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 1965, נפטר בשנת 1915נולד בשנת 

פרוץ מלחמת העולם הראשונה. למד בסמינר למורים בירושלים. עם סיום לימודיו  לפניעלה ארצה כילד, 

בסמינר הצטרף לקבוצת "גבע". בהמשך ניהל את סמינר הקיבוצים, ובשנים האחרונות לחייו ריכז את 

 הפיקוח הפדגוגי באגף לחינוך חקלאי, היום, המינהל לחינוך התיישבותי. 

החינוך להתיישבות שיבות חו של בית הספר החקלאי, הדגיש את הקדיש משאבים רבים לפיתוחו ולעיצוב

 ואת העבודה כערך מחנך. דגל בחקר כדרך הוראה.

 )הארט קריין( "על פני גדלות מרחב כזה, דרושה פסיעה עדינה"

ודת גמר בנושא בו האפשרות העומדת לכל בוגר לכתוב עב .פתוח וחשוף לתלמידנו עצום ורבהעולם הידע 

הוא רוצה להעמיק ולפסוע פסיעה עדינה, מדויקת, הנה אפשרות שהמנהל לחינוך התיישבותי מטפח מזה 

שנים רבות. בתי הספר שבוגריהם בוחרים בצורה זו של העמקה, זוכים לתמיכה מן המנהל ובוגריהם 

ה המלמדת על  הדגש הרב שאנו עבודות מצוינות זוכים באמצעות פרס גור אריה, גם לתשורה צנועכותבים ה

 שמים על נושא זה.

שנים ארוכות אנו מקיימים במנהל את מה שהרב שי פירון מבקש להצמיח ולהרחיב בבתי הספר, כתיבת 

עבודות חקר ועבודות גמר. מאות בוגרים שלנו כותבים עבודות גמר במגוון רב של נושאים ומקצועות. בכל 

שאלת חקר מעניינת, ידע שיכול יהיה לסייע בפתרונות לה, דרכי  עבודה מושקע מאמץ עצום בחיפוש אחר

חקירה מגוונות ויצירתיות, עד לתוצאות מרשימות שאינן מביישות עבודות חקר באקדמיה. צבי ינאי שנפטר 

לפני שבועות מספר, כותב על הגילוי המדעי במאמרו "מסע לתודעת הטבע" כי שלושה הם הגורמים 

ת התהליך של הגילוי המדעי: הכמוס, הסרנדיפי והמקרי. הכמוס מבשיל ברובו המרכזיים המאפיינים  א

הכרתנו, בתהליך לא מודע של אינקובציה; הסרנדיפי מגלה דברים היכן שלא מחפשים אותם, בדומה –בתת

 נוצר ממצבים מקריים ובלתי צפויים. -כשמו כן הוא  -לשאול המלך שיצא לבקש אתונות ומצא מלוכה; המקרי 

אולם רבים מהם ביחד עם המנחים מבקשים הרפתקאות יצירתיות, חידושים ו הכותביםאיננו דורשים מן 

סקרנות מרחרחים אחרי ידע שיובילם לדברים חדשים בלעבור את תקרת הזכוכית של הידוע להם, ובאומץ ו

ואכן, כך כותבת רז למפרט בסיכום עבודתה: "בעבודה זו הרחבתי את הידע שלי בפיסיקה  .ומעניינים

ובמתמטיקה ולמדתי לתכנן ניסויים מסובכים ולבצע מדידות מדויקות ככל הניתן. בנוסף, התמודדתי עם 
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שאלות פתוחות קשות, עם תוצאות בלתי צפויות שיש להסביר, חוויתי כישלונות בעבודה שנגרמו עקב 

. הכישלונות והחסרונות ..כזבות מהניסויים או מהתוצאות שלא התאימו לתצפיותיי ולתאוריה שפיתחתיא

 שהיו במהלך המחקר רק דרבנו אותי להמשיך ולמצוא תשובות לשאלות שעלו במהלך עבודת החקר".

