הישגים לישראל באולימפיאדות במדעים
2מדליות זהב ו 3 -מדליות כסף לנבחרת ישראל בפיזיקה בפורטוגל.
מדלית כסף ומדלית ארד לנבחרת ישראל בכימיה בסלובקיה ובצ'כיה.
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משלחת ישראל לאולימפיאדת הפיזיקה עם חברי הצוות
צילום :מרכז מדעני העתיד

מדינת ישראל ממשיכה להתפאר בהישגים של נבחרות ישראל במדעים שחוזרות היום ומחר
מאירופה בתום מסע מוצלח.
באולימפיאדה בפיזיקה ,שהתקיימה בפורטוגל ,זכו התלמידים ב 2 -מדליות זהב ו 3 -מדליות
כסף ובאולימפיאדה בכימיה ,שהתקיימה בסלובקיה ובצ'כיה ,זכו התלמידים במדליית כסף
ובמדליית ארד.
היום תתקיים קבלת פנים בנתב"ג לנבחרת ישראל בכימיה ומחר תתקיים קבלת פנים
לנבחרת ישראל בפיזיקה.
חברי נבחרת ישראל בפיזיקה שייצגו את מדינת ישראל הם:
איל וולך מהוד השרון ,ביה"ס מוסינזון -זכה במדליית זהב.
יונתן הדס מחולון ,ביה"ס פנחס אילון -זכה במדליית זהב.
אביב טילינגר מכפר סבא ,בית הספר הדמוקרטי ע"ש יעקב חזן -זכה במדליית כסף.
אלון שראל מרחובות ,ביה"ס דה שליט -זכה במדליית כסף.
עמרי רבד ממושב לכיש ,ביה"ס צפית בכפר מנחם -זכה במדליית כסף.
חברי נבחרת ישראל בכימיה שייצגו את מדינת ישראל הם:
רז לוטן מתל אביב ,ביה"ס עירוני א '-זכה במדליית כסף.
רועי פאר ממושב גן חיים ,ביה"ס הכפר הירוק -זכה במדליית ארד.
חן גלשטיין מחיפה ,ביה"ס הריאלי העברי.
נועה קרסק מראש העין ,ביה"ס אחד העם.
שר החינוך ,נפתלי בנט בירך את התלמידים" ,הלב מלא גאווה ,מדובר בתלמידים שהם
הפנים היפות ביותר של הנוער הישראלי .הם השקיעו שעות ומאמץ רב והביאו כבוד גדול
למדינת ישראל בזירה הבינלאומית".

בנט הוסיף" ,חשוב לזכור  -המדליות יפות ומלאות כבוד ,אך הן לא העיקר .הסיפור האמיתי
הוא החריצות ,ההתמדה והעבודה הקשה של התלמידים כדי להגיע להישגים מרשימים
ולעמוד בשורה אחת עם תלמידים מצטיינים מכל רחבי העולם .כשאני מביט באייל ,יונתן,
אביב ,אלון ,עמרי ,רז ,רועי ,חן ונועה  -אני רגוע לדעת שאלו פני העתיד של התעשייה
והכלכלה בישראל .אני גאה להיות שר החינוך של התלמידים האלו .מזל טוב"!
יו"ר מרכז מדעני העתיד ,ד"ר שמשון שושני ,מסר" ביום בו אנו מתבשרים על הישגים כה
מרשימים של התלמידים שלנו ,זהו יום בו אנו צריכים לזקוף קומה ולהיות גאים בהם,
בכישרון הרב שלהם ובמאמץ וההשקעה האדירים שלהם ,שהביאו אותם להצלחות האלה.
יש להמשיך להשקיע ולפעול למען מימוש האתגר הגדול של מדינת ישראל -מימוש
הפוטנציאל של תלמידי ישראל".

