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 אנרגיות המתחדשותתחרות נוער בינלאומית ל  SUSTAINERGY 5 ל גשת מועמדות ה

 הניסוח בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות וכל הסעיפים מתייחסים לבנות ובנים כאחד.

 

 , תתקיים בערבה הדרומית, בפעם החמישית,2018ר בפברוא 15-20בתאריכים 

 אנרגיה. ואגירת איחסוןחרות תתמקד בתת הנושא: התתחדשות, תחרות נוער בינלאומית בנושא אנרגיות מ

 

, ובתום מילוי הטופס להעבירו את שני חלקיו של טופסעל מנת להשתתף בתחרות יש למלא 

  sustainergy@eilot.org.il במייל:

 

   בהצלחה רבה!

 

 

 

   למילוי ע"י המורה המגיש:חלק ראשון 

 

 שם התלמיד

 )שם ושם משפחה( 

 כיתה  כתובת אימייל סלולרימספר 

 

 

   

  

  :באלו מגמות מורחבות לומד המועמד

 _____ נוסף _____ אנגלית _____ה כימי _____יקה טמתמ _____ביולוגיה  ___פיזיקה__
 

 

 מה הקשר של התלמיד לנושא האנרגיות המתחדשות?

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 שם בית הספר

 כתובת בית הספר

 ת הספרטלפון של בי

 

 

 

 שם רכז המגמה/רכז שכבה

 טלפון

 כתובת מייל 
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 דה בצוות? )תן דוגמא( יכולת עבוהאם יש למועמד 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 ? לדעתך יכולת להשתלב בצוות רב תרבותי אם יש למועמדה

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  :הספר בית אישור

   SUSTAINERGY 5בתחרות הנוער הבינלאומית להשתתף יכול______________  התלמיד כי מאשר אני

 .2018בפברואר  20 -15בתאריכים , הספר ביתכנציג 

 שם בית הספר ___________ ____________  ס"ביה מנהל שם

 _____________תחותמ    ____________  חתימה

 

 

 

 

 שימו לב שבהמשך ישנו חלק נוסף למילוי ע"י התלמיד
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 ע"י המועמד / התלמיד באנגלית חלק שני למילוי

 

1. Write a few sentences about yourself (occupations, studies, hobbies, passions, work, etc.): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Have you participated in competitions in the past? (give an example): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. Do you have experience in teamwork? (give an example): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Have you had any contact with students from abroad? Write a few words about how the 

connection was expressed: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5. Why is the development and implementation of clean technologies around the world important 

to you?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

6. What is your connection to the competition topic of clean energy?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 לידי נעמה sustainergy@eilot.org.il : בתום מילוי הטופס אנא העבירו אותו במייל ל

 תודה על מילוי הטופס, ומאחלים לך בהצלחה רבה!

 sustainergy 5צוות 
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