ופמיניזם בין העבודות המצטיינות, יש עבודות העוסקות בנושאים מדעיים מורכבים ומעניינים ובהם מגדר 

חופות בחתונות בישראל כטקסים המשקפים שינויים חברתיים והבדלים תרבותיים בחברה "למשל: 

הגורמים המכתיבים את קצב הגידול ", "תעופת חרקים", "לילית הפמיניסטית הראשונה", "הישראלית

ו עוסקים ועוד ועוד. צא ולמד מרשימה חלקית זו, על היופי הרב ב "וההתפתחות של בולעני ים המלח

תלמידינו, ועל העניין שהם מגלים פנימה והחוצה, בחברה הישראלית, בארץ שלנו, במקצועות מדע טהורים, 

ע בספרות היהודית ובהיסטוריה שלנו. נושאים אחרים עוסקים גם בעמים אחרים ותרבותם, ללמדך שבמד

 .וברצון לדעת ולחקור אין גבולות

ו אין יפה יותר מלהסתייע בו כאשר הוא מתאר את החיפוש אף שמסקנותיו של איוב הנן אחרות משלנ

ן יָצּוק נְחּוָׁשה. ֵקץ שָ  בֶּ ף מֹוָצא ּוָמקֹום ַלָזָהב יָזֹּקּו. ַבְרזֶּל ֵמָעָפר יָֻּקח וְאֶּ ְך ּוְלָכלהאנושי לדעת  "כִּי יֵׁש ַלכֶּסֶּ -ם ַלחֹׁשֶּ

ץ מִּ  רֶּ ל וְַצְלָמוֶּת.  ... אֶּ ן אֹפֶּ בֶּ ית הּוא חֹוֵקר אֶּ נָה יֵֵצאַתְכלִּ יָה נְֶּהַפְך ְכמֹו-מֶּ ם וְַתְחתֶּ יר אָבנֶּיָה -ֵאׁש. ְמקֹום-ָלחֶּ ַספִּ

יב ֹלא וְַעְפרֹת ָזָהב לֹו. ים. ַבּצּורֹות -נָתִּ ׁש ָהרִּ שֹרֶּ יׁש ָׁשַלח יָדֹו ָהַפְך מִּ יְָדעֹו ָעיִּט וְֹלא ְׁשָזַפתּו ֵעין ַאיָה.  ...ַבַחָלמִּ

ֵּקַע וְָכל ים בִּ ֵבׁש וְַתֲעֻלָמּה יֹצִּא אֹור" )איוב, כיְָקר -יְאֹרִּ י נְָהרֹות חִּ ְבכִּ  (. ח"ָרֲאָתה ֵעינֹו. מִּ

כל עבודה הינה מיוחדת ומלמדת רבות על הנושא, התחום ועל עושיה. התברכנו בתלמידים מצוינים ואנו 

גור  את טבלת הזוכים ואת הנימוקים לקבלת פרס ומחויבים לתת להם את מלוא העזרה. בחוברת זו תמצא

 אריה תשע"ד.

 תהליך ההערכה קפדני ביותר ומורכב ממספר שלבים:

 ומעלה. 95ציון  .א

 מיון בתי הספר, לא כל העבודות נשלחות, רק אלו שבית הספר רואה בן מצוינות. .ב

 מעריכים מקצועיים שמקבלים את העבודות בתחום הדעת שלהם, מעריכים אותן ומדרגים אותן. .ג

הועדה בוחרת  ומתוכן, שלושת המקומות הראשוניםשדורגו, בועדת הפרס מקבלת את העבודות  .ד

 את עשר העבודות המצטיינות. 

 שחלקם חיילים וחלקם בשנת שירות שהעמידו לרשותנו את עבודותיהם. ,תודה מיוחדת לכל הבוגרים

 אריק שחף, אלישבע טסלר, ענת בן מורה ורויטל פלד.חברי הועדה השנה: 
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 ,חוקרים יקרים

 ".שיהיה שואל -"הטובה שבמידות האדם 

 (רבי שלמה אבן גבירול, מתוך הספר "מבחר הפנינים, שער החכמה")

בעבודות הגמר הייחודיות שביצעתם היטבתם לשאול, העמקתם לחקור, השתמשתם בכלי מחקר אקדמאים, 

אני משוכנע שהתהליך אותו עברתם תרם רבות להתפתחותכם  .ובעצם יצרתם יצירה שהיא כולה משלכם

 .המקצועית והאישית

מדברים היום על למידה משמעותית והפיכת בית הספר למקום שאינו מקנה רק ידע, אלא מהווה מקור 

לחינוך  להתפתחות אישית. החידוש עליו מדברים היום, למידה משמעותית, הוא מסורת מפוארת במינהל

התיישבותי ומתבטא במספר הרב של עבודות גמר הנכתבות במוסדות החינוך שלנו. הרוח החדשה במשרד 

