
 נבחרת ישראל בביולוגיה זכתה בשלוש מדליות בהשתתפות הראשונה 

 באולימפיאדה הבינלאומית לביולוגיה

 

 

הלל ברנדל, עירוני ד'  כסף. -תיכון אסיף משגב  ,נדב קויט. יראשד"ר יובל נש, מאמן בתמונה: 

 הראשונים הרצליה.עמית גסול, תיכון . ארד –ביה"ס תיכון הכפר הירוק   ,ארד. רון אילון -ת''א 

 ד"ר יאיר פוזניאק, מאמן ראשי. דבשה שר, מאמנת.  רים אבו ראס מאמנת.

 

 גאווה לאומית: שלוש מדליות אולימפיות לנבחרת האולימפיאדה הלאומית בביולוגיה

 כסף -אסיף משגב תיכון   נדב קויט,
 ארד  -הכפר הירוק תיכון רון אילון, 

 ארד -ת''א עירוני ד' תיכון הלל ברנדל, 
   הראשונים הרצליה תיכון עמית גסול, 

 

הנבחרת הוכשרה באוניברסיטת תל אביב לנוער והפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל 

אביב בהובלת המנהל האקדמי: פרופ' עבדאלסלאם עזאם )דיקאן הפקולטה למדעי החיים(, 

מנים: רים אבו ראס, דבשה המאמנים הראשיים: ד"ר יאיר פוזניאק וד"ר יובל נש ,צוות המא

שר, שי אדר, אורן גוזלן ושירה לנדמן ורכזת נבחרות ישראל במדעים באוניברסיטת ת״א 

 .לנוער, מיכל פרידיגר

 

 62-משתתפים מ 248האולימפיאדה הלאומית בביולוגיה התקיימה בארמניה ובה לקחו חלק 

מדינות. נבחרת ישראל הכוללת בתוכה את התלמידים רון אילון, הלל ברנדל, עמית גסול 

 .מדליות ארד 2-ת כסף ויונדב קוויט השתתפה לראשונה באולימפיאדה וזכתה במדלי

 

אי האקדמי, פרופ' עבד עאזם: ״נבחרת ישראל בביולוגיה דיקן הפקולטה למדעי החיים והאחר

מדליות אולימפיות, כבר בפעם הראשונה שבה  3הגיעה להישג מרשים במיוחד של 

התחרתה באולימפיאדה הבינלאומית. אני גאה בצעירים המוכשרים שלנו שהציגו בתחרות 

ות של אוניברסיטת רמה גבוהה מאוד של ידע ובקיאות בתחום. זו גם ההזדמנות להודות לצו



תל אביב לנוער שבשיתוף המרצים הבכירים מהפקולטה למדעי החיים הכינו את הנבחרת 

בצורה הטובה ביותר ונתנו להם את הכלים המקצועיים, שמעבר לתחרות, יעזרו להם מאוד 

 ."גם בהמשך הדרך, כמובילים באקדמיה ובתעשייה

 

תלמידות  50"התחלנו לפני כחצי שנה עם אביב לנוער, דורית ססמן: -מנהלת אוניברסיטת תל

ותלמידים שעלו לגמר האולימפיאדה הלאומית בביולוגיה, מתוכם נבחרו עמית, הלל, נדב ורון 

לנבחרת שתייצג את ישראל לראשונה באולימפיאדה הבינלאומית בביולוגיה. אנחנו גאים 

ם ושמחים מאד על הדרך, על הרצינות, על הסקרנות ועל המחויבות העמוקה. נרגשי

 ."בהישגים הנפלאים שלכם. ישר כוח לכם ולצוות המופלא שליווה אתכם

זה חלום  IBOמפמ"ר ביולוגיה, ד"ר אירית שדה: "השתתפות הנבחרת הישראלית ב 

שהתגשם. עוד כמורה צעירה תהיתי מדוע ישראל משתתפת באולימפיאדות בכימיה, פיזיקה 

שנים, התחלתי לפעול לצירופה של ישראל ל  ולא בביולוגיה. עם כניסתי לתפקיד לפני שש

IBO בזכות בעלי תפקידים ועניין שנרתמו לעניין, במשרד החינוך, במרכז מדעני העתיד .

ומרכז מורי הביולוגיה, התקבל האישור להצטרף ובזכות ההכשרה המסורה של צוות 

ל, רון ועמית אוניברסיטת ת"א , התלמידים חוזרים עם הישגים נהדרים. יישר כוח לנדב, הל

 ובהנאה, הנעה והצלחה לתלמידים שישתתפו בשנים הבאות."

 


