


מחול ומדעים ,ספורט :בקשות לקבלת מלגה במגוון ענפי כגון 41-פ התקבלו  כ"בשנת תש.

 מועמדים קיבלו את הניקוד הגבוה ביותר וזכו במלגת הצטיינות 18מתוכם.

 ברצוננו להודות לחברי הוועדה על פעילותם בוועדה.

 חברי הוועדה :

  (  רתמים)נגה בן שמחון

 (משאבי שדה )ציפי זריז

 (טללים)שרון מזרחי

 (  רתמים)איציק צור

ספי מלכיאור



מתמטיקה  /מדעים: תחום
ימשיך  . תלמיד בעל כישורים יוצאי דופן במתמטיקה ובפיזיקה

משתתף בתוכנית אודיסאה . ללימודים גבוהים בפיזיקה
ומבצע עבודת גמר במעבדה לפיזיקה קוונטית באוניברסיטת 

אמיר משתתף בכל הפעילויות של נבחרת הפיזיקה  .בן גוריון 
קבוצה זו כוללת  . הוא בקבוצה המובילה. של האולימפיאדה

.תלמידי הפיזיקה המוכשרים ביותר בארץ20את 

בשבילי היא הרצון ללמודמצויינות



 כדורגל  : תחום

  יונתן עבר ללמוד בתנאי פנימייה בכדי שיוכל
.להתרכז בכדורגל ובלימודים ולשלבם יחדיו

יונתן משחק ומתחרה בליגה בכירה של  
.ההתאחדות לכדורגל

היא עבודה קשה...הצטיינות בשבילי.



 הרמת משקולות  :תחום

2עדן שברה את שיאי ישראל לנוער ב , במהלך האימונים
שברה יותר מעשרה שיאיהכלובסך , קטגוריות משקל

עתידה להשתתף במגוון תחרויות בארץ  . ישראל לנוער
.ל"ובחו

  מצוינות בשבילי זה להמשיך להתאמן ולהיות עם עיניים
זה . גם שהחיים מאתגרים אותך, למטרה גם שקשה

להוריד את הראש ולהמשיך לעבוד קשה לא משנה מה



 רכיבה  -ספורט:תחום
שנים ב בגאווה  3מיכל מייצגת את האורווה למעלה מ

על מנת להתחרות . רבה בתחרויות ברחבי הארץ
ברכיבה על סוסים מלבד שעות ההשקעה הרבות בה 

ובפרטנר שלה הסוס היא צריכה לשנע אותו ברחבי  
מיכל מתמידה עם  .המדינה על מנת להתחרות

התחרויות וכמעט בכל תחרות שיוצאת זוכה במקום  
אופק ההתפתחות הינו להגיע לרמות  , הראשון

.הגבוהות בארץ ואף לאליפות הארץ

מצוינות עבורי איננה  . מצוינות בשבילי אינה רק תהליך של תחרותיות וביצוע פעולות באופן הטוב ביותר
,  להיות מצוינת במשהו זה להתמקד בתחום, בעיני". מאיות"ההכרח להצטיין בעיסוק ולהוציא בו 

הדחף להציב תמיד מטרות  . מצוינות בשבילי זה הידע שאת צוברת. אנרגיה, זמן, להשקיע בו מחשבה
להנות  . לשאוף ליעד וללמוד מהדרך. תמיד להציב מטרה ועוד מטרה? מה עוזר לי להצטיין.ולעבור אותן

.ממה שאני עושה



 פיתוח קול :תחום
  עדי משתתפת בהרכבים המובילים של מגמת מוסיקה

השתתפה לאחרונה בהקלטות וצילומים , "ביכורים"ס "בבה
מקצועיים והייתה המועמדת  מוסיקליםשל שלושה קליפים 

שלנו להשתתף בכיתות האמן הבינלאומיות והיוקרתיות של 
ב"בבוסטון ארה NEW ENGLAND CONSERVATORYה 

  עדי בעלת אמירה אישית ייחודית ויחד עם התשוקה והחיבור
שיש לה למוזיקה מציבים אותה בשורה הראשונה של תלמידי 

היווסדהמאז ' ביכורים'מגמת המוסיקה 

.רצון ואהבה למקצוע, בשבילי היא דרך חיים המתבטאת בהתמדה מצויינות



 כדורסל  -ספורט:תחום
ש בליגת "יהל משחק בקבוצת הכדורסל הפועל ב

.הליגה והרמה הגבוהה ביותר לגילו, העל לנוער

  משקיע שעות רבות במשך שנתיים בהגעה למס׳
בנוסף לקח חלק  , אימונים רב בשבוע לבאר שבע

.המצוינות של המועדוןבפרוייקט

.זה לאהוב את מה שאתה משקיע בו-בשבילימצויינות



 אומנות  :תחום

בשבילי היא התמדה מתוך אהבה לתחום ומתוך רצון להתפתח וללמוד כל מצויינת
רבד בשמחה  

,  באמנות למצויינותמיכל לומדת בכפר ביכורים 
לומדת בנופי הבשור ולאחר הלימודים לומדת  