החינוך מחזקת אותנו מאוד אך בעיקר אנחנו מאמינים בדרך זו בזכות תלמידות ותלמידים כמו עשרת הזוכים 

מרגשות ובנוסף עומדות בפרס גור אריה, המתוארים בחוברת זו, שכתבו עבודות מעניינות, מקוריות ו

 .בסטנדרטים אקדמאים גבוהים

  .בעבודתכם הוכחתם שאכן מוסד חינוכי יכול להפוך למקום של משמעות והתפתחות אישית

כולי תקווה שמוסדות נוספים יצטרפו למהלך זה ויעודדו את תלמידיהם לבחור בדרך הקשה, אך המתגמלת, 

 .של כתיבת עבודת גמר

בפרס, ורבות אחרות, גם הן מצוינות, מוכיחה שלמידה משמעותית היא גם חווייתית רמת העבודות הזוכות  

 .וגם מביאה להישגים אקדמאיים מצוינים

חשוב לי מאוד להודות למנחות ולמנחים המסורים, לרכזי עבודות הגמר ולמנהלים, שכל אחד מהם תרם את 

 .חלקו לתהליך כתיבת העבודות

 .סדות חינוך וצוותים חינוכיים התומכים ומקדמים למידה משמעותיתאשרינו שתלמידים כאלו לנו, ומו

 !כן ירבו

 ,בברכה

 ד"ר בני פישר

 מנהל המינהל 
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תחום  שם העבודה שם ביה"ס הבוגרשם 
 הדעת

 מנחה

 אשל הנשיא אלקובי טל
חופות בישראל כטקסים 

 המשקפים שינויים חברתיים 
מדעי 
 החברה

 נועה לויכטר

בורשטיין 
 עמליה

 מעלה שחרות
 הפמיניסטית הראשונה -לילית

מחשבת 
 ישראל

יחיאל בניימין 
 גרובר

דה לה וגה 
 נמרוד

תיכון באר 
 טוביה

חיישנים פלזמונים מבוססי ננו 
-חלקיקי זהב: ייצור שכבות ננו

 חלקיקי זהב 
 אלכסנדר טסלר כימיה

 זידאן לינא
תיכון חקלאי 

 ימה
פעילות האנטי בקטריאלית של 

 עלי גויאבה 
 ביולוגיה

ד" מוחסן 
 מוחמד

 תיכון הרטוב טרגן תומר
 שימור מסורת מוסיקלית עדתית

 שירת נשים מעדת קוצ'ין
 מוסיקולוגיה

ד"ר נחום 
 לובובסקי

 כדורי לוי מור
העדפות מזון ורמת אינסולין, 

בקרב נשים הלוקות בתסמונת 
 השחלה הפוליציסטית

 ביולוגיה
פרופ' יזהר בן 

 שלמה

 ד"ר אלון שפירו פיזיקה חקירת תעופת חרקים כברי-מנור למפרט רז

 מעלה שחרות ריבלין עדי
הגורמים המכתיבים את 

התפתחות וקצב הגידול  של 
 בולעני ים המלח

מדעי כדור 
 הארץ

 ד"ר חנן גינת

 ברנר ריכטר אלון
חיי האזרחים במלחמת 

 האזרחים
 היסטוריה

ענבל עופר ד"ר 
 וד"ר רמי סערי

 חיספין רשף יותם
עדשת המים הזעירה כביו 
אינדיקטור וסנן של מתכות 

 כבדות במים

מדעי 
 הסביבה

 ד"ר חנה פרנקל
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עבודתה של טל אלקובי עוסקת בטקס הנישואין ובחופה היהודית, וכיצד טקס זה משקף שינויים חברתיים והבדלים 

 תרבותיים בחברה הישראלית.

לעסוק בנושא מרתק זה הנה במחקר איכותני באמצעות תצפיות בחתונות שונות ומגוונות  הדרך בה בחרה טל

 עיגנה את תוצאות התצפיות והראיונות במחקר האקדמי בו הסתייעה. ר כךובראיונות עומק עם הנוגעים בדבר, ואח

יהודית.  -ישראלית  אנתרופולוגית ומרתק מנקודת מבט -העבודה של טל עוסקת בנושא מרכזי מבחינה סוציולוגית 

ההצדקה לבחירת טקסי החופה, כמדד לבדיקת שינויים חברתיים ולבדיקת הבדלים עדתיים, מוצגת בצורה מדעית 

 .ואינטלגנטית

מבנה העבודה והתכנים המוצגים בה מצויינים. סקירת הספרות תמציתית ומקיפה, מבוססת על מקורות מדעיים 

 רור מאוד.עדכניים רבים וערוכה בהיגיון פנימי ב

טל השתמשה באופן מושכל בשתי שיטות מחקר המשלימות זו את זו: ראיונות ותצפיות. אלו שיטות מורכבות ביותר, 

נימקה וביססה היטב את התימות שבחרה לתצפית ואף תיקפה  טלשרוב התלמידים נמנעים מלעשות בהן שימוש. 

