
 הזוכים בקטיגוריות השונות 
 חקר :.1

שם בית 
 הספר 

שמות  שם המורה  שם הנושא 
 התלמידים 

 סכום דירוג

 
התיכון 
לחינוך 

סביבתי, 
מדרשת בן 

 גוריון

השפעת סוג 
הפסולת על 

 תפוקת הביוגז

ד"ר אורלי 
 גורן

תומר קריבין 
ת.ז: 

443111242 
עפרי שוורצמן 

שמש ת.ז: 
424443463 

  ₪ 900 ראשון 
 
 

900 ₪  
 

מקיף 
גבעת 

 פוריידיס
 

השפעת צורות 
ממשק שונות 

)גינה תרבותית 
מטופחת, שטח 

 פעילות טבעי( על
דבורי דבש ודבורי 
בר בפארק הטבע 

 רמת הנדיב
 

ד"ר יעל נבון, 
 רמת הנדיב

 בואקני נסרין,

 ריאן חטיב
ת"ז 

325145092 

 ₪ 750  שני
 
 
 

תיכון דרכא 
 רמון גדרה

 

 השפעת סוג
מוכרז / החוף ) 

 לא מוכרז (
על כמות וסוג 
הפסולת בכל 

 אחד מן החופים

 -סהר שואף  מאיר מלכה 
ת.ז 

323099283 
–דולב שניר 

ת.ז 
324166735 
עדו גל, ת.ז 

324082866 

 ₪  600  שלישי 
 
 

600  ₪ 
 
 
  

600  ₪ 
 

 תיכון שהם
 

השפעת כמות 
הדשן על קצב 
גדילת החסה 

בשיטה 
 הידרופונית של
 אמבטיות צפות

אביזמל טל  אורלי שושן
213339187  

בר"ז עידו 
325010569  

 ₪  600 שלישי
 

600  ₪ 
  

 

 
 ות הסרטונים :תחר. 2

שמות  שם המורה  שם הסרטון  שם בית הספר 
 התלמידים 

 סכום  דירוג 

תיכון דרכא רמון  1
 גדרה 

 ת.ז דור אהרוני מאיר מלכה נוסעים ירוק
325263960 
שרעבי מאיה 

 ת.ז
210021648 

 ת.ז גמבש גל
323813576 

 

 ₪ 400 ראשון
400 ₪ 
400 ₪ 

 



תיכון דרכא רמון  2
  גדרה

טובעים בים של 

 פלסטיק

 

 ת.ז פנחס טל מאיר מלכה
326194313 

ת.ז סביון רון 
325429090 
 שם טוב יעל 

ת.ז 
329630149 

 גויכמן בר
ת.ז 

325993699 

 ₪ 250 שני
250 ₪ 
250 ₪ 
250 ₪ 

 

ריהאם כבישי  גינה אקולוגית  וליס'מקיף דרכא ג 3
 פלאח

 לינדה טיש'ק
 ת.ז

325813004 
 חשאן שירין

ת.ז: 
327637500  

 ₪ 300 שלישי
 

300 ₪ 
 

 
 
 
 תחרות הצילום . 3

 
 

 סכום  דירוג  שם התלמיד שם המורה  שם התמונה  שם בית הספר 

אנרגיה מתחדשת בהרמוניה  רנסנס תיכון
 עם הטבע

 בודירי רפיף איימן חסונה 
 213920812ת.ז:

 ₪ 600 מקום ראשון 

תחבורה מקיימת בסביבת  מקיף דרכא ג'וליס
 הים

ריהאם כבישי 
 פלאח

 אבו חליל לנא
 ת.ז: 

214036162 

 ₪ 600 מקום ראשון 

תיכון ע"ש אבראהים 
 קאסם טירה

 מנסור מאי רובא נאסר לנצח את המדבר
 212837173 ת.ז:

 ₪ 400 נימקום ש

 בן סימון לני  אורלי מינדיריגיו מסונוורתחשיבה  אשדוד ח מקיף
 ת.ז: 

325832459 

 ₪ 300 מקום שלישי


