
  

  

  

 

 י"ב  )-א', י"א( דברי הימים ב', 

 

     בס"ד

 הנכם מוזמנים לטכס חגיגי של יריד מדעים

 באודיטוריום ביה"ס )24/2/15שיתקיים, אי"ה יום שלישי ה' באדר תשע"ה (

 בדיוק! 18:00בשעה 

 בתכנית:   

 טקס פתיחה ליריד מדע  18:00-18:30

 תפילת מנחה                      

 ח' ברחבת ביה"ס-הצגת תוצרי למידה של תלמידי כיתות ו' 18:30-20:00     
 בברכה,

 

 1'כיתה ו

 רובוטים -יגל  פ, עמית  א

 אור ונביטה -אבשלום ז, אוראל א

 הר געש -.חאורן  ב

 יור בחלב צ -ו.שאורן ב, אליסף י
 שימוש במקרר בשבת -ד.איתי ב, יונתן א

 כיפת ברזל  -עדי ד, אילון גן

 ייצור חשמל בשבת -ליאל מ ,אופק ח

 טילים -עמית י, שוהם ר

 בעירה ואיכות הסביבה -שוהם ע, מ רביד

 נחש פרעה -אפרים מ, תומר ק

 צונאמי –-רועי ס, נדב מ

 ציפה ושקיעה -דוד פ, יהונתן ע

 אחוזי החמצן באוויר -מאור פ

 

 המשתתפים והנושאים ביריד

 

 1ז'כיתה  

 סכרת נעורים -נ אוריא,  דניאל

 חיישני אבטחה -ל אביאלב,  יקיר

 קנאביס רפואי -ב אופק ב, דולב

 מסך מגע -ש איתי ד, אלעד

 ניסויים בבעלי חיים -עידן ש. ד, שחר

 ברז מאיר -נ הודיה ד, אורין

 סטיקלייט -ט מאור, אור ניסים ו

 נגיף האבולה -פ ליאב ח, נהוראי

 מלכודות -מ.עידן  ח, אביתר

 אילוף כלבים-יחידת עוקץ  -י רפאל

 לחץ אוויר -ספיר ל

 

 1כיתה ח'

 החלל  -מ אבירו,  אור
 בעירת מגנזיום -אאיתמר א, דיו 

 מערכת השמש -א שליור, אריאל 

 בשר וחלב -מערכת העיכול -ל יונתן ב, לביא

 וזיהוטל -טאוריאל ב,  איתי
 קלנועית -יונתן ב ז, צוראל
 גיל העולם -יונתן סב,  נהוראי
 שמיטה -בוטניקה -רואי ס

 שיבוט  -ב שלום נתנאלד,  שגיא
 טביעת אצבע -ח אוהד

 

 

 2'כיתה ו

 טילים ורקטות -ג שיריא,  לישי

 נזקי העישון -ב שובל ב, ספריאלה

 סודות החיסון -פ  עדי א, מיכל

 דוד שמש -מ שירא, עדן 

 כוון הצמיחהאת השורש כיצד יודע  -י אביה א, פלימי

 תעתועי ראיה -ילירון ב, נעמה 

 חישן דלת -ש שיראל ב, נועם

  הקשת  -נועם ט ,נעה ג

 הברק– -מ אריאלד,  ליאל

 חוש השמיעה -ק שירהח, גיל 

   מערכת ההובלה בצמח -ש אופירס,  שקד

 

 

 

 

 

 

 2כיתה  ח'

 קעקועים   -וברכה (כיתה ז) גבריאלה

 עט שבת -א דנה א, עדי
 תרומת איברים מן המת  -נועה ב ח, שובל
 הרכבה בצמחים -עשיר כ, אדוה 
 תגובות אקסותרמיות -דדולב  ש, שחר

 תרומת הגוף למדע -אאביטל נ, שילת 
 מימוזה בישנית -אותמיר  א נועה
 צבע שיער (חינה) -כ אופקב,  נעמי

 התפתחות העובר  -ד שיריב,  עטרה

 

 

 


