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המשתתפים והנושאים ביריד:
כיתה ו'

כיתה ז'2

אורי פ' ועידו ט' :מדידה בשבת

כיתה ז'1

עינב א' וחן ש' :זיקוק במים

יוסף א' ואמיר ק' :כיסא גלגלים

רעות א' ושיראל א' :תאומים סיאמיים

הראל ס' וליאב א' :שעון שבת

דניאל מ' ונוי ש' :חולי ורפואה

נאור ד' ואפיק ב' :קלנועית

איתי א' וירדן ש' :חיישן דלת

שיר ס' :תה

דן ק' בן א' :מופעי לבנה  -מולד לבנה

חי א' ואיתי מ' :חיישני תאורה

אורי מ' וטוב ח' :זיהום האוויר

יוסי ח' ודוד א' :משחק X BOX

מתן ד' ורועי כ':

כיפת ברזל

מתן ב' ואוראל ג' :ברית מילה

שי א' ודניאלה צ' :תרומת איברים
ליטל ס' ושיר מ':

חליבה בשבת

יוסי ג' ואלי ע' :דוד חשמלי

מתן ט' ומתנאל נ':

אדיב י' ויהודה א' :חיישן – כרטיס מגנטי

שי ש' ויגל כ' :ניסויים בבעלי חיים

מעיין ח' וליטל ב' :כיבוי אש בשבת

רום א' ואסיף ב' :גלאי מתכות

משה מ' ומיכאל ש' :מעלית שבת

זוהר ג' ואחינועם ג' :סוד החלומות

ירין ז'

ובר מ' :מצלמה בשבת

שחר ע' ואסיף ב' :טלפון שבת

רון ב' ויעל א' :רמזור
זיו ד' ושני א':

צמחי מרפא

תהילה ט' ושילת ש':

עט בשבת

מירן כ' וקארין א' :תולעת השמיר

אם פונדקאית

עילי א' ושניר כ' :כליא ברק

כיתה ח'

נדב כ' ודביר מ' :כתב סופר סתם

טליה כ' ונועה א' :בעירת פרפין

שקד ד' :מקרר

נטע נ' והילה ג' :טילים ורקטות

טליה ק' ונופר ל' :רפואה בשבת ,מד"א

דוד נ' :אילוף כלבים

ספיר ס' ואור פ' :בוכנת אש

אופיר י' ומאיה ב' :איפור וקוסמטיקה בשבת

נהוראי ק' :חייל דתי בצבא

דור א' ואייל ק' :ייצור תפילין

טליה ב' וקוראל מ' :סיכון חיי הכבאים

ישראל א' ודניאל ב' :אנרגיה סולרית

טליה ש' :ניתוחים פלסטיים
מיתר ד' ונועה א':

שמרון ב' ואיתי ש' :בעירה כימית

חליבה בשבת

דולב ל' :חשמל בשבת

שוהם ב' ויאיר ב' :קעקועים ושריטות
נועה ח' וירין מ':

אסיף כ' ואברהם ש':תערובות ותרכובות

הפריית מבחנה

אליאור ר' ועומר ק' :חזרה לחיים

נועם א' :אבולוציה
ליאל ד':

רז ע' :קדושה וטומאה בכוהנים

חנוכיה חשמלית

איתי פ' נריה ח' :דוד שמש

בס"ד

הנכם מוזמנים לטכס חגיגי של יריד מדעים
שיתקיים ,אי"ה ביום שני ט"ו אייר תשע"ב )(07/05/12
באודיטוריום ביה"ס
בשעה  18:00בדיוק!
בתכנית:
 18:00התכנסות  +תפילת מנחה
 18:20טקס פתיחה באודיטוריום
 18:45-20:00הצגת תוצרים בשטח ביה"ס
בברכה,

גילה בן אלישע  -מנהלת ביה"ס
וצוות המדעים

