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התלמידים הזוכים  □yהמלווה מסין .התמודדו  y□ 2,000סטארסאפים

כבש 1את בייגיץ

סטארט אם שמתריע על חשד להתקף לב ,בובה שתעזור
לפעוטות לדבר ופטנט שיעיר נהגים שנרדמו  -תלמידי
הכפר הירוק חזרו עטורי מדליות מאליפות המדע בבירת סין
בני קימרנן
מקום ראשון בקטגוריית ביו-
 Egרפואה ,מקום ראשון ושני בקט
גוריית מדעי המחשב  -זה קציר
המדליות של תלמידי גרינסטארט אקדמי
מהכפר הירוק באליפות המדע והחדשנות
של אוניברסיטת בייג׳ין שנערכה השבוע.
הסטארטאפים הישראליים התמודדו עם
 2,000סטארטאפים ועבודות חקר מ26-
מדינות ,ובהן ארצות הברית ,רוסיה ,סין
ומדינות ממערב אירופה.
בקטגוריית ביו-רפואה זכו תלמידי הכפר
הירוק במקום הראשון על סטארט אפ שמא־
תר מקרים של חשד להתקפי לב שקטים
בחולי סוכרת ומתריע על כך .חברי הקבו
צה המכונה  GYGOהם עופרי בסון ,יובל
קרינסקי ,גל רשוק וגלי ביטרן .בסון אמרה
לאחר הזכייה" :אחרי יותר מחצי שנה של
עבודה מטורפת ,לילות לבנים ,פגישות עם
מומחים ,כתיבת פטנט והקרבה של סופי
שבוע ,סוף סוף הגענו לרגע הזה  -לייצג
את ישראל ולהציג סטארט אפ בתחום הק
רדיולוגיה ,שהשקענו בו כמעט את כל שנת
י״ב .מדליית הזהב הזאת לא היתה שווה
כלום בלי הדרך החווייתית ,המטורפת והמ
דהימה שעברנו יחד".
בסון אף מסרה תודה מיוהדת למנכ״ל בית
הספר גרינסטארט אקדמי יהודה אור" ,על
הליווי הצמוד והתמיכה לאורך כל הדרך.
תודה לכל אלה שלא זלזלו בזה שילדות

בנות  17עושות סטארט אפ רפואי".
במקום הראשון בקטגוריית מדעי המחשב
זכו חברי קבוצת  - GreenNationאופיר
דובי ,נסיה חנוכייב ,הילה מיטשניק ונו
עה לזר .הקבוצה זכתה בזכות סטארט אפ
שמלמד ילדים מתחת לגיל שנתיים לבטא
מילים ראשונות באמצעות בובה שיודעת
לזהות את שמותיהם של חפצים שונים
בבית.
במקום השני בקטגוריית מדעי המחשב זכו
חברי קבוצת  - GxeenStructעידו חלמית,
אופק כפיר ,שירה שניר ,סיוון רוטלמן ,ודביר
נבות  -בזכות סטארט אפ פורץ דרך בתחום
הבטיחות ברכב .הוא מאפשר להגה)בכל רכב
שהוא( "להרגיש" את התנהגות הנהג ולה
עיר אותו אם הוא נרדם בעת הנהיגה .הק
בוצה זכתה במקום השני בחדשנות ובפרס
כספי של כ 2,200-שקלים מטעם התעשייה
הסינית .נבות ) (15ייצג את הקבוצה בתח
רות .השתתפותם של התלמידים בתחרות
התאפשרה בזכות קשר שיצר סמנכ״ל הכפר
הירוק אריה קוגן עם מנהלי התחרות בסין,
והוא גם ליווה את הקבוצות בתהליך ההכנה
לנסיעה ובנסיעה עצמה .הצטרפה אליו מנה
לה התיכון לשעבר עליזה בשור.
גרינסטארט אקדמי הוא בית ספר לסטא-
רטאפים ,רובוטיקה וסייבר בכפר הירוק,
שפועל כתוכנית העשרה יום יומית אחרי
שעות הלימודים .גם בשנה שעברה זכו נצי
גי בית הספר במקומות הראשונים באליפות
המדע והחדשנות של אוניברסיטת בייג׳ין■ .

