


"יש לנו כימיה"תיכון הרצוג במקום השני בתחרות 
".מפרחים לסמים"זכה במקום השני עם עבודתו , מתיכון הרצוג בכפר סבאקופיליסזיו 

26.5.2017, העיתון של כפר סבא והסביבה-ירוק בכפר , מאיה גרין

https://stwww1.weizmann.ac.il/learnchem/wp-content/uploads/sites/54/2019/09/תיכון-הרצוג-כפר-סבא.png


!לנו כימיהיש 

,  זיעהמנדפותחולצות ספורט , המצאת תרסיס שנועד להתמודד עם רעלנים בתפוחי אדמה, מה הקשר בין מסע למאדים
!".  יש לנו כימיה"תחרויות , כמובן? צבעי שיער וחומרים מעכבי בעירה, זיקוקי דינור, שתלי שיניים מסגסוגות מגנזיום

.בעיתון של מכון ויצמןסיקור טקס הסיום של הפרויקט

1.6.2017, מכון ויצמן למדע-מסע הקסם המדעי 

https://heb.wis-wander.weizmann.ac.il/%D7%99%D7%A9-%D7%9C%D7%A0%D7%95-%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%94/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D


כימיהארבע דרכים ליצירת חיבור רגשי וקוגניטיבי ללימודי 

על ידי  במאמראחת הדרכים המומלצות-ארבע דרכים לפעילויות יצירתיות ומאתגרות לתלמידים הלומדים כימיה 
!".יש לנו כימיה"השתתפות בתחרויות : המורה

1.11.2016, הגיע זמן חינוך, יאיוןמלכה 

http://www.edunow.org.il/edunow-media-story-243819


גדרהכאן אצלנו בתיכון " בראי החברהכימיה "

מספרת  , רכזת הכימיה בבית הספר, אפרת קורן. מספר על שילוב הפרויקט בתיכון אזורי גדרההמאמר
.על אופן שילוב הפרויקט וחוויות התלמידים והמורים בכל שלבי הפרויקט בבית הספר

2010, 17גליון, כימיה-על, אפרת קורן

http://chemcenter.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsArticles/624.pdf


הבינלאומיתגם בשנת הכימיה -יש לנו כימיה

מביא  , כמו כן. שהוכרזה כשנת הכימיה הבינלאומית, 2011מספר על כנס הסיכום של הפרויקט בשנת המאמר
.המאמר את תוצאותיו של מחקר הערכה שנערך על הפרויקט

, יעל שוורץ, רותי שטנגר, מולווידזוןאורית , דבורה ברוט

2011, 19גליון, כימיה-על, קסנרמירה קיפניס ומירי 

http://chemcenter.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsArticles/1097.pdf


קפהכימיה על כוס 

הכרזה  . זכתה במקום השלישי בתחרות הכרזות, רוטברגא במסלול הרב תחומי בתיכון "תלמידת כיתה י, ליאורה אשל
.עסקה בנושא השפעת הקפאין

1.4.2016, קול ברמה

https://stwww1.weizmann.ac.il/learnchem/wp-content/uploads/sites/54/2019/09/קול-ברמה-1.4.16.jpg


תלמידות מבאר שבע זכו בתחרות הארצית לכימיה במכון ויצמן

עוסקת  " הרס באדום"הכרזה . זכו במקום הראשון בתחרות הכרזותטרסובודריה מירצקיאירית , דנה שמסהתלמידות 
.בהשפעות ההרסניות של החלודה

31.3.2016, גולדפינגררבקי, שטח מגזרי

https://stwww1.weizmann.ac.il/learnchem/wp-content/uploads/sites/54/2019/09/שטח-מגזרי-31.3.16.jpg


ישראלשנה למדינת 60הכימית חגגו והתעשיההוראת הכימיה 

את התחרויות השונות בפרויקט ואת אופן  , !"יש לנו כימיה"סוקרת בהרחבה את פרויקט התחרויות הכתבה
.כמו כן מופיעות בכתבה דוגמאות לפרויקטים שונים שהוגשו לתחרויות השונות. העבודה במהלך השנה

, קסנרומירי טיטלבאוםדורית , פרייליךמרסל , יעל שורץ

2010פברואר , 16גליון, על כימיה

http://chemcenter.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsArticles/117.pdf


הכימיתהולדת לתעשייה יום 

.ואת הזוכים בקטגוריות השונות!" יש לנו כימיה"מתארת את טקס סיום התחרויות הכתבה

תגליות ומידע לציבור ממכון  , חדשות-מסע הקסם המדעי

1.3.2009, ויצמן למדע

http://heb.wis-wander.weizmann.ac.il/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA-%D7%9C%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%AA/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99


כימיהלומדים 

!".יש לנו כימיה"טקס הסיום של התחרויות תאור

4.1.2009, ערים', אלעד חיימוביץ

https://stwww1.weizmann.ac.il/learnchem/wp-content/uploads/sites/54/2019/09/arim-01.04.09-lomdim.pdf


?איזה משקה מכלה את השיניים שלנו הכי מהר-טעם החיים 

הכוללת ראיון עם התלמידים שבצעו את ניסוי החקר שזכה  , !"יש לנו כימיה" כתבה המתארת את טקס סיום התחרויות 
כיצד משקאות שונים משפיעים על  , מבית הספר קציר ברחובות, בניסוי חקר זה בדקו התלמידים. במקום הראשון

