
 

 

 ב"י-כיתות י׳
 

 מקום ראשון

 

 ישיבת ברוכין, עלי זהב -כיתה י״א  -הלל הרטמן 

 ליד״ה, ירושלים -כיתה י״ב  -נועה בר 

 עירוני ד׳ ע״ש אהרון קציר, תל אביב -כיתה י״ב  -דריה צדקה דראל 

 תיכון אוסטרובסקי, רעננה -כיתה י״א  -יהל שפי 

 

 

 מקום שני

 

 תיכון עתיד למדעים, לוד -כיתה י״א  -אלון כהן 

 ישיבת תורה ומדע, נופים -כיתה י״ב  -בניה ישעיהו הלוי 

 מקיף ג׳, אשדוד -כיתה י״ב  -שני חיון 

 תורה ומדע ליד המרכז האקדמי לב, ירושלים -כיתה י״א  -איתן אלבוים 

 

 

 מקום שלישי

 

 אהל שם, רמת גן -כיתה י״א  -ליעם דרמון 

 שם, רמת גן אהל -כיתה י״ב  -הלל דרויש 

 אליאנס, תל אביב -כיתה י״א  -אורי פישביין 

 התיכון הישראלי למדעים ואומנויות, ירושלים -כיתה י׳  -ליטל גבאי 

 ליד״ה, ירושלים -כיתה י׳  -הלל בנבג׳י 

 עירוני ד׳, תל אביב -כיתה י״א  -לירי רונלי ריקליס 

 תיכון אוסטרובסקי, רעננה -כיתה י״א  -אופק שנער 

 אולפנת בני עקיבא הדר גנים, פתח תקווה -כיתה י׳  -שר  רוני

 אמי״ת בר אילן, גבעת שמואל -כיתה י״א  -דביר אגסי 

 ישיבת בני עקיבא קרית הרצוג, בני ברק -כיתה י״ב  -אליהו הורוביץ 



 

 

 ציון לשבח

 

 אולפנית בר אילן, נתניה -כיתה י״א  -מעיין מרואני 

 ראשונים, הרצליהה -כיתה י״א  -רון גורטלר 

 ליד״ה, ירושלים -כיתה י״ב  -קרן זנדברג 

 ראשונים, הרצליהה -כיתה י״ב  -עמנואל פרבר 

 מקיף הדסים, אבן יהודה -כיתה י״א  -איתן אונגר 

 ראשונים, הרצליהה -כיתה י״א  -אילון קטן 

 ליד״ה, ירושלים -כיתה י״א  -אלה רומן 

 חיפהליאו בק,  -כיתה י״א  -אורי שמחוני 

 ישיבת תורה ומדע, באר שבע -כיתה י״ב  -אביעד מזוז 

 ישיבת ירושלים לצעירים, רעננה -כיתה י״א  -ידידיה נחום 

 ישיבת בני עקיבא, חדרה -כיתה י״א  -יאיר תירם 

 שמעון בן צבי, גבעתיים -כיתה י״א  -עפרי עמיר 

 תיכון אוסטרובסקי, רעננה -כיתה י״ב  -תומר מיכאלי 

 ישיבת אמי״ת עמיחי, רחובות -כיתה י׳  -זר רוזנברג עילי אליע

 בליך, רמת גן -כיתה י״א  -דניאל בן אבנר 

 אורט טבעון, קרית טבעון -כיתה י״א  -אביבית אדר 

 תיכון עתיד למדעים, לוד -כיתה י׳  -טל ניצן חן 

 ראשונים, הרצליהה -כיתה י״א  -שחר משגב 

 מדעים, לודתיכון עתיד ל -כיתה י״א  -מידן צדוק 

 

 

 