 סמך מקורות רלבנטיים מתאימים.-אותן על

 וזו סיבה מצויינת לקרוא את העבודה. -ה בשורה בעבודתה מביא טל

 על כל אלה זוכה טל בפרס גור אריה לעבודות גמר תשע"ד.

  

טל. בוגרת אשל הנשיא,  זכתה בפרס על עבודתה 
 חופות בחתונותבתחום מדעי החברה, בנושא "

בישראל כטקסים המשקפים שינויים חברתיים 
" בהנחית והבדלים תרבותיים בחברה הישראלית

 .נועה לויכטר
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מתרבויות  המוכרתנושא עבודתה של עמליה הנו דמותה של לילית תוך ניסיון להראות כיצד דמותה הדמונית של לילית 

משוררים  ,לדמות חדשה המהווה השראה לסופרים 21 -וה 21 -אות העתיקות ומן המקורות היהודיים, הפכה במ

ובעיקר לפמניסטיות יהודיות. לילית קיבלה אופי חדש של מבשרת שוויון חברתי בין נשים וגברים ודוגמא לעמידה 

 איתנה אל מול העוול הגברי והפטריארכיה האלוהית.

בחנה את ההתפתחויות  באמצעותםים מתקופות שונות עמליה חקרה את שינויי הדמות על ידי ניתוח והשוואת טקסט

, מן התרבות השומרית, הבבלית, התנ"ך, הקדומיםבטקסטים  היום.שחלו בדמותה של לילית מראשית דרכה ועד 

שדה בעלת כוח להרע ולהרוס המאיימת כל שלילית, מופיעה לילית כדמות  -ספרות חז"ל, מקורות חיצוניים והקבלה

 העת על האנושות. 

תנועה הפמיניסטית, טקסטים של הבבמאות האחרונות. לילית דמותה של את המהפך שעברה מציגה עמליה מולם ל

שינוי יסודי בפמיניזים היהודי, המהפך מתבטא בהפכה למבשרת האידאולוגיה הקוראת לשוויון בין שני המינים. בהם 

את בחנה  וכן את תולדות הפמיניזם הציגה במקומן של הנשים בתפילה, בהנהגה היהודית ובמסורת היהודית. עמליה

בעזרת ניתוח וזאת  .בתרבות היהודיתשל האישה מקומה  כמשקפים את שינויסתה של לילית יהשינויים שחלו בתפ

 מציגים אחרת את הסיפורים המוכרים לנו מן המסורת. שהטקסטים 

 -ומסקנות מעוררות עניין, עמליה ראויה לפרס גורעל עבודות איסוף המקורות השונים, ניתוח יסודי ומעמיק שלהם 

 אריה.

  

עמליה, בוגרת מעלה שחרות, זכתה בפרס על עבודתה בתחום 
" הפמיניסטית הראשונה -ליליתמחשבת ישראל בנושא "

 .יחיאל בנימין )בנג'י( גרוברבהנחיית 

. 
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בודתו חקר נמרוד ייצורן של שכבות ננו חלקיקי זהב על ידי חימום תוך הגבלה מרחבית. הגורמים שנבדקו היו סוג בע

החומר ממנו עשוי המשטח המגביל, טמפרטורות וזמני חימום שונים בתהליך הייצור. נבדקה השפעת גורמים אלו על 

מיקרוסקופ  -וגמאות שהתקבלו נבדקו במספר שיטותחלקיקי הזהב שנוצרו. הד-מאפיינים מורפולוגיים שונים של ננו

 .אלקטרונים סורק, מיקרוסקופ כוח אטומי ומדידות קריסטלוגרפיות

חלקיקי מתכת ננו מטריים )זהב, כסף, נחושת(, הם בעלי תכונה אופטית ייחודית, הפלזמון המשטחי המקומי. תכונה זו 

לחישת חומרים ביולוגיים. שינויים במקדם הדיאלקטרי  לננו חלקיקי המתכת לשמש כבסיס בספקטרוסקופיהמאפשרת 

החלקיקים גורמים להסטה של תהודת הפלזמון, אשר מביאה לשינויים מדידים בתכונות האופטיות של  ת של סביב

 החלקיקים )בליעה, העברה והחזרה(.