.השיניים

16.1.2009, מעריב, אביב לביא

https://stwww1.weizmann.ac.il/learnchem/wp-content/uploads/sites/54/2019/09/maariv-16.01.09-taamhhaim.pdf


פרויקטכנס סיום 

,  ובמיוחד את הזוכים מבית הספר קציר ברחובות, !"יש לנו כימיה"כתבה המתארת את טקס הסיום והזוכים בתחרויות 
.שזכו בפרס ראשון בתחרות ניסויי החקר

1.1.2009, גל גפן רחובות

https://stwww1.weizmann.ac.il/learnchem/wp-content/uploads/sites/54/2019/09/galgefen-1.1.09.pdf


כימיתשנות תעשייה 60-קהילה 

שנות תעשייה  60"זכו במקום הראשון בתחרות החקר שנערכה במסגרת פרויקט , תלמידי בית הספר קציר מרחובות
.שעסק בהשפעת משקאות קלים על התפוררות ושחיקה של שיניים" חומצה תחת שן"במחקר ,"כימית בישראל

30.12.2008, הלה נס, קהילה

https://stwww1.weizmann.ac.il/learnchem/wp-content/uploads/sites/54/2019/09/khila-1-1.pdf


שנות תעשיה כימית בישראל60פעילויות ותחרויות נושאות פרסים לציון 

!".יש לנו כימיה"את מגוון התחרויות המתארת YNET-בכתבה 

YNET, 5.5.2008

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3539300,00.html


...יש ביניהם כימיה

בקרה בבית הספר בן גוריון בנס ציונה והרצתה לתלמידים על חקר  , עדה יונת' פרופ, כלת פרס נובל
!".יש לנו כימיה"יונת עם התלמידים שזכו בפרסים ראשונים בתחרות ' כמו כן נפגשה פרופ. הריבוסומים

5.11.2010, כל נס ציונה

https://stwww1.weizmann.ac.il/learnchem/wp-content/uploads/sites/54/2019/09/יש-ביניהם-כימיה.pdf


?של השנה בעינינו'' סלסבס''הכותרת החשובה של השנה ומיהם המהי 

כשער שבו דווח על זכייתם  , בוחר את השער המשמעותי והחשוב של העיתון בשנה החולפת, כתב העיתון, אבי בן דוד
!".יש לנו כימיה"של ארבעה מתלמידי תיכון בן גוריון בתחרויות 

8.9.2010, כל נס ציונה

https://stwww1.weizmann.ac.il/learnchem/wp-content/uploads/sites/54/2019/09/מהי-הכותרת.pdf


12.3.2010, כל נס ציונה

...לתיכון בן גוריון יש כימיה? הנובל בדרך

:מתלמידי תיכון בן גוריון זכו במקומות הראשונים בתחרויותארבעה
".הכימיה נרתמת להרשעת חשודים"עם כתבה בנושא , אוהד נבון זכה במקום הראשון בתחרות הכתבות

".חוש חש הבלש"עם כרזה בנושא , זכו במקום השני בתחרות הכרזותטישלרנוי רשף וטל 
.פז קלס זכתה במקום השני בתחרות התצלומים

https://stwww1.weizmann.ac.il/learnchem/wp-content/uploads/sites/54/2019/09/הנובל-בדרך.pdf


גליון, כימיה-על, על כימיה, פרייליךומרסל קסנרמירי 

2010ספטמבר , 17

יש לנו כימיה
תעשייה וסביבה בראי החברה  , כימיה-יש לנו כימיה “הסוקרת את כנס סיכום השנה של הפרויקט כתבה

ותחרויות  , תחרות ניסוי חקר: הזוכות בקטגוריות השונות של התחרותההעבודותבכתבה מציגה את . “והפרט
כמו כן מביאה הכתבה ציטוטים של מורים ותלמידים  . כרזה וסרטון, תצלום, כתבה: מדיה ותקשורת

.שהשתתפו התחרויות

http://chemcenter.weizmann.ac.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/51-55.pdf


2011, באר שבע, מקומון שבע

במשפחהעובר הכל

זכתה  טטיאנה. הולכת בדרכי אמה הכימאית, בבאר שבערגרמבית הספר ', מכיתה יגולדווארגטטיאנה
.לשבחים רבים על עבודתה בנושא הליקופן

https://stwww1.weizmann.ac.il/learnchem/wp-content/uploads/sites/54/2019/09/הכל-עובר-במשפחה.jpg


8.4.2011, כל נס ציונה

(פעמיים)תיכון בן גוריון במקום הראשון 

זכו במקום  , בבית הספר בן גוריון בנס ציונה', תלמידות מכיתה י, ונוי פזנודלב ועופרי "תלמיד מכיתה י, נבוןאוהד 
".מולקולריבישול "ואילו עופרי ונוי כתבו על , "מעכבי בעירה"בנושא היתההכתבה של אוהד . הראשון בתחרות הכתבות

https://stwww1.weizmann.ac.il/learnchem/wp-content/uploads/sites/54/2019/09/תיכון-בן-גוריון-במקום-הראשון-פעמיים.pdf

