 10מדליות לנבחרות ישראל במתמטיקה ופיזיקה

הישגים לתיכוניסטים המצטיינים באולימפיאדות בהונג קונג וציריך .המתמטיקאים
הצעירים זכו בשש מדליות ,הפיזיקאים קטפו ארבע מדליות .המאמנים מרוצים ,בערך:
"תמיד יכול להיות טוב יותר"
איתי בלומנטל ורועי קייס פורסם17:23 , 18.07.16 :

הנבחרות הישראליות במתמטיקה ופיזיקה זכו ביחד בעשר מדליות באולימפיאדות שהסתיימו אתמול )יום
א'( בהונג קונג ובציריך .נבחרת המתמטיקה דורגה במקום ה 22-ונבחרת הפיזיקה במקום ה.19-
נבחרת המתמטיקה זינקה  18מקומות ) 40בשנה שעברה( וזכתה בשש מדליות :שלוש כסף ושלוש ארד.
 109מדינות השתתפו בתחרות .המשלחת כללה שישה תלמידים :ירון ברודצקי ובועז גוברמן מתיכון דה-
שליט ברחובות )מדליית כסף ומדליית ארד( ,יואב אבידן מתיכון בן צבי בקרית אונו )כסף( ,עמרי פאר
מתיכון עמי אסף בבית ברל )כסף( ,ליעם חנני מתיכון עירוני ג' במודיעין )ארד( ודור מצר מתיכון ליאו בק
בחיפה )מדליית ארד(.

משלחת המתמטיקה והמדליות

"מרבית חברי הנבחרת השתתפו באולימפיאדה גם בשנה שעברה .אין ספק שהניסיון שצברו בתחרויות
האולימפיות סייע להם מאוד להצליח בתחרות השנה" ,אמר מאמן הנבחרת לב רדיזיוילוובסקי" .לאורך כל
השנה עשינו הכנה טובה מאוד ,התלמידים השקיעו מאמצים רבים ואני גאה מאוד על התוצאה הטובה ,אם
כי תמיד יכול להיות טוב יותר" .ארצות הברית סיימה ראשונה בתחרות ואחריה דרום קוריאה וסין.
בין המשתתפים באולימפיאדת המתמטיקה בהונג קונג היה חאפז אל-אסד ,בנו של נשיא סוריה בשאר
אל-אסד ,שנכלל במשלחת הסורית לתחרות .המשלחת זכתה בשלוש מדליות ארד .לשכת הנשיאות
הסורית פרסמה את תמונתם של חאפז ושאר חברי המשלחת.

המשלחת הסורית .חאפז במרכז בחולצה אפורה)צילום :רועי קייס(

נבחרת הפיזיקה זכתה בארבע מדליות ,שלוש כסף ומדליית ארד .ישראל כאמור סיימה במקום ה 19-מבין
 87מדינות  -שלישית מבין מדינות המערב  -כמו בשנה שעברה .ראשונות הגיעו סין ,דרום קוריאה וטיוואן.
המשלחת מישראל כללה חמישה תלמידים .ארבעה זכו במדליות :עידו פרידמן מתיכון אשכול בכפר הירוק
)מדליית כסף( ,עמרי כהן מתיכון עירוני ג' במודיעין )כסף( ,חן מכל מתיכון הריאלי העברי בחיפה )כסף(
וניר מאי מתיכון עירוני ב' במודיעין )ארד( .לניצן שפירא מתיכון העמק המערבי בקיבוץ יפעת הוענק ציון
לשבח.

נבחרת ישראל בפיזיקה

נבחרת הפיזיקה בנתב"ג

"זהו הישג גדול .הנבחרת התחרתה ברמות הגבוהות ביותר והשיגה תוצאה מכובדת מאוד" ,אמר ראש
המשלחת ,ד"ר אלי רז מהמחלקה לפיזיקה והנדסה אופטית במכללה האקדמית אורט בראודה" .חברי
הנבחרות למדעים הם תלמידים מצטיינים שלרוב כאשר הם מגיעים בהמשך דרכם לאוניברסיטאות הם
מצטייני נשיא ,והם אלו שיצעידו בעתיד את תחום המדעים בכלל והפיזיקה בפרט".
שר החינוך נפתלי בנט בירך את חברי המשלחות האולימפיות ואמר" :בזמן שכולם נערכים לאולימפיאדת
ריו ,תלמידי ישראל לא מפסיקים לגרוף הישגים באולימפיאדות הבינלאומיות .אין דבר שיעצור תלמיד או
מורה שמלאים במוטיבציה להצליח .אני גאה בתלמידים ובמאמנים על ההשקעה ,על הרצינות ועל הכבוד
שהביאו למדינת ישראל".
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו

רועי קייס השתתף בהכנת הידיעה

לפנייה לכתב/ת

