
 החינוך משרד
 פדגוגית מזכירות
 מדעים אגף

 וטכנולוגיה מדע הוראת על הפיקוח

 

 וטכנולוגיה במדע בעיות ולפתרון חקר בודותלע יחמישה הארצי החקר יריד
 ו"תשע
 

 יסודי מדעי חקר עבודות

 מורה מנחה פיקוח עיר זמחו שם בית הספר שם העבודה 
שמות התלמידים 

 החוקרים

מצע פלסטיק  מקום ראשון
 מצא טוב

 קשת
 

גב' עינת רוזנבאום,  עדנה כהן אשדוד דרום
 גב' אילנית גנון

אורי פקלק, מורי 
 טובלי, 

ניקול חולופ, 
 ר לבאורין ב

השפעת סוגי  מקום שני
מזון שונים על 

מות החלב כ
 היומית

שהנאקות 
 מייצרות

סלאח אלדין  
בשיתוף חוות 

ר סאמי גמלים ד"
 רהט-אבו פריח 

 

 איה אבו פריח עדנה כהן רהט דרום
 

ודיע אלסלק, 
ליאן אלקרינאוי, 

עבד אלעזיז 
אלבאטל, אזהאר 

 אלקרינאוי

השפעת ריכוזים  מקום שלישי
שונים של דשן 

"תה תולעים" על 
 צמח החסה

בי"ס קריית עמל 
והחווה לחינוך 
  חקלאי אקולוגי

 

  שלמה פורת, מלי רבקה לסטר ית טבעוןיקר חיפה
, בוריס אייזנברג

 קרמר
 

שון מילרד, מאיה 
 גרונבסקי, 

מיה בנטל, מעיין 
 ניסן
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 יסודי היטכנולוגב בעיות פתרון עבודות

 
 מורה מנחה פיקוח עיר זמחו שם בית הספר שם העבודה

שמות התלמידים 
 החוקרים

קופסת אוכל    מקום ראשון

SOUND BOX 
 אשכולות

 
תמיר מלניק,  אסנת פרנס ראשון לציון מרכז

 מאיה גרינברגר
שקד פדר, נועם 

גרינברג, יואב 
זוהר, אליסה 

קלימנק, סתיו 
 מששה, 

יונתן בוצקובסקי, 
 נועם קושניר, 

סיוון רוזנבאום, 
לירון בנג'ו, שובל 

 שיטרית

מערכת איוורור  מקום שני
סולארית לרכב 

 לא מונע

 יורם-נתיבות
 

 יפקסיהודית הל עדנה כהן באר שבע דרום
 

ניקול זרחין, יולי 
 דוברובינסקי

 

אמסלם אלה,  אילנית אייזיק קריית שמונה צפון המגינים"" "בקליפס" מקום שלישי
 בוזגלו שוש

 

ביטון יוגב, בן 
, טל סימון שי

ליעד, לנכרי 
קורל, מחנושין 

-מילאנה, נאור לי
חי, צ'רנינסקי 

לירון, קמרי מתן, 
 רביבו יהלי
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 חטיבת ביניים מדעי חקר עבודות

 
 מורה מנחה פיקוח עיר זמחו שם בית הספר שם העבודה

שמות התלמידים 
 החוקרים

השפעת סוג  מקום ראשון
המלח על 

"מלכודת החום" 
 בבריכה סולארית

וף המשותף ח
 כרמל

 

 יוסי זיוון יהושע צדוק מעגן מיכאל חינוך התיישבותי
 

ליר פרוינד, גיא 
 צור

 

השפעת אימון  מקום שני
המוח באמצעות 
משחקי חשיבה  
 על זמן התגובה

 אורט "אורן"
 

זהבה וגנר, טל  נוריתברגר גיל עפולה צפון
 זלפה

 

עתודה  3כיתה ט
 מדעית

 

השפעת מס'  מקום שלישי
שונה של טיפות 

שמן מנטה על 
מס' וגידול 

מקטעי לבלוב 
 בתפו"א

 הקריה  'מקיף ז
 

 סיגלית ניסים  עדנה כהן אשדוד דרום
 

שי פלדשטיין, 
אילנה לוז'קין, 

מייק מרקמן, ענת 
 יעקבשווילי
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 בחטיבת ביניים היטכנולוגב בעיות פתרון עבודות

 
 מורה מנחה פיקוח עיר זמחו שם בית הספר שם העבודה

שמות התלמידים 
 החוקרים

"מפתח לא  מקום ראשון
 שוכח"

מקיף ע"ש רבין, 
פארק קרסו 

 למדע

גב' חגית מרדכי,  עדנה כהן באר שבע דרום
 גב' אלה סגל

 

תום חצקביץ', 
לידור אליאס, 

 עמית דוד

מפחיתים קרינה  מקום שני
 ברינה

 

 אורט במעלה
 

רחל אורן, איגור  נורית ברגר גיל טבריה צפון
דמצ'נקו, עומר 

 אורן 
 

וריטה פבלובסקי, 
 עומר בנדק, 

רום אבידן, לירן 
 קריה  

  –קופטיף" " מקום שלישי
קופסה שפותחת 

 חטיף

 מיכה רייסר
 

ד"ר נורית בר  ראשון לציון מרכז
 יוסף

 שמואל ברמן
 

מאי ורטהיים, 
 אורין ישראלי

 

 

 


