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 הישראלית לכימיהחברי החברה :    אל      
 

 .נשיא, אהוד קינן. פרופ  :מאת      
 

 ,שלום רב      
 באולימפיאדת הכימיה בטוקיו ברכות לנבחרת ישראל: הנדון

 
אשר , יפאןב שהתקיימה השנה 22-ה נבחרת ישראל באולימפיאדת הכימיה חברי ארבעתאת  ברצוני לברך

  .מדינות 42-נערות ונערים מ 252-התחרו יותר מ הבאולימפיאד. הישגים חסרי תקדים חבריה חזרו עם
 

  :הזוכים הם
 .מבית הספר התיכון בחדרה 08בן , אסף מעודה :זהבמדליית 

 .מבית הספר התיכון בחדרה 04בן , אביתר דגני :מדליית ארד
 .ריאלית על שם קררי בראשון לציוןהגימנסיה המ 08בן , מיכאל משה מכלשוילי :מדליית ארד

 
ביותר מאז החלו הטכניון ומשרד החינוך להכשיר ולשלוח נבחרות לאולימפיאדות   המרשיםזהו ההישג 

, ארצית בכימיהה האולימפיאדה ,"כימיאדה"ה המשלחות שלנו מורכבות תמיד מזוכי  .ל"הכימיה בחו
להשתתף החלה  ישראל .תלמידים מרחבי הארץ 4222-ל מעל מידי שנה בהשתתפותם של מתקיימת אשר

 ,ת ארד אחתימדליעם המשלחת  חזרהבשנה הראשונה . שנים חמשלפני  נלאומיתהבי באולימפיאדה
בשנה , כסף ושתי מדליות ארדמדליית  עם שלישיתהבשנה  .מדליית כסף ומדליית ארדעם  שניההבשנה 

 .זהב ושתי מדליות ארדמדליית  עם והשנה, ארדמדליית זהב ומדלית עם  שעברה
 

. במגמת מחשבים ופיסיקהלומד  ,אשר זכה במדליית זהב גם בשנה שעברה, מפרדס חנה אסף מעודה
 ,יעל פז 'גב, תיכון חדרהשל והמנהלת  022בציון  כימיהסיים אסף את בחינת הבגרות ב' בסוף כיתה ח

במקביל ללימודיו  ,ולטה לכימיה על שם שוליך בטכניוןבפק" ארכימדס"צטרף לפרוייקט י כיהמליצה 
 כעת הוא מתכונן. ראשוןהתואר מהמחצית כ אסף השלים כבר, במסגרת הפרוייקט .בתיכון חדרה

 .ל"תגייס לצהלהשלים את לימודיו לתואר ראשון ולה, צטרף לטכניון במסגרת תכנית המצוייניםלה
 

שתרמו וממשיכים לתרום , בטכניון ש שוליך"ע פקולטה לכימיהאנשי הברצוני להודות לכל , בשם כולנו
" ארכימדס"המנהל האקדמי של תכנית  ,פרופסור גבי קוונצלל ובמיוחד, לפעילות החשובה הזאת

מנצלת את  אשר, אירנה סוקולץ' גב ,מנהלת הפרוייקטים בפקולטה, ץ"מירה כ' גב ,"כימיאדה"וה
ר "ד, ראש המשלחתברצוני להודות גם ל. מ לשעבר"אולימפיאדות בבריהתלמידים לניסיונה בהכנת 

אשר פועלים בהתנדבות במשך שנים , ולרבים אחרים אשר שמידט' לפרופ, ר מירי ברק"דל, איריס ברזילי
 .רבות

 
 ,  בברכהבתודה ו                                       

                                                                                                                                      
 אהוד קינן. פרופ        

 נשיא                                                                                                      


