של הטורניר ועודדה את המארגנים לקיימו כבר משלב
הרעיון ההתחלתי.
טורניר הכימיה התקיים לראשונה ,ואנו מתכוונים לחזור
ולקיימו גם בשנים הבאות .יחד עם זאת יש מקום רב
לשיפור ולשינוי .נשמח לקבל הצעות ,ביקורות והערות
ממורים שיעזרו לנו לשפר אותו ולהפוך אותו לכלי חינוכי
רחב היקף ועתיר השפעה.

מורים מוזמנים גם לשקול צירוף צוותי תלמידים לטורניר
 .2008הטורניר יושק כבר בסתיו  2007ולכן חשוב לעקוב
אחר הפרטים שיפורסמו בדף האינטרנט של הטורניר
שבאתר צמ"ד .www.weizmann.ac.il/young
כן מומלץ להירשם ברשימת התפוצה של הטורניר
באמצעות אותו אתר ,וכך תוכלו לקבל כל מידע שיופץ
באמצעות דוא"ל או דואר רגיל.

הכימיאדה
דן לירז*
כמו בכל שנה גם השנה נערכה התחרות הארצית היוקרתית לתלמידי בתי-הספר
התיכוניים-הכימיאדה ,בפקולטה לכימיה בטכניון .הפרופסור האחראי הוא פרופ'
גבריאל קוונצל אשר ניהל והיה אחראי אקדמי של כל שלבי הכימיאדה.
בשלב הגמר התחרו  22תלמידים שנבחרו מתוך יותר מ 6000-תלמידים שלומדים
בלמעלה מ 350-בתי-ספר תיכוניים מהטובים בארץ.
שני שלבי התחרות הראשונים התקיימו באוקטובר ובדצמבר של שנת  .2006שלב
הגמר נמשך יומיים והתקיים בפקולטה לכימיה בטכניון בין ה 11-ל 12-באפריל
 .2007ביומיים אלה עברו התלמידים בחינה בכתב וביצעו שני תרגילי מעבדה ,וכל
תלמיד נתן הרצאה בת  20דקות בנושא שבחר מתוך תחומיה הרבים של הכימיה.
ההרצאות ניתנו במתכונת הדומה מאוד לזו של כינוסים מדעיים.
צוותי הערכה כללו שבעה חברי סגל ועשרה סטודנטים לתארים גבוהים מהפקולטה
לכימיה .בתום ההרצאה הוצגו גם שאלות לתלמיד המרצה.
הזוכה במקום הראשון הנו דן לירז ,תלמיד כיתה י"א בבית-הספר התיכון העירוני
"חוגים" בחיפה.
מנכ"ל בתי הזיקוק בחיפה ,מר ישר בן מרדכי ,העניק לזוכים את הפרסים הבאים:
לזוכה במקום הראשון  -לימודים חינם בפקולטה לכימיה/הנדסה כימית לתארים ראשון ושני ,דמי מחיה לתקופת
הלימודים לשני התארים ומימון ספרי לימוד .לזוכה במקום השני הוענקו לימודים חינם לתואר ראשון וכן דמי מימון
מחיה וספרים .למקום השלישי הוענקו לימודים חינם לתואר ראשון בלבד.
כל הזוכים התחייבו לעבוד בשכר בכל "חופש גדול" בבתי זיקוק למשך חודש אחד.
ניתן לצפות בתמונות באתר בי"ס העירוני "חוגים" בחיפה שכתובתו:
http://www.mkm-haifa.co.il/schools/hogim/subjects/chem/pages/yudbet.files/album.htm

* דן לירז תלמיד כיתה י"א בבית-הספר התיכון העירוני "חוגים" בחיפה
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