באופן מעמיק תוך  נמרוד בחן את השפעתם של גורמים שונים על יצירת שכבות ננו חלקיקי זהב. העבודה בוצעה

 . ומעמיקה מדוייקת ועיונית  הקפדה על מיומנויות חקר ועבודה מעשית

בצורה מדויקת מקבל נמרוד על המחקר הקפדני שעשה נמרוד, על הסקירה הספרותית המעמיקה ועל ניסוח הדברים 

את פרס גור אריה לשנת תשע"ד.

  

תיכון מקיף באר טוביה, זכה בפרס על עבודתו בכימיה,  נמרוד, בוגר
 -חיישנים פלזמונים מבוססי ננו חלקיקי זהב: ייצור שכבות ננובנושא "

" בהנחיית חלקיקי זהב על ידי חימום תוך כדי הגבלה מרחבית
 אלכסנדר טסלר.
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 פרס גור אריה תשע"ד

  

את ההשפעה האנטיבקטריאליות של שלושה חומרים: כלורמפניקול, אמפיצילין וקנמיצין, על שני סוגי  האן לינא בדקזיד

. שני סוגי חיידקים אלה הנם גורמי מחלה מסוכנים לאדם: א. קולי  .S. AUREUS ו ,E.COLI :החיידקים

 .וסטפילוקוקוס אוריאוס

ים אלה כדי לקבוע מה הוא הריכוז הנמוך ביותר האפקטיבי נגד את הריכוזים השונים של חומר הזידאן לינא בדק

החיידקים הללו. כמו כן נבדקה ההשפעה של שילוב של תמצית של עלי גוייבה על ההשפעות האנטיבקטריאלות של 

  .חומרים אלה

זידאן לינא את הצורך בהפחתת השמוש בתרופות האנטיביוטיות, לאור  תסקירת הספרות מעמיקה, ובה מנמק

עמידות גורמי מחלות אלה ואחרים, לתרופות אנטיביוטיות. מכאן עלה גם הצורך במציאת חלופות לתרופות  התפתחות

 לחקור את הפוטנציאל האנטיביוטי שבעלי הצמח גוייבה.  הבחר לינאאלה. 

, על ידי הא בדקימצביעים על הגברת ההשפעה של שני חומרים אנטיביוטיים מבין השלושה שה הממצאי מחקר

 תוספת של מיצוי עלי גוייבה לחומרים אלה. 

 זידאן לינא זוכה השנה בפרס גור אריה על עבודת גמר מצוינת.על כל אלה, 

על עבודתה בביולוגיה,  לינא, בוגרת תיכון חקלאי ימה, זכתה בפרס
והסינרגטית פיון הפעילות האנטי בקטריאלית יאבנושא "

דר'  " בהנחיית לאנטיביוטיקה של עלי גויאבה כנגד חיידקים שונים
 .מוחסן מוחמד
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סורת היא אלמנט חשוב בבניית המציאות בהווה ובה בעת גם נותנת אפשרות לשידוד הערכים לעתיד, עבור המ

, בנוי מפסיפס עשיר של תרבויות שונות שמקורן במקומות רחוקים גאוגרפית הישראליהדורות הבאים. קיבוץ הגלויות 

ציבעוניותה  ועל לשמור עליה וורשיה לגלות את המסורת וש מוטלת המשימהדור הצעיר על העל פני כדור הארץ. 

 .הייחודית

שעלו,   עבודתו של תומר טרגן חשובה מאוד מפני שתומר עושה בה חקירה של קהילה מיוחדת במינה, קהילת קוצ'ין

אזורית מטה יהודה. העבודה מתמקדת בחקר שירת הנשים ה המועצבמושב מסילת ציון את הקימו ודרום הודו 

יהודי קוצ'ין עלו יהודים בלבד, רוב  311בעיר קוצ'ין שבהודו חיים היום כ  את המוסיקה של העדה כולה.  כמשקפת

