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הודעה לעיתונות

הישג לנבחרת הישראלית
באולימפיאדת אסיה
לפיזיקה
התלמידים הישראלים זכו ב 2 -מדליות
כסף 4 ,מדליות ארד וציון לשבח.
התחרות כללה  23מדינות  -הנבחרת
הישראלית דורגה במקום השמיני
המכובד.
הישג למשלחת הישראלית
באולימפיאדת אסיה לפיזיקה :בתחרות
שהסתיימה אמש ,בעיר הנגזו שבסין,
זכתה נבחרת ישראל בפיזיקה ב6-
מדליות אולימפיות בהן 2 ,מדליות כסף
ו 4 -מדליית ארד .בנוסף ,המשלחת
הישראלית זכתה בציון לשבח.
אולימפיאדת אסיה לפיזיקה כללה 23
מדינות ,ובסיומה דורגה ישראל במקום
ה 8-המכובד )אף כי אין דירוג רשמי(.
במקום הראשון זכתה נבחרת סין,
ואחריה דורגו סינגפור )מקום  ,(2טאיוון
)מקום  ,(3והונג-קונג )מקום .(4
אולימפיאדת אסיה לפיזיקה היא שלב
מקדים לקראת האולימפיאדה העולמית
לפיזיקה שתתקיים בקיץ בהודו.
המשלחת הישראלית כללה 8
תלמידים :אילן מיטניקוב  -מדליית כסף
)תיכון משה שרת ,נצרת עילית( ,טום
סגל – מדליית כסף )עירוני ב' מודיעין(,
ליאור סורוקה – מדליית ארד )תיכון
משגב( ,מורן שפירא – מדליית ארד
)תיכון העמק המערבי יפעת( ,ניר ירון –
מדליית ארד )תיכון מדעים ואומנויות
ירושלים( ,שקד רוזנשטיין – מדליית
ארד )כפר הנוער ויצו ,ניר העמק( ,עידו
פרידמן – ציון לשבח )תיכון אשכול,
הכפר הירוק( ,ליאור אברהמי )התיכון
להנדסאים הרצליה(.
בראש המשלחת עמד ד"ר אלי רז,
ראש המחלקה לפיזיקה והנדסה
אופטית במכללת בראודה בכרמיאל
ומרצה לפיזיקה בטכניון.
ד"ר עופר רימון ,ראש מנהל מדע
וטכנולוגיה במשרד החינוך ציין כי

משמאל לימין :ניר ,ליאור סרוקה ,עידו ,תום,
אילן ,ליאור אברהמי ,מורן ושקד,צילום :ד"ר
אלי רז

"המשרד רואה חשיבות רבה בעידוד
למצוינות וטיפוח ההון האנושי .חברי
המשלחות האולימפיות למדעים הם
מודל לחיקוי עבור תלמידים אחרים
ולהצלחתם תרומה אדירה למדינת
ישראל ומערכת החינוך כולה".
ד"ר אלי רז הוסיף כי התחרות הייתה
קשה ודרשה מהתלמידים יכולת
התמודדות עם רעיונות חדשים ובזמן
יחסית מצומצם .לדבריו" ,התחרות
אינה מטרה אלא אמצעי לחיבור בין בני
הנוער לעושרה של הפיזיקה ויצירת
עתודה שתוביל בעתיד את ישראל
בתחום המדע".

לפרטים נוספים ניתן לפנות ל -משרד
החינוך.
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