
  

  

  

 

 י"ב  )-( דברי הימים ב', א', י"א

  

          בס"ד

  הנכם מוזמנים לטכס חגיגי של יריד מדעים

  באודיטוריום ביה"ס )9/6/14(סיון  אשיתקיים, אי"ה יום שני י"

  בדיוק! 18:00בשעה 

  בתכנית:   

  טקס פתיחה ליריד מדע  18:00-18:30

  תפילת מנחה                  
 
 ח' ברחבת ביה"ס-רי למידה של תלמידי כיתות ו'הצגת תוצ 18:30-20:00     

  

  בברכה,

 

    המשתתפים והנושאים ביריד  
  כיתה ו'

  כרתס - אבי א. דור ש.
  כלאיים -אורי נ. יונתן א.

  דוד שמש -דניאל א.
  צמחים טורפים - .אברהם כ .יקיר ב

  קרישת דם -נדב ב.
  צמחי מרפא -.מתן ע ג. דניאל

  תחנת כח -מתן ג. אלעד ד.
  בע"ח קדומים -שראל ג.

  כסא גלגלים - אור ניסים ו. מאור ט.
  טורנדו - נהוראי ח. איתי ש.
  מתכות במקרא -אביתר ח. עידן מ.
  חליבה בשבת - חי שליו ח. עידן ש.

  בישולי חמה -רפאל י.
  קלנועית - ליאב פ.

  מאובנים -אביאל ל. שחר ד.
  מכשירי שמיעה - ב.ניר י. דולב 

  חיישן דלת -.תאיר ב א.מיכל . שחר א
  צליאק -.תהל מ .גבריאלה א

   צמחים מטפסים -.טליה ס .הילה א
  וגמילה עישון - מוריה ד. גלי ק.
  ניתוחים פלסטיים -אורין ד. נועה ח.

  הר געש -אריאל ל. נועם ש.
  תרומת איברים - .הודיה נ. שהם ג'

  

  1כיתה  ז'
  חשמליים מנועים -בשליו ב. יהונתן 

  תהליך בריאת העולם -איתמר א. יונתן כ.
  אם פונדקאית -יהונתן ס. נהוראי ב.

  אוטיזם -ל ט. אוהד ח.אאורי
  קריוניקה -שלום נתנאל ב.

  תכונות גנטיקה/סביבה -אריאל ר. אביר מ.
  וקרינה הילינג - איתי ב.

  מערכת ההובלה -יונתן ל. לביא ב.
  טלפון חכם - שגיא ד. אור ו.

  בחירת מין היילוד -צוריאל ז.
  אווירנאוטיקה -דיו א. רואי ס.

  

  2כיתה  ז'
  עיוורון צבעים - תמיר א. יסמין מ.
  מופעי ירח -נועה א. נועה ב.

  מחלת האסטמה -אביטל א. אופק כ.
  אלכוהול -דנה א. נעמי ב
  תרופות -עדי ח. שירי ד.

  תאים סולאריים -ברכה ב.
  חיישני מגע -עדי א. עטרה ב.
  סטיקלייט -דולב ד. שחר ש.

  קוסמטיקה -ח. שילת נ. שובל
  אם פונדקאית -אדווה כ. שיר ע.

  בולענים - י. גלי מ.טליה 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  כיתה ח'
  הדבש והדבורה -שהם ב. יאיר ב.

  צמחונות -אורי פ.
  טלוויזיה -מתן ד. רועי כ.

  הפריית מבחנה -דניאל א. רום א.
  מתכות אלקאליות -אורי מ. אלי ע.

  תרומת איברים -יוסף ג. אוראל ג.
  שעון שבת -בן א. ירין ז.

  