 מסורת הרחוקה לפני היעלמותה. לישראל, סיבה נוספת לחשיבות שימור ה

ן המוסיקה הקוצ'ינית שיש בה כמיהה לציו .תומר טרגן התבסס על חומר מוסיקלי ייחודי שנאסף במהלך עבודת שדה

תנה זכות ראשונים לבדוק ולנתח באופן רציני ביותר את שירת הנשים יומרכיבים כלל אנושיים, טרם נחקרה ולתומר נ

מקהילת קוצ'ין הן בהעברת קלטות האודיו של המוסיקה לתווים והן בתרגום מילות השירים משפת מלילה, שפתם של 

 .מוזיקאלי חלק מהיצירות להרכבמאזור קרלה, לשפה העברית. תומר עיבד  ןיהודי קוצ'י

 ועל לשמירת המסורת ככלי"מסורת מוסיקלית של קהילות ישראל במטה יהודה",  על תרומתו של תומר לפרויקט

 .לפרס גור אריה לעבודות גמר מצטיינות בתחום המוסיקה ראויהמקורית נמצא תומר  תועבוד

תומר, בוגר תיכון הרטוב, זכה בפרס על עבודתו במוזיקה, בנושא 
" שימור מסורת מוסיקלית עדתית: שירת נשים מעדת קוצ'ין"

 .דר' נחום לובובסקי בהנחיית

\ 
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של נשים הלוקות בתסמונת השחלה הפוליציסטית,  ההפרייהדרך להגביר את סיכויי  חיפשהעבודתה מור לוי ב

 הנגרמת בין היתר עקב הפרשתם הורמונים אנדרוגניים )"הורמונים זכריים"(. 

הורדת רמת האינסולין בדם, על ידי מתן דיאטה מתאימה של מזונות בעלות אינדקס גליקמי  תהשפעב ההתמקדמור 

 .נשים להרותואפשרות הנמוך, על ירידת רמת ההורמונים האנדרוגניים בנשים רזות, 

מחקרה של מור, נערך בהנחית רופא נשים וחוקר, אשר בחר את הנשים למחקר וערך להן את הבדיקות הנחוצות 

נתנו הנחיות לדיאטה בדיקות דם נערכו השאלונים ו בניסוי הופצותונים לפני המחקר, במהלכו ובסיומו. לקבלת הנ

 ונבדק אם נכנסו להריון בעקבות הדיאטה.לנשים 

בפתח עבודתה פורשת מור יריעה רחבה של מידע רלוונטי למחקר, בהמשך, מוצגים ממצאי המחקר באופן מפורט, 

מניתוח תוצאות המחקר, שיש לו פוטנציאל מחקרי  .ים סטטיסטיים לניתוח התוצאותבהיר ומדויק, תוך שימוש בכל

הנשים הלוקות בתסמונת השחלה הפוליציסטית  11מתוך  6ומעשי רב חשיבות, עולים נתונים מעודדים על פיהם 

זונה הצליחו להרות בעזרת הדיאטה המומלצת. בסוף מחקרה מציעה מור להרחיב את המחקר ולהתמקד בגורמי הת

 שנחשד כי הם התורמים העיקריים להריון.

  .עבודה מקיפה זו זכתה את מור בפרס גור אריה לעבודות גמר מצטיינות

, זכתה ביה"ס המקיף החקלאי השש שנתי ע"ש כדורית גרוב מור
העדפות מזון ורמת אינסולין בפרס על עבודתה בביולוגיה, בנושא "

הפוליציסטית, בצום, אצל נשים רזות הלוקות בתסמונת השחלה 
ונשים רזות פוריות והשפעת דיאטה בעלת אינדקס גליקמי נמוך על 

 .פרופ' בן שלמה יזהר  " בהנחייתיכולת הנשים עם התסמונת להרות
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הפועלים על החרק בעת תעופה. הפיזיקאלים עוסקת בחקר יכולת התעופה של חרקים וחקר הכוחות  דתה של רזעבו

באמצעות סדרה של ניסויים במנהרת רוח רז בדקה את התלות של כוחות העילוי והגרר במהירות הרוח. באמצעות 

הכנפיים היא תנועה מחזורית ניתוח של תנועת כנפי שפירית שצולמו במצלמה מהירה היא הסיקה שתנועת 

אסימטרית. בניסוי נוסף היא ניתחה סרטון של תנועת הכנפיים של צרעה מזרחית כדי לבדוק שכח העילוי תלוי בריבוע 

