
פרויקטים של תלמידי ותחרות תערוכה 

מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים 

ומגמת מערכות בקרה ואנרגיה

ל"ש זהר כלב ז"ע

ו"תשע



הפקולטה להנדסהדקאן, רוזנוקסיוסי ' פרופ•

הפקולטה להנדסהלדקאןפנינה אפרתי משנה מנהלי •

מנהל גוש בנייני הנדסה וצוות עובדיואנדרגימולה •

שחםאלטשולרממיסדייקלמן שחם •

משרד החינוך, ט"למוהמינהלירמובסקישלומית •

קבוצת עמלת"מנכלידום רויתד "עו•

מערכות מידע ופרויקטים אורטמינהלל ראש "סמנכ, קרפלמשה •

ת"אמימנהל תחום פיתוח טכנולוגי רשת ירבלוםצבי ' דר•

ראובן כלב •

רפופורטרחל •

רושויוחנן •

גדי הרמן•

פופקוצבי •

מגזניקשמואל •

שלמי תודה 



אבן חיים נפתלי

איתי שאול

אמסלם רפי

אפרתי אבי

שלמהטולילה-בן

רודיקהבראונשטיין

גביש מרדכי

גמר גורי

יגוגרינברג 

דורי ירון

משהדקלו ' דר

יוסףזאןהראל 

משהזזק

חברבר אייל

אברהםחיון 

מיכאל טולדאנו

טרבלסי דניאל

לאונידטרוסטיאנצקי' דר

פאדלטריף ' דר

כהן אבי

כהן יואל

לוי אורלי

אבילופו

אירינהליברמן 

מאיר מרדכי

שמואלמגזניק

מזרחי שבתאי

דבנפתלי ' דר

צביסנדר' דר

וולידעאמר

עזריאל שלום' דר

צביפופקו

רותקובלסקי

קושניר רינה

יוריקלנטרוב

קסיס שאדי

יוחנן דודרושו

אהרןשחר ' דר

ששון שלום

חבר השופטים  



ו"תשע–מנחי הפרויקטים 
אבי חיון

ניסנבאוםאהרון  

אופיר אליהו

אורן אוגדן

איגור שטיין

אייל חברבר  

גויליאיציק 

בוטבולאלי 

ירמייבאמיליה 

אמיר מרעי

אפרים מזור

ארז גבע

ארז יחזקאל

אריה סלע

אריה פורת

אשר להב

זיאלדטיבן 

ברק כהן

גדי משולם

גרגורי גורביץ

דוד גלמן

דוד דבורה

סולמנידוד 

חיון  אבי

טאובחנוך  

חנן דגן

חנימובטובה 

וינשטוקטל 

יאיר  בירן

טולדנויגאל 

יהודה מיכאלי

יהודה פליישמן

כהןיואל 

יואל ניסים

יובל אהרוני

יובל ציונים

רושויוחנן  

ורובלסקייונתן 

יוסי חן



ו"תשע–מנחי הפרויקטים 
פרפארהיוסי 

ירמייביורי 

קלונטרוביורי 

יעקב  מרש

יעקב אסולין

יצחק אטיאס

יצחק משיח

יקיר רפאלי

ירון דורי

פרגמוטישי 

אלישביץישראל 

זוניסישראל 

קוזינץלודמילה

דרנדקרלירון 

בוכניקמוטי  

ברנדסקימיכאל 

טולדנומיכאל 

מנשרוףמנחם 

משה  מימון

אלמליחמשה 

משה לוי

קטונינטע 

ניסים סופר

רייביניצן 

פריבורקיןסרגיו  

עמית  בכור

פיני שחר

קנדובפנחס 

רוזנשייןצביקה 

קלוד טפירו

קלימוביץרומן 

רונן גפסו

קובלסקירות 

רפי אמסלם

שבתאי מזרחי

שי לוי



157כללימספר פרויקטים 

12טכנאיםעבודות גמר -אלקטרוניקה 

