 4מדליות לישראל באולימפיאדת מדעי המחשב
הישג נפלא לנוער הישראלי בתחרות הבינלאומית היוקרתית שננעלה היום באוסטרליה:
מדליית זהב ,שתיים מכסף ואחת מארד .הזוכה בזהב ,דניאל הדס" :לא ציפיתי לזה".
לאיזה מקום הגענו בטבלת המדליות ומה בכלל עושים שם?
שחר חי
10.07.13, 21:33פורסם :

אולי פה מתחבא האקזיט הישראלי הבא .הישגים אדירים למשלחת ישראל באולימפיאדה למדעי המחשב,
שננעלה היום (ד') באוסטרליה .הנבחרת הישראלית תשוב ארצה עם מדליית זהב ,שתי מדליות כסף
ומדליית ארד.
את מדליית הזהב הביא לישראל דניאל הדס ,בן  5.81מתיכון איילון בחולון 8במדליות הכסף זכו תום
קלוורי ,בן  51מתיכון הכפר הירוק ברמת השרון ואוהד קליין ,בן  51מישיבת אמי"ת בכפר גנים 8רון
ריבצ'ין ,בן  5.מבית הספר אורט השומרון בבנימינה ,זכה במדליית הארד.

משלחת ישראל לאולימפיאדת מדעי המחשב (צילום :ליף שרקי)

בתחרות שהסתיימה הערב אחרי ארבעה ימים הגיעה המשלחת הישראלית למקום ה .-מתוך  .8מדינות8
מדובר בקפיצה מרשימה של תשעה מקומות בדירוג העולמי לעומת שנת  82852בשנת  2855דורגה
ישראל במקום ה 51-ובשנת  2858במקום ה 822-הישג זה הוא הטוב ביותר של נבחרת ישראל מאז
שהחלה להשתתף בתחרויות הבינלאומיות 8לשלושת המקומות הראשונים בתחרות הגיעו הנבחרות של
סין ,רוסיה וקוריאה.
"ההרגשה מצוינת" ,אמר דניאל הדס ,זוכה מדליית הזהב" ,אני לא יכול להגיד שציפיתי למדליית זהב ,היה
לי מזל ואני שמח מאוד על ההישג" 8חברו לנבחרת ,תום קלוורי ,שזכה במדליית הכסף הוסיף" :עבדנו
קשה מאוד לקראת התחרות הזו 8ביום הראשון היה נדמה לרגע שאנחנו לא מצליחים ,אבל ביום השני
התאפסנו על עצמנו ,התאמצנו מאוד והצלחנו להגיע למקומות מאוד מכובדים".

נתניהו ,השרים פירון ופרי והנבחרת המנצחת (צילום :קובי גדעון ,לע"מ)

אורן בקר ,אחד ממאמני הנבחרת ציין אף הוא כי ביום הראשון סיכוייהם של נציגינו להצליח לא נראו
גבוהים במיוחד.
"לשמחתנו ,ביום השני התלמידים נלחמו בכל הכוח ,ועל אף הקשיים טיפסו למעלה וזכו להישג יפה,
מכובד ומרשים מאוד" 8עופר רימון ,ראש מנהל מדע וטכנולוגיה במשרד החינוך ,הוסיף כי בשנים
האחרונות הושם דגש על שלב איתור התלמידים ואימונם לקראת התחרות.
"במסגרת האולימפיאדה למדעי המחשב מוצגות לתלמידים בעיות בתחום מדעי המחשב ,והם מתבקשים
למצוא להן פתרון" ,מסביר רימון" 8הם נמדדים בהתאם לצורת החשיבה שהם מציגים ,לאופן שבו הם
בונים את הפתרון ומגיעים אליו ,וכל זאת במסגרת של זמן מוגבל 8בסיטואציה כזו אחת הבעיות הקשות
היא ההתמודדות עם לחץ הזמן" 8רימון הוסיף" :צריך להבין שככל שהמדינה גדולה יותר ,כך יש לה יתרון
יחסי 8למדינות קטנות קשה מאוד להצליח וזה שישראל התברגה בין עשר המדינות הראשונות זה הישג
רציני מאוד".
שר החינוך ,הרב שי פירון ,ברך את הזוכים ואמר" :מדובר בהישג מרשים ומרגש 8זוהי הוכחה נהדרת
ליכולתם של ילדי ישראל 8אין ספק שבזכות הכישרונות שלנו בתחום המדעים מדינת ישראל תמשיך בעתיד
להוביל את העולם באיכות המחקר המדעי ,היזמות והחדשנות".

