
 

 

 פ"תש"יוצרים צעירים" לשנה"ל תוצאות תחרות  - ""יוצרים צעירים

 בהובלת ראש המועצה, מר דוד יפרח

 

ונוער  לאפשר לילדיםמטרות התחרות: כמאה מילדי ונוע המועצה נטלו חלק בתחרות "יוצרים צעירים" לשנה"ל תש"פ. 
בשדות דן לעבד את חוויות מגיפת הקורונה באופן יצירתי, ובכך להבנות זהות ולייצר פרשנות מחודשת למציאות אותה אנו 

 היצירות הוגשו בארבעה מסלולים: סיפורים, סרטונים, פזמונים וכרזות, ונדרשו לקריטריונים ידועים מראש. חווים.

 צדוק-מיה לחוביץ רכזת התחרות:, אגף החינוך ד"ר שרה זילברשטרום, מנהלתיוזמת התחרות: 

–, מיה לחוביץבנימין לפשיץ, שאול צבעוני,  מוטי מגער, רן פוני, זהבה אנינהחברים: . יו"ר –פרופ' אורנה שץ  צוות השופטים:
 צדוק, ד"ר שרה זילברשטרום

 רחל עדניהכנת השיפוט: 

 .תש"פ – התחרותיון הכיתות מתייחס לשנה"ל הזוכים במקומות הראשונים. . להלן תוצאות הליך השיפוט היה בעילום שם

 בהמשך תפורסם רשימת הזוכים בתעודות הצטיינות.

 כל המשתתפים זוכים בתעודה בחתימת ראש המועצה, מר דוד יפרח.

  היצירות יפורסמו באתר המועצה ויזכו לפרסום בדרכים מגוונות בקרב תושבי המועצה.

 

 ₪ 0,522בשווי  מחשב נייד מקום ראשון :

 ', תורת משה.החבה, כיתה  ריקי – שלי הטיסה הראשונה – 51סיפור מספר 

 ₪ 0,222בשווי  טאבלט מקום שני :

 ניר צבי. כיתה ג', כיתה ד', ירין ושחר אהרון, –לסבא וסבתא באהבה  – 51סרטון  .5
 ניר צבי. כיתה ג',הילה קורמן,  –חוויות קורונה  – 51סרטון  .2
 תיכון מקיף יהוד.כיתה י', נויה כהן,  –נעבור את זה יחד  - 1מספר כרזה  .3
 ', ניר צבי. הרומי שפירא, כיתה  –משעמם לי  – 5פזמון  .4

 ש"ח 522בסך  תלוש קנייהמקום שלישי : 

 תורת משה. ,כיתה ה' , חיירדן אזר –קוקו קורנה  – 54סיפור  .5
 תלמוד תורה. כיתה ז', נועם רוזנבאום, –פעם אחת בחיים  – 51סיפור  .2
 בית רבקה צעירות.', גכיתה , יהודית דוברוסקין –המשבר שהיה בתוכי  – 51סיפור  .3
 בית רבקה בוגרות.כיתה ו', רחל לאה ברנשטיין,  –יחד כל ילדי השכונה  – 3סיפור  .4
 .תורת משהכיתה ג', , תמר כשינגד –בקורונה ליל הסדר  – 2סיפור  .1
 בית רבקה בוגרות.כיתה ח', תמר קריצ'בסקי,  –יש מנהיג לקורונה  – 1סרטון  .6
 .צעירות ובוגרות בית רבקהכיתה ד', כיתה ח', מרים ושטרנא שילת,  –השמש כבר זרחה הבוקר  – 55סרטון  .1
 .בוגרות בית רבקהכיתה ה', רבקי אשכנזי,  –ילד מתהלך  – 52כרזה  .1
 ניר צבי.כיתה ה', עלמה שפרן,  –הגעגוע הוא חוט שמקשר  – 51כרזה  .9

 משפחת עמר, זיתן. ילדי  –רונה קורונה  – 4סרטון  .51
 בית רבקה צעירות.כיתה א', כיתה ג', חיה ופראדי בלוי,  –בדיקת קורונה  – 21כרזה  .55
 ', ניר צבי.האלה אלוק, כיתה  –קורונה אהובתי  – 4פזמון  .52
 , תורת משה., כיתה ב', כיתה ד'דביר וידידיה ניסים –תקופת קורונה במשפחת ניסים  – 59 ןסרטו .53