33תיכוןעבודות גמר -אלקטרוניקה 

10תיכוןא "י-' יפרויקטונים-אלקטרוניקה 

72מכללהפרויקטים הנדסאים מונחי -אלקטרוניקה 

16ל"צהפרויקטים הנדסאים מונחי -אלקטרוניקה 

מערכות פיקוד ובקרה

12מוגבלויותלבעלי פרויקטים 

נתוני התחרות



הזוכיםרשימת 



מרשים ורמתם הגבוההפרוייקטיםמספר 

הראויים להערכה

סינגאלובסקימכללת אורט 
מרכז המגמהו

ישראל הרשקוביץ
מנהל המכללה

יוסי יאשי



א תיכון"י-' יפרויקטוניםקטגורית 

פרס רביעי
הפרויקט

IRרובוט 
ידי-עלשבוצע 

אטדגיאביב 

צמחנימרוד
בהנחיית

יואל כהן

תיכון מקיף באר טוביה



א תיכון"י-' יפרויקטוניםקטגורית 

פרס שלישי
הפרויקט

חניהרובוט 
ידי-שבוצע על

עומר צוריה

אלמליחרון 

שלו נעים
בהנחיית

יואל כהן

תיכון מקיף באר טוביה



א תיכון"י-' יפרויקטוניםקטגורית 

פרס שני
הפרויקט

רחפת
ידי-שבוצע על

פריבסעומר 
בהנחיית

יואל כהן

תיכון מקיף באר טוביה



א תיכון"י-' יפרויקטוניםקטגורית 

פרס ראשון
הפרויקט

מערכת הדמיה רב כלית לזיהוי אלגוריתם התנהגות  

.אופטימלי
ידי-שבוצע על

יפית אלייב

איינאועדן 

מניובנתן 

פרנוס אלמו
בהנחיית

גויליאיציק וינשטוקטל 

(שפירא)תמר אריאל 



עבודות גמר תיכון-קטגורית פיקוד ובקרה 

פרס שני
הפרויקט

בגדיםמכונה לקיפול 
ידי-שבוצע על

דדשביניב 

טדלהשרה 
בהנחיית

ברנדסקימיכאל 

האופק



עבודות גמר תיכון-קטגורית פיקוד ובקרה 

פרס ראשון
הפרויקט

מערכת לבקרת טמפרטורה במדגרה  

 PLCמתוכנתבקר מבוקרת 
ידי-שבוצע על

איפראימובאיריס 

קוריאטאיתמר 
בהנחיית

להבאשר מיכאלייהודה 

דיוויס ירושליםהרב תחומי ליידי 



עבודות גמר טכנאים-אלקרוניקהקטגורית 

פרס שלישי
הפרויקט

וצבעמשחק אור 
ידי-שבוצע על

אריאל מוזס
בהנחיית

סולמנידוד 

אורט חולון



עבודות גמר טכנאים-אלקרוניקהקטגורית 

פרס שני
הפרויקט

.מכונית אוטונומית זעירה
ידי-שבוצע על

עמית בר חן

נדב בן טובים

אלחניתייונתן 
בהנחיית

עמית בכור

כפר הנוער מוסינזון



עבודות גמר טכנאים-אלקרוניקהקטגורית 

פרס ראשון
הפרויקט

אינטרקטיביתמפת קרנו 
ידי-שבוצע על

רוטמןתומר 

גיל מלמוד
בהנחיית

גרגורי גורביץ

סינגאלובסקימכללת אורט 



מכללה-קטגורית עזרה לבעלי מוגבלויות 

פרס שני
הפרויקט

.סריקת והקראת ספרים אוטומטית' מע
ידי-שבוצע על

תומר כהן

וליסוןאלכסי

משיחאליאור

עומרי גיסין
בהנחיית

'גרגורי גורביץ

סינגאלובסקימכללת אורט 



מכללה-קטגורית עזרה לבעלי מוגבלויות 

פרס ראשון
הפרויקט

"  להרים את הכפפה"