 .תדירות נפנוף הכנפייים

שיטות המחקר מקוריות ופיתוח המודלים הפיזקליים מבריק. רז בוחנת את המודלים שפותחו ללא משוא פנים, קשובה 

 יות ומנסה להבין את תוצאות הניסוי גם כשאלו אינן תמיד מתאימות למה שציפתה.לטעו

רז כותבת בדברי הסיכום כי "בעבודה זו הרחבתי את הידע שלי בפיסיקה ובמתמטיקה ולמדתי לתכנן ניסויים מסובכים 

תי צפויות שיש ולבצע מדידות מדויקות ככל הניתן. בנוסף, התמודדתי עם שאלות פתוחות קשות, עם תוצאות בל

להסביר, חוויתי כישלונות בעבודה שנגרמו עקב אכזבות מהניסויים או מהתוצאות שלא התאימו לתצפיותיי ולתאוריה 

שפיתחתי, אך בעזרת אלון ובאמצעות פתרונות יצירתיים הצלחתי להתגבר על הקשיים. ביצענו ניסויים חוזרים 

ה ההתחלתית שלנו. בסופו של תהליך, הכישלונות והחסרונות שהיו ובעקבות ניסויים אלה שינינו ושיפרנו את התיאורי

 במהלך המחקר רק דרבנו אותי להמשיך ולמצוא תשובות לשאלות שעלו במהלך עבודת החקר".

רז, את פרס גור  תעל היצירתיות הרבה ועל התשוקה לדעת, על ייפי הניסויי וניסוח מהלכו ותוצאותיו, על כל אלה מקבל

 צטיינות.אריה לעבודות מ

, זכתה בפרס על עבודתה מנור כבריבי"ס ת רוגב ,רז
אלון   " בהנחייתחקירת תעופת חרקים בפיזיקה, בנושא "

 .שפירו
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ודתה של עדי עוסקת במספר גורמים המשפיעים על קצב הגידול של בולענים בים המלח, תהליך שמשנות השמונים עב

 חלה בו האצה גובהה.

עדי בחרה להתמקד במניפות שני נחלים לאורך חופי ים המלח, שם יש בולענים, נחל צאלים ונחל חבר. הבולענים 

להתפתחותם שונה. כך יצרה עדי מעבדה בשדה. בנוסף לכך עיבתה בנחלים אלו הם בתשתיות שונות והמנגנון הגורם 

 .עדי את ממצאי השדה בממצאים שהתקבלו ממתקן ייחודי שנבנה להדמיית היווצרות והתפתחות הבולענים

עבודתה של עדי היא חלוצה בתחומה בכך שעדי השכילה לחבר גורמים שונים מנחלים שונים וממתקן הדמיה בו ניתן 

 באופן מבוקר.  לשנות גורמים

הנתונים שהתקבלו במחקר, הצביעו כי הגורמים העיקריים ביצירת בולען ובהתפתחותו קשורים לזרימה עילית, 

 לשטפונות וכי קצב הגידול של הבולענים בחורף הוא גדול פי כמה מהקצב בקיץ. 

 י בתחום מדעי כדור הארץ. עבודתה של עדי מקיפה, מעמיקה, מעניינת ועוסקת בנושאים שהנם בחזית המחקר העכשוו

על הנושא, הניסוי, עיבודן הקפדני של התוצאות והתובנות שעלו מתוכן ומתוך ספרות המחקר, ויכולותיה של עדי 

 אריה לעבודות מצטיינות. -להביא כל אלה בשפה מדוייקת ופשוטה מוענק לעדי פרס גור

  

, זכתה בפרס על עבודתה במדעי מעלה שחרותבי"ס ת וגרב עדי,
הגורמים המכתיבים את קצב גידול והתפתחות  כדור ארץ, בנושא "

 .ד"ר חנן גינת  " בהנחייתשל בולעני ים המלח
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 ,כיצד ניתן להבין אירועים היסטוריים? וכיצד ההיסטוריה משפיעה על האדם באשר הוא אדם? אלו שאלות נכבדות

אותן מציג אלון ריכטר בעבודתו ומוצא דרך להתמודד עמן באמצעות ניתוח מהלכים היסטוריים וניתוח יצירות 

ולהציג היבטים שונים  ,באדם היחיד ,פרטספרותיות העוסקות באדם היחיד החווה מהלכים אלה. אלון בוחר לדון ב

המלחמה "הרומנטית" האחרונה שזכתה לביטויים תרבותיים וספרותיים רבים  .הקשורים למלחמת האזרחים בספרד

והן מחוץ לה, ע"י אנשי רוח שראו בה את מאבקם הם, אם  ,בעיקר בשנים לאחר מות פרנקו ,הן בספרד עצמה ,יחסית

 בספרד ואם בארצות אחרות.

