר  31-נכון ל 49-אשר גילו מתחת ל, בתחומי המתמטיקה השימושית
  .הפרס

 
בכנס שייערך לזכרו של פרופ'  2018הפרס יוענק לראשונה בדצמבר     כנס אברבנאל .3

,  הפרס יוענק אחת לשנתיים במהלך 2020אברבנאל באוניברסיטת תל אביב. החל משנת 
אשר ייקרא "כנס אברבנאל  באוניברסיטת תל אביבכנס חד יומי במסגרת דצמבר חודש 

 למתמטיקה שימושית".
 

י משפחת "בהתאם לפרות הקרן שנתרמה ע שתנה משנה לשנהסכום הפרס י  הפרס .4
 אברבנאל. 

 
ס הענקת קתוזמן לט אברבנאל. משפחת על עבודתוחתן הפרס יוזמן לתת הרצאה    הרצאה .5

 הפרס ולהרצאת חתן הפרס.
 

בית  הפרס יהיה בחסות האיגוד הישראלי למתמטיקה ויפורסם באתר האיגוד.   חסות וניהול .6
תל אביב ישמש כמנהל אדמיניסטרטיבי של כספי הספר למדעי המתמטיקה באוניברסיטת 

  וההמלצות. וירכז את הבקשות, הקרן
 

ראש נוספים( תורכב על ידי  + שני חברים חברים )יו"ר שלושה ועדת הפרס בת    ועדת הפרס .7
האיגוד הישראלי  נשיא בית הספר למדעי המתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, בהתייעצות עם

ת רשאי הוועדהפרט ליושב הראש. , לא יפורסמו וועדת הפרסחברי שמות  למתמטיקה. 
החלטת הוועדה היא סופית.  .או לא להעניקו כלל באותה שנה, להעניק את הפרס למועמד אחד

 הוועדה תציג דוח קצר המסביר את הישגי חתן הפרס אשר בגינם הוחלט להעניק לו את הפרס.
 

בית הספר למדעי הודעה בדבר פרס אברבנאל תפורסם מידי שנתיים על ידי   הודעות .8
 .המתמטיקה באוניברסיטת תל אביב

 
ישראל יהיה באוניברסיטה ב למתמטיקהספר/פקולטה -כל ראש מחלקה/בית   מועמדיםהגשת  .9

מכתבי  ישנם של המועמד וכן לכל הצעה יש לצרף את קורות החיי. רשאי להציע מועמד אחד
  ה.צהמל

 
איתן תדמור, קובי רובינשטיין, גדי פיביך על ידי תקנון הפרס ייבדק לאחר שש שנים     שינויים .10

 . ויוחלט אם לערוך בו שינוייםומשפחת אברבנאל 
 


