
 

 

 

 

 י"ב  (-א', י"א) דברי הימים ב', 

 

     בס"ד

 הנכם מוזמנים לטכס חגיגי של יריד מדעים

 באודיטוריום ביה"ס (2/2/16) שיתקיים, אי"ה יום שלישי כ"ג שבט תשע"ו 

 בדיוק! 18:00בשעה 

 בתכנית:   

 טקס פתיחה ליריד מדע  18:00-18:30

 תפילת מנחה                      

 ח' ברחבת ביה"ס-של תלמידי כיתות ו' עבודות חקר תורניות מדעיותהצגת תוצרי  18:30-20:00     

 בברכה,

 

 
 1'כיתה ו

 מוצרי איפור וקוסמטיקה בשירות האדם -ב. והלל  ב. נויה
 מנגנון פעולת סוכריות קופצות -א. ושנהב ד. הודיה
 ניצול בעלי חיים בתחום המדע -ח. ושחר ש. יפעת
  מכשירים רובוטיים -ט. וגיא .אורי ט

  דקים ומחלותיחי -ז. והדר ג. יובל
 צונמי  -א. ואריאל ו.  אגם

  קשת בענן -ב. ונועם ח. אביתר
  פלאפון מסך מגע -ב. ולידור ב. יהונתן

 ותהליכי בעירה זיקוקים -מ. ואורי פ. יטיב-אל
  צמחים טורפים -ד.  ונועה ב. מאי

 אנרגיה המרות   -ב. ואיתי ו. אוהד
  העין והראיה -ח. ואדל ג. תאיר

  התפשטות החומר בחום -פ. ריצרד
 בדיקות דם  -ל. נועהו ל. דניאל

 חומרים בוחנים  -כ. נעם י. שירלי
 עישון -.נהוראי קכ. ו אביחי

 הסנה הבוער -.הדר ש ס. ליאל
 טביעות אצבע -ש. אדווהו ס. טליה
 הדברה ביולוגית - -ב. דניאלו מ.  שי פ. יצחק

 מצבי הצבירה של החומר -ח. ראלווא מ. ירדן

 המשתתפים והנושאים ביריד
 

 1כיתה  ז'
  חישנים -פ. ומאור פ. דוד

  תעתועי ראיה -א. ועמית ע. יהונתן
 תרומת איברים – מ. רביד

  התפתחות טכנולוגית -פ. טל
  טילים ורקטות -ב. ואורן מ. אפרים
  רטלין ובעיות קשב וריכוז -י. ואליאסף מ. נדב. עמית י

  חישן למדידת דופק -.ושוהם ע מ. ליאל
  בשבתתוכנה שתפעל  -ח. ואילון ז.אבשלום

 גארדיום  -פ. ויגל ק. תומר
 תחנת הכח -.ושוהם ר ס. רועי

 
 2ז'כיתה 

 תגובות אנדותרמיות ואקסותרמיות -ס. ושקד א. לישי
  הולגרמה -ד. וליאל ח. גיל

  פוטוסינטזה -י. ולירון פ. עדי
  בסיס וחומצה -.ונועה ג א. עדן

  תרומת אברים -ק. ושירה מ. אריאל
 בעירת פרפין -ב. ושובל א. מיכל

  מצבי צבירה קונפלור -א. פלימי
 ALS -י. ואביה מ. שיר
 קופסא קורסת-לחץ אוויר -ש. ואופיר .ג ישיר

 
 

 
 

 1כיתה ח'
 שעון קינקט  -ש. ואיתי ד. אלעד
 הזנה בכפיה  -ד. ואורין צ. מוריה ל. ספיר

 תאומי סיאם  -מ. ועידן ח. אביתר
 עט שבת  - ל. אביאל

  בעירת אשלגן -ו. ואור ניסים ט. מאור
  הנדסה גנטית -פ. ליאב
  נר כהל -ב. דולב ב. אופק

 הפרית מבחנה -א. וגבריאלה נ. הודיה
 בעירה כימית -א. דניאל

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 


