) דברי הימים ב' ,א',

המשתתפים והנושאים ביריד:

כיתה ו'1
נהוראי א' ויהונתן ל' :מיחזור פלסטיק
דיו א' ודורון נ' :זיהום אויר
זיו א' ויהונתן ס' :הרי געש/זיהום הסביבה
איתמר א' ,שליו ב' ולביא ב' :טורנדו
איתי ב' ואוהד ח' :עישון אקטיבי
שגיא ד' ואביר מ' :מטאורים
אור ו' ונהוראי ב' :מיחזור נייר
צוריאל ז' ושלום נתנאל ב' :דלק ידידותי לסביבה
יהונתן כ' ויונתן ב' :רעידת אדמה
עמית נ' ואוריאל ט' :טיהור מים
רואי ס' ואביתר מ' :התכלות חומרים

כיתה ח'1
דוד א' ויוסי ח' :אש לא אש
ליאב א' ומתנאל נ' :הפרית מבחנה
יוסף א' ואמיר ק' :אם פונדקאית
שניר כ' ויגל כ' :רקטה
ירדן ש' ואיתי א' :מעלית שבת
שקד ד' ואיתי מ' :אנרגיה סולארית
דביר מ' והראל ס' :כלי מיתר
מתן ט' ומשה מ' :הגילוח
שחר ע' ואסיף ב' :תרכובות ותערובות
חיים א' ונהוראי ק' :המתת חסד
שי ש' ומיכאל ש' :כינה כייצור חי
נדב כ' ודוד נ' :הירח
עילי א' :חשמל בשבת

כיתה ז'
דניאל א' ויהודה א' :טילים
בן א' ואוראל ג' :מזון ובריאות
רום א' ויאיר ב' :כיבוי אש בשבת
שהם ב' ומתן ד' :שימוש בנשק בשבת
אסיף ב' ואורי מ' :שעון שבת
אפיק ב' ועידו ט' :מטוסי קרב
נאור ד' ורועי כ' :פעילות התמי 4
ירין ז' ויוסף ג' :סטיקלייט
אלי ע' ואורי פ' :מכשירי שמיעה

כיתה ו'2

אדווה כ' ויסמין מ' :מיחזור
אביטל א' ותמיר א' :הר געש  -זיהום הקרקע
טליה י' ודולב ד' :צונאמי
דנה א' ושילת נ' :זיהום אויר ממפעלי תעשיה
שירי ד' ועדי א' :עישון פאסיבי
גלי מ' ואופק כ' :צער בע"ח  -סביבות חיים
עטרה ב' ונעמי ב' :קוסמטיקה מצמחים
שחר ש' ,שיר ע' וברכה ב' :לוחות סולריים
עדי ח' ונועה ב' :שקית מתכלה
שובל ח' ונועה א' :שימור חופי ים

י"א -י"ב (

כיתה ח'2
קארין א' ושיר מ' :ריאקציה כימית
שיראל א' וליטל ב' :הגדרת מוות ,מוות קליני
רעות א' :ד.נ.א ,טביעת אצבע לנעדרים
שי א' וליטל ס' :אלכוהול
אחינועם ג' :בעירת פרארפין
זוהר ג' :דנ"א איפור
מעיין ח' ושיר ס' :לחץ אוויר
מירן כ' ועינב א' :עיוורון צבעים
דניאל מ' ונוי ש' :ניסויים בבע"ח
חן ש' ודניאלה צ' :קעקועים ושריטות

בס"ד

הנכם מוזמנים לטכס חגיגי של יריד מדעים
שיתקיים ,אי"ה יום שני י"ח סיון  27/5/13באודיטוריום ביה"ס
בשעה  18:00בדיוק!
בתכנית:
 18:00התכנסות וברכות באודיטוריום18:00-18:15
חלוקת תעודות ופרסים לתלמידים הזוכים
בעבודת חקר תורנית מדעית לזכרה של מינה כהן ז"ל
 18:15טקס פתיחה ליריד מדע18:15-18:30
תפילת מנחה
 18:הצגת תוצרי למידה של תלמידי כיתות ו'-ח' ברחבת ביה"ס
18:3030-20:00
בברכה,

גילה בן אלישע -מנהלת ביה"ס
וצוות המדעים