ולטקסטהמתרגמת תנועות יד לקול כפפה 
ידי-שבוצע על

דביר גלעד
בהנחיית

קלונטרוביורי 

מכללת אורט רחובות



תיכון-קטגורית עזרה לבעלי מוגבלויות 

פרס שלישי
הפרויקט

אצבעותאורגן אוויר לאנשים קטועי 
ידי-שבוצע על

יובל חן

דניאל דוד פרץ
בהנחיית

פיני שחר

הרב תחומי שחקים למצוינות ומנהיגות חברתית



תיכון-קטגורית עזרה לבעלי מוגבלויות 

פרס שני
הפרויקט

מערכת ניוד והרמה לכיסא לילד נשלטת  

."אלין"ח "ביהמטופילקוליות עבור פקודות 
ידי-שבוצע על

יק'מטביצואדים רוזנברגבן 

אריאל שפרעידו גואלי
בהנחיית

רפאלייקיר אליהואופיר 

עמל ליידי דיוויס ירושלים



תיכון-קטגורית עזרה לבעלי מוגבלויות 

פרס ראשון
הפרויקט

.אלמיםכפפת תקשורת לחרשים עיוורים 
ידי-שבוצע על

אביטל עמר

שיר שאנס

עקביאןסיגל 
בהנחיית

קובלסקירות 

אורט חולון



עבודות גמר תיכון-קטגורית אלקטרוניקה 

פרס חמישי
הפרויקט

.מוניטור מרוחק לחולה
ידי-שבוצע על

מן'דניאלה תורג

חן גבאי

טפיארונופר 
בהנחיית

רושויוחנן 

אורט עפולה



עבודות גמר תיכון-קטגורית אלקטרוניקה 

פרס רביעי
הפרויקט

.מפוצץ הבלונים
ידי-שבוצע על

יאיר צדקה

לזרוףגיא 
בהנחיית

יואל כהן

באר טוביהאיזוריתיכון 



עבודות גמר תיכון-קטגורית אלקטרוניקה 

פרס שלישי
הפרויקט

.אינטרקום טביעת אצבע לאנשים נכים
ידי-שבוצע על

גגלויבאוה

ציפאנימשי 

אמירחנובאלינה 
בהנחיית

ירון דורי

אורט חולון



עבודות גמר תיכון-קטגורית אלקטרוניקה 

פרס שני
הפרויקט

.רובוט סנוקר
ידי-שבוצע על

אביב ממון

ניר שרף

מתן אסא

שחר עמית
בהנחיית

רפי אמסלם

האורןגינסבורג



עבודות גמר תיכון-קטגורית אלקטרוניקה 

פרס ראשון
הפרויקט

.הפעלת רובוט באמצעות מחשבה
ידי-שבוצע על

טפרניר 

אדיר חזיז

עומר הרשקו
בהנחיית

יואל כהן

טוביהבאר תיכון 



ל"הנדסאים מונחי צה-קטגורית אלקטרוניקה 

פרס שלישי
הפרויקט

.מערכת בקרה לפריטים מסווגים-ס"מבל
ידי-שבוצע על

גל אשכנזי

עדי גולדשטיין
בהנחיית

דוד דבורה

זיאלדטיבן 

שחקים נהרייה



ל"הנדסאים מונחי צה-קטגורית אלקטרוניקה 

פרס שני
הפרויקט

.מודל תדלוק אווירי אוטומטי
ידי-שבוצע על

תומר בן שמעון
בהנחיית

משה לוי

סינגאלובסקימכללת אורט 



ל"הנדסאים מונחי צה-קטגורית אלקטרוניקה 

פרס ראשון
הפרויקט

.IFFמדמה מטרות למערכת
ידי-שבוצע על

דניאל תבור
בהנחיית

שי לוי

סינגאלובסקימכללת אורט 



ל"הנדסאים מונחי צה-קטגורית אלקטרוניקה 

פרס ראשון
הפרויקט

.א"מערכת לבדיקת יכולות נל
ידי-שבוצע על

יקיר חסיד
בהנחיית

קלימוביץרומן 

מכללת אורט הרמלין



הנדסאים מונחי מכללה-קטגורית אלקטרוניקה 

פרס שלישי
הפרויקט

.רובוט מגלה ומשמיד מוקשים
ידי-שבוצע על

משה מלול

תמיר לוי
בהנחיית

ירמייביורי 

ירמייבאמיליה 

מכללת אורט רחובות



הנדסאים מונחי מכללה-קטגורית אלקטרוניקה 

פרס שלישי
הפרויקט

.משגוח למיטת פעוט
ידי-שבוצע על

יאיר נגר

מכללת המר אמית רחובות



הנדסאים מונחי מכללה-קטגורית אלקטרוניקה 

פרס שלישי
הפרויקט

.מונה כפיפות
ידי-שבוצע על

גאיה סקופ
בהנחיית

יעקב אסולין

ת"פ' המכללה לטכנאים והנדסאים עמל ב



הנדסאים מונחי מכללה-קטגורית אלקטרוניקה 

פרס שני
הפרויקט

.מערכת לחישוב הגינותה של קובייה
ידי-שבוצע על

עמית מהלל

מתן כהן
בהנחיית

יובל אהרוני

סינגאלובסקימכללת אורט 



הנדסאים מונחי מכללה-קטגורית אלקטרוניקה 

פרס שני
הפרויקט

.תינוק ברכב
ידי-שבוצע על

שלי קליימן

בר צימרמן
בהנחיית

אבי חיון

אשדוד' מקיף ה



הנדסאים מונחי מכללה-קטגורית אלקטרוניקה 

פרס ראשון
הפרויקט

.PARROTרחפןהפעלת 
ידי-שבוצע על

שלייפרשלמה 

אלון דיסקין

אוקליסטישרון 

יצחקזוןרעות 
בהנחיית

'גרגורי גורביץ

סינגאלובסקימכללת אורט 



הנדסאים מונחי מכללה-קטגורית אלקטרוניקה 

פרס ראשון
הפרויקט

.דיגיטליפרוב
ידי-שבוצע על

נויברגרשלמה 
בהנחיית

שבתאי מזרחי

האויררב תחומי הולץ חיל 


