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מדליות באולימפיאדה
הבין-לאומית לכימיה מצוינות

מדליית זהב ומדליית ארד לתלמידי ישראל 
באולימפיאדה הבין-לאומית לכימיה

שהסתיימה היום
באוניברסיטת קיימברידג‘ באנגליה

אסף מעודה, תלמיד כיתה י"א מתיכון חדרה, 
זכה במדליית זהב ומדורג במקום השני בעולם 

י"א מתיכון חדרה,  דגני, תלמיד כיתה  אביתר 
זכה במדליית ארד

התחרות התקיימה בין התאריכים 20 - 27 ביולי

את  מרומם  "ההישג  סער:  גדעון  החינוך,  שר 
הלב ומהווה תעודת כבוד לזוכים ולמוריהם"

ישראל  לתלמידי  וארד  זהב  מדליות 
לכימיה  ה-41  הבין-לאומית  באולימפיאדה 
קיימברידג‘  באוניברסיטת  השבוע  שהתקיימה 

שבאנגליה.
מגמת  תלמידי  דגני,  ואביתר  מעודה  אסף 
בפרוייקט  משתתפים  חדרה,  בתיכון  כימיה 
"ארכימדס" לעידוד מצוינות בלימודי הכימיה 

בפקולטה לכימיה בטכניון. 

אסף השתתף באולימפיאדה לכימיה בשנה שעברה 
וזכה במדליית כסף. 

משה  מיכאל  התלמידים  במשלחת  השתתפו  כן 
מיכלשווילי, תלמיד כיתה י‘ מהגימנסיה הריאלית 

תלמידת  כספין  ונטע  לציון,  בראשון  קררי  ע"ש 
כיתה י"ב מתיכון עירוני ג‘ בחיפה.

הבין- באולימפיאדה  המשתתפים  התלמידים 
המתחרים  מקרב  נבחרים  לכימיה  לאומית 
 - בכימיה  הארצית  בתחרות  ג‘  לשלב  שהעפילו 
בשיתוף  שנה  מדי  מתקיימת  אשר  "כימיאדה", 
פעולה הדוק בין משרד החינוך לטכניון. הפיקוח 
הדוק  בקשר  נמצא  במשרד  הכימיה  הוראת  על 
עם מורי הכימיה בכל רחבי הארץ כדי שיאתרו 
להשתתף  אותם  ולעודד  מצטיינים  תלמידים 
בתחרות. שיתוף הפעולה עם המורים כולל ליווי 

התלמידים משלב א‘ בתחרות ועד לשלב הסופי.

הסופי  לשלב  מגיעים  אשר  התלמידים   25
בכימיה  הבגרות  בבחינת   100 ציון  מקבלים 

בשנת השתתפותם בתחרות.
 

 - מהטכניון  מנחים  שני  ליוו  המשלחת  את 
אשר  ברזילי  איריס  וד"ר  שמידט  אשר  פרופסור 
יחד עם חברי הסגל בפקולטה לכימיה, הכינו את 
המתחרים לאולימפיאדה, הן בתחום הידע העיוני 
והן בתחום המעבדה. זוהי הפעם הרביעית שישראל 
משתתפת בתחרות הבין-לאומית היוקרתית שבה 
נוטלות חלק כ-70 מדינות. הבחינות בתחרות הן 
ניתוח  יכולת  ידע,  גבוהה מאוד ומחייבות  ברמה 

וכן עבודה דייקנית במעבדה. 

מדינת ישראל
משרד החינוך
לשכת הדובר

ירושלים, ו‘ אב תשס”ט
 27/07/2009 הודעות ועדכונים
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בפעם  ישראל  השתתפה   ,2006  בשנת 
בדרום  שהתקיימה  בתחרות  הראשונה 

קוריאה  וקטפה מדליית ארד.

בתחרות  ישראל  השתתפה   ,2007 בשנת 
שהתקיימה במוסקבה וקטפה מדליית כסף 

ומדליית ארד.

בתחרות  ישראל  השתתפה   ,2008 בשנת 
שהתקיימה בבודפשט וקטפה מדליית כסף 

ושתי מדליות ארד.

ישראל  כאמור,  השתתפה,   2009 השנה 
וקטפה  באנגליה  שהתקיימה  בתחרות 

מדליית זהב ומדליית ארד.

ישראל מפגינה יכולות טובות אשר הולכות ומשתפרות במהלך השנים.


