כיתות ט'-י'
מקום ראשון
י
י
ט

יועד יהלם וייס
נגה פרידמן
רז דבורה

אהל שם ,רמת גן
דה שליט ,רחובות
דה שליט ,רחובות

מקום שני
י
ט
י
ח
ח
ט
י

איתמר ניר
איתן גרינזייד
אלון תנאי
יואב שמאי
יותם בודניק
נדב דן תמרי
עומר מרכוס

דה שליט ,רחובות
אחד העם ,פתח תקווה
דה שליט ,רחובות
בן גוריון ,רמת גן
דה שליט ,רחובות
אהל שם ,רמת גן
דה שליט ,רחובות

מקום שלישי
י
י
ט
ט
ז

אור-אל סרוסי
בן יעקובוביץ׳
לגין מי-טל
נטע אילני
נעם פייבישבסקי

אמית עמיחי ,רחובות
תיכון פנחס איילון ,חולון
הרטוב ,צפרירים
דה שליט ,רחובות
חטיבת שרת ,כפר סבא

מקום רביעי
אוריה בן שושן
אלון רנאל
אלעזר קורן
אמיר לביא
אריאל פרידמן
דוד קרביץ
דניאל זיטנר
זיו מאור
חיים שמיר
יואב פלד-לויתן
כפיר סילמן
עומר גולן
עומר טל
עידו מאיר
עמוס שקולניקוב
עמית לרמן
שחר שנקר
שחר רימוק

י
ה
י
י
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ט
י
ח
י
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י

הכפר הירוק
קשת ,שוהם
תקוות יעקב ,שדה יעקב
שמעון בן צבי ,גבעתיים
אלדד ,נתניה
אופירה נבון ,כפר סבא
צפית ,נגבה
שז"ר ,קריית אונו
תיכון בגין ,ראש העין
שמואל הנגיד ,הרצליה
עירוני ד' ,תל אביב
תיכון ע"ש אילן רמון ,הוד השרון
עמי אסף ,כוכב יאיר
טבע סביבה וחברה ,תל אביב
גרץ ,תל אביב
יאס"א ,ירושלים
הדרים ,הוד השרון

ציון לשבח
אביב אסטה
אילן ויינבלט
איתמר בן שמואל
אלעד אגמון
דוד נלבנדיאן
דוד דוראל
טומי שפרנסקי
ירדן גונן
ירון לויטן
עומר שם טוב
עומר טיסר
ערן פניה
רון וינשטיין
רועי סיגמן
רותם פריפז כהן
רפאל טרואן
תום קורן
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הריאלי העברי ,חיפה
הריאלי העברי ,חיפה
הכפר הירוק
יאס"א ,ירושלים
דה שליט ,רחובות
ראשונים מקיף י"א ,ראשון לציון
חט''ב עתידים ,הוד השרון
תיכון ראשונים ,הרצליה
עירוני ה׳ ,חיפה
הכפר הירוק
אורט החטיבה לחדשנות ויזמות ,יוקנעם עילית
אשל הנשיא ,באר שבע
אורט החטיבה לחדשנות ויזמות ,יוקנעם עילית
הריאלי העברי ,חיפה
המנחיל ,רמת גן
דה שליט ,רחובות
אורט החטיבה לחדשנות ויזמות ,יוקנעם עילית

כיתות י"א-י"ב
מקום ראשון
אביב תבור
אורי פרנקל
איתן אלבוים
יאיר שהם
יותם קפלן
יותם עמיר
ישי שלמן
עומרי זמר
עופר בוגוסלבסקי

י"א
י"א
י"א
י"ב
י"ב
י"א
י"ב
י"ב
י"א

תיכון יגאל אלון מקיף ו' ,ראשון לציון
ישיבה תיכונית תורה ומדע ליד מכון לב ,ירושלים
תורה ומדע ליד מכון לב ,ירושלים
בן גוריון ,נס ציונה
תיכון ע"ש אילן רמון ,הוד השרון
תיכון ראשונים ,הרצליה
ישיבה תיכונית תורה ומדע ליד מכון לב ,ירושלים
עירוני א' ,מודיעין
הגימנסיה העברית "הרצליה" ,רמת גן

מקום שני
אבנר ספירה
אורן קורוט
אמתי לוי
אסף יקואל
גיא אוסטפלד
ענבר ולד
רפאל סרוסי

י"א
י"א
י"א
י"א
י"ב
י"א
י"א

ליאו באק ,חיפה
הכפר הירוק
עירוני ה' ,תל אביב
מקיף ג' ,אשדוד
שמעון בן צבי ,גבעתיים
אחד העם ,פתח תקווה
אמית עמיחי ,רחובות

מקום שלישי
אדל פטלקו
אופק ארצי
אורי נורדמן
איתי זילברברג
דורון וולך
יואב לינהרט
ינאי אלוני
יערה שולמן
נגה לבין
עומר בהיר
תמר פאר

י"א
י"ב
י"א
י"א
י"א
י"ב
י"ב
י"א
י"ב
י"א
י"א

אחד העם ,פתח תקווה
תיכון ע"ש אילן רמון ,הוד השרון
נווה שמואל ,אפרת
תיכון הראשונים ,הרצליה
תיכון ע"ש אילן רמון ,הוד השרון
תיכון ע"ש אילן רמון ,הוד השרון
קריית חינוך דרור
תיכון הראשונים ,הרצליה
עירוני ד׳ ,תל אביב
עירוני א ,מודיעין
תיכון הראשונים ,הרצליה

ציון לשבח
אלון עזר
בן אבשלום גולן
דור ניב
זיו ברקוביץ
זיו רויטמן
יבגני מישליאקוב
כרמל טלמון
עוז למדן
עידו רם

י"ב
י"ב
י"א
י"ב
י"א
י"ב
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מקיף א' ,באר שבע
הכפר הירוק
דה שליט ,רחובות
תיכון אוסטרובסקי ,רעננה
אחד העם ,פתח תקווה
הריאלי העברי ,חיפה
הריאלי העברי ,חיפה
תיכון ליד האוניברסיטה ,ירושלים
גוונים ,גן השומרון