.  פנימייתיתושוהה בכפר במסגרת 

מציגה בתערוכות בכפר וברחבי הארץ גם מיכל 
במסגרת הכפר וגם באופן אישי



 שחייה-ספורט :תחום
משתתף  , אימונים בשבוע6-משתתף ב, שחיין תחרותי

ניב זכה בתחרויות .במחנות באימונים בארץ ובעולם 
.רבות 

  שחיין מבטיח ומוכשר

אלוף ישראל בשחייה לגילו שנה שניה ברציפות

השקעה וייצוג, המצוינות בשבילי זה התמדה



 שחייה  –ספורט :תחום

  שחיין תחרותי בנבחרת שחייה ייצוגית של
משקיעה שעות רבות  ,רמת הנגב 

.באימונים ובמחנות בארץ ובעולם 

מדליסט באליפות נוער

מצוינות בשבילי היא התמדה ואמונה עצמית



 כדורסל-ספורט :תחום
  לוטם משקיעה שעות רבות באימונים ונסיעות בכל רחבי

.הארץ נחשב לשחקן מבטיח מאוד רמתו מעל בני קבוצתו 

 יכול להגיע לרמה גבוהה ולשחק בקבוצות הבכירות של

.המועדון כולל בוגרים

משחק בשתי ליגות נערים ארצית וליגת העל בנוער.

.היא מושגת לאחר ימים שלמים של עבודה קשה,מצוינות בשבילי היא דרך   



 רכיבה–ספורט :תחום
  איילת ייצגה במהלך ארבעת השנים האחרונות את אורוות

רביבים בתחרויות חוץ ופנים תחת הדגל של ההתאחדות  
זכתה במקום הראשון בליגת . הלאומית לספורט הרכיבה

איילת ממשיכה להתחרות גם . 2018-2019לשנת דרסז
, השנה וכבר עכשיו באמצע העונה ממוקמת במקום הראשון

.עם סיכויי זכייה גדולים לקחת את הליגה של הקפיצות

מצוינות בשבילי היא להגיע למטרות שלי בדרך הנכונה גם אם היא קצת יותר 
.ארוכה



 כדורסל  –ספורט :תחום
מאחר . אביעד הוא חלק מקבוצה בליגה בענף קבוצתי

וקבוצה מתחרה מול קבוצות מערים גדולות מכל אזור הנגב  
אז גם לסיים בחלק העליון של הטבלה מהווה הישג , והדרום

אחרים  " מדביק"אשר , גדול וחלק ענק מזה מיוחס לאביעד

.בהשקעה ובהתמדה שלו ומוביל את הקבוצה

ולחשוב כל הזמן איך  , זה לעבוד קשה בשביל משהו שחשוב עבורימצויינותבשבילי 
.להתקדם ולהגיע למטרה הרצויה



 מחול:תחום
משקיעה שעות  ,ש "אריאל לומדת בבית הספר בת דור בב

למרות שהיא קטנה בשנה ואף , רבות בנסיעה לאימונים
היא צולחת את כל , מרקדניות אחרות בקבוצתהשנתיים 

תלמידה כה כישרונית  . החומר הנלמד בהצטיינות יתרה

אריאל משתפת .בהחלט צריכה להמשיך ולהתמקצע בתחום

.מידי שנה בבחינות האקדמיה המלכותית בלונדון

"לא לוותר ולהתאמץ כמה שאפשר עד שמצליחים, בשבילי זה להתמידמצויינת



 שחמט:תחום
עפר משתתף כבר שנה שניה ומהווה חלק מרכזי בקבוצה .

בשנה שעברה ניצחונותיו סייעו לקבוצה להעפיל לליגה 
לעיתים גם  , והשנה עד כה ניצח את כל משחקיו, גבוהה יותר

.יריבים בעלי מד כושר גבוה משלו
עפר מהווה גם דמות חינוכית וערכית במסגרת המועדון בכך  

בכך הוא . שמשחק ומלמד בסבלנות רבה שחקנים מתחילים
מראה הבנה של  , רואה לנגד עיניו את הצלחתם האישית 

התהליך הקהילתי המתרחש במועדון השחמט הנוצר מחיבור 
ומפגש בין תושבים בעלי מנהגים ואורחות חיים שונות מכלל 

-רחבי המועצה על טהרת משחק השחמט

וכבוד למשחק  , הרצון להתפתח ולהשתפר, מצוינות בשבילי היא התמדה"
."וליריב



 שחייה-ספורט:תחום
שחיין תחרותי  

,  אימונים בשבוע-6המשתתף ב

מוכשר ורציני יכול להגיע רחוק

.שחיין תחרותי מוביל

מצוינות בשבילי זה הקרבת החיים האישיים לקראת הצלחה  
להשתפר מתחרות לתחרות ולא לוותר  , והשגת מטרות אישיות 

למרות הקושי 



 שחייה  –ספורט :תחום
שחיינית תחרותית  

,  המשתתפת במחנות אימונים

.אימונים בשבוע6-וב, תחרויות

בעלת אופק מקצועי גבוה, שחיינית מוכשרת מאוד

פרפר לבנות גילה50אלופת ישראל ב

, מצוינות בשבילי זה לחתור להצלחה גם שפחות הולך
לנסות ולהשתפר כמה שיותר ולזכור את המטרות שלי  

ולעבוד קשה בשביל להשיגן



 שחייה-ספורט :תחום
אימונים בשבוע  6-משתתף ב ,שחיין תחרותי  פרננדו

.  ל "בתחרויות ומחנות בארץ ובחו,

מהשחיינים הטובים  , מספר רמות מעל בני קבוצתו
לגילו בארץ

מצוינות בשבילי זה להיות טוב בתחום מסוים



 שחייה-ספורט :תחום
,  שחיינית תחרותית

אימונים בשבוע  6-משתתפת ב

,ובמחנות אימון ותחרויות לאורך כל השנה

.רמתה מעל הממוצע 

.בשבילי היא עבודה קשה ונחישות גם כשקשהמצויינות