בחירתו של אלון להציג את חיי היום יום בצל המלחמה ואת השפעתה על האדם הפשוט מתאפשרת בזכות הספרות 

ופותחת צוהר להתבוננות באירועים "גדולים" המתורגמים לחיי היום יום ולסבלותם. מן העבודה עולה כי את מחיר 

. כדברי אלון בעבודתו "התמקדות המלחמה משלם האזרח הקטן ואין זה משנה באיזה צד של המאבק הוא נמצא

בסיפור אישי המתנהל בתוך המאורעות ההיסטוריים ומהווה חלק מהם, מאפשרת לנו להתקרב אליהם וללמוד עליהם 

 .(51יותר" )עמ' 

הליכה זו בין המחקר ההיסטורי, שלא פעם דוחק את היחיד לקרן זווית ובין היצירות הספרותיות המאכלסות דמויות של 

טים הנה הליכה מרתקת ואלון מצליח לעשותה כחוקר מיומן ומקצועי ולהעמיק את התובנה של תהליכים אנשים פשו

היסטוריים בעושר ספרותי ולהכניס אל העיון ההיסטורי העובדתי הכולל, את היחיד. הדבר נותן עושר ועומק לדיון 

 ההיסטורי וקונטקסט המעשיר את הדיון הספרותי. 

סופר אנטוניו מוניוס מונילה שבספרו 'ספרד' הסתייע אלון להבנת כאבו של היחיד. על ידו של ה ללחוץאלון זכה 

 המקוריות, הביקורתיות ועצמאות המחשבה מוענק לאלון פרס גור אריה 

  

, זכה בפרס על עבודתו בהיסטוריה, ברנרבי"ס  גרוב אלון,
דר'    " בהנחייתחיי האזרחים במלחמת האזרחים" בנושא 

 .ענבל עופר, דר' רמי סערי
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בודה שלפנינו בדק יותם רשף את השפעותיו של הצמח עדשת המים הזעירה כגורם ביולוגי בטיהור מים המזוהמים בע

במתכות כבדות. בעבודה נבדקו שלוש מתכות: נחושת , אבץ ועופרת מבין כל המתכות הכבדות העלולות לזהם מקווה 

  .מים

אפקטיבי של המתכות מן המים ובכך השימוש האפשרי מימצאי העבודה מצביעים על פוטנציאל צמח המים הזה כקולט 

  .שלו הלכה למעשה, כמטהר מים המזוהמים במתכות כבדות

יותם מראה גם את הפוטנציאל של הצמח כביואינדיקטור מאוד חשוב העשוי לשמש להזהרה בפני נוכחותן של מתכות 

 מסוכנות אלה במקווה המים.

דותית לסביבה של שימוש בביופילטרים למתכות כבדות אלה שבמים, המחקרים שיותם הציג מצביעים על שיטה ידי

 והוא בחר לבדוק את השפעתו של הצמח עדשת המים הזעירה כביופילטר כזה.

בעבודתו הערוכה היטב השתמש יותם בכלים מדעיים מתאימים, אשר הובילו לקבלת תוצאות המצביעות אכן על 

הזעירה כביופילטר למתכות כבדות שבמים. הוא גם מציין ישום לא הפוטנציאל המאוד רציני של הצמח עדשת המים 

פחות חשוב שנובע ממחקרו, של שימוש בצמח זה גם כביואינדיקטור לקיומו של זיהום מים במתכות כבדות במקווה 

 המים, עוד לפני הבדיקות הכימיות והאחרות הנדרשות לכך.

ה וביקורתית של מערך המחקר שלו, ושל התוצאות שהוא יותם הפגין לאורך כל העבודה עצמאות רבה, הצגה בהיר

 ראוי לקבל פרס גור אריה לעבודות גמר. יותםקיבל. על כל אלה 

, זכה בפרס הישיבה התיכונית חיספין רמת הגולןבוגר  ,םתוי
עדשת המים הזעירה  " על עבודתו במדעי הסביבה, בנושא 

דר' " בהנחיית כביואינדיקטור וסנן של מתכות כבדות במים
 . חנה פרנקל
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