
 ל"ז פקריס. ח' לפרופ במקביל, בישראל הנומרית האנליזה ענף של מהמייסדים אחד היה קניאל שמואל
, הנושא לע שלו הספר. אביב- תל באוניברסיטת אברבנאל שלום' פרופ ארוכים לחיים וייבדל וייצמן במכון

 מדעי עידן לפני הרבה( שלו והקורסים תלמידים של לדורות ערך-רב לימוד חומר שימש, אקדמון בהוצאת
 . ופוריים מרתקים היו) המחשב

 רבים מצויים, אזרחיות טכנולוגיה בחברות גם כמו, למיניהן הביטחון במערכות אלא, באקדמיה רק לא
 בכל עולים מהרצאותיו משותפים זכרונות. שימושיים לכיוונים לפנות אותם הביאו והדרכתו הרצאותיו אשר
 .איתם מיפגש

 שממנו אישי חבר לי היה הוא, העיקרים בעיקר. במכון בכיר עמית כך ואחר השראה-רב מורה לי היה הוא
 לב- ואומץ פשרות- חסר אינטלקטואלי יושר של כדוגמה גם אלא המתימטי בתחום רק לא, רבות שאבתי
 אשר, הציבורי הטוהר בענייני השונים מאבקיו. רבים-מול- יחיד בהיותו גם, עקרונותיו על בעמידה רוחני

 הזאת בתקופה מקבלים, למשפטים ספר-בתי של בקורסים ואפילו העליון המשפט-בית בכיתבי מתועדים
 .ואצילית מיוחדת משמעות

 ארצי-בן מתניה, ברוך זכרו יהי

 

 הוא הגילים הפרש אמנם. יחד למדנו שיעורים והרבה, כאן בלימודים מעלי אחד מחזור היה קניאל שמואל
 טרם זמן לכמה בקיבוץ הצבא אחרי נשאר אף והוא, לא והוא עתודאי הייתי אני כי, אחת משנה יותר

 אזכיר במחזורו האחרים הבולטים התלמידים בין. מחשבתו במקוריות התלמידים בין בלט הוא. לימודיו
' פרופ של הרבים הדוקטורט תלמידי מראשוני אחד היה. א"ת' אונ רקטור לימים, עמיר דן חברו את

 לסגל הצטרף בניכר שלוש או שנתיים של הרגילה והשהות הדוקטורט סיום ולאחר, אגמון שמואל
 . העברית האוניברסיטה

 . דיפרנציאליות משוואות, בתחומו בקי אינני, המתימטית תרומתו על אדבר לא

. משלו בתלם והליכתו מחשבתו מקוריות ניכרה בה שאף, פוליטית פעילות עקב ברבים ידוע נעשה הוא
 סוף של בבחירות לכנסת שנכנסה, האזרח לזכויות התנועה בהקמת אלוני לשולמית הצטרף תחילה
 לאריאל הצטרף מכן לאחר. אלוני עם דעות חילוקי בעקבות, התנועה את עזב כבר שמואל אז עד. 1973
 בפעילות המשיך הוא. לעזיבתו הובילו דעות חילוקי שם וגם, שלומציון מפלגת בהקמת שרון

 לא אך, בחירות לשיטות מומחה היה. חלקית הצלחה עם, צ"לבג עתירות הגשת שכללה, אינדיבידואלית
, בטעות, לפוליטיקאים שנראתה, הנייד הקול לשיטת לעבור הפוליטית המערכת את לשכנע הצליח

 . מדי כמסובכת

 .שנים כמה לפני נפטרה, שושנה, הראשונה אשתו. בנים ושלושה אשה הותיר

 מן אבינעם' פרופ

 

 


