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.יום שיא מדעים לילדי היסודי" מעלה שחרות"ס "התקיים בבי27.1.19-ביום ראשון ה

.  כולן על טהרת המדע, הפעלות ויצירות, הדרכות, תלמידים נהנו משלל פעילויות450

".מנהיגות המדעית"המדריכים של יום זה היו חניכי המכינה הקדם צבאית באר אורה ומדריכי ה



, מיצגים מדעייםכסיום לפרויקט ס "בביהחניכי המכינה הגיעו ליום השיא 40

,  "מרכז מדע ים המלח והערבה"במהלכו קיבלו הרצאות אקדמאיות מפי חוקרי 

'  ו-'התחלקו לצוותים ובנו מיצגים מדעיים ומערכי שיעור לכל אחת משכבות ב

שנבחרו הותאמו לתכנית הלימודים של כל שכבה והיוו פעילות  הנושאים . ביסודי

.העשרה חווייתית לנושאים שנלמדו בכיתה במהלך השנה

מחזוריות ומים

ארכיאולוגיה

הידרולוגיה

מחזוריות ומים



ארכיאולוגיה

אנרגיה  

מתחדשת

ח לסביבתם"התאמת בע

ח לסביבתם"התאמת בע

אנרגיה  

מתחדשת



ששם לו למטרה לקרב  , י"של קרן רש" בית יציב"הוא ארגון מטעם " מנהיגות המדעית"ארגון הנוער 

ניסויים ובניית דגמים  , י פעילות חווייתית והתנסות מדעית בשילוב משחקים"ילדים לתחומי המדעים ע

המנהיגות המדעית פועלת זו השנה השלישית  " מעלה שחרות"ב. תוך עידוד מנהיגות חברתית

צים אחת לשבוע במוקדי הפעילות  ”במהלך שנת הלימודים מדריכים המד. בני נוער9ומשתתפים בה 

(.  בבאר אורהפועל השנה המוקד )השונים 

השיא הגיעו עוד תריסר מדריכים מאילת וביחד הקימו  ליום 

.  דוכני פעילות והעבירו הפעלות חווייתיות לכל ילדי היסודיעשרה 

יצירת הולוגרמות

אש מתחת  

למים



יחזקליםהכנת 

אש מתחת למים

משחת שיניים לפילים

אש מתחת למים



בנו  ' שתי נערות מקבוצת מצוינות החלל בשכבת ט

-'נובה והעבירו אותה בכיתות ה-פעילות בנושא סופר

גם מחנכי הכיתות תרמו את שלהם וביחד עם  . 'ו

.תלמידיהם בנו דגמים וביצעו ניסויים מדעיים

!  יום השיא היה מוצלח ומהנה

שעבדו קשה  , תודה לכל השותפים והמשתתפים

:ולקחו חלק פעיל בהצלחת יום זה

לוי עטרושיראלרוניןבהובלת איגור " מנהיגות המדעית"חניכי ה•

חניכי המכינה הקדם צבאית באר אורה בהובלת שרית גורן ואיציק מתתיהו•

וכל מחנכי  גרינגאוסתותי , אלנתןרכזת המדעים קטי , מורחיס זהבי "מזכירת ביה, ס עליזה כהן וסגניתה שרי האריס"מנהלת ביה•

'ו-'כיתות ב

עינת אברהם וחניכות מצוינות החלל•

חוקרי מרכז מדע ים המלח והערבה•

ליאת לרנר

החינוך הסביבתי חבל אילותרכזת 




