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 26.01.2020מודיעין  -  1תחרות איזורית מס' 

 רעות -מכבים -מודיעין  רעים  226

 מודיעין מכבים רעות  תיכון מור   261

 מודיעין מכבים רעות  עירוני א'   505

 רעות -מכבים -מודיעין  אבני החושן  508

727 
עירוני ב' ע"ש יצחק  

 רבין  
 רעות -מכבים -מודיעין 

 רעות -בים מכ-מודיעין    1משואת נריה  730

 מודיעין מכבים רעות  אמית בנים   922

 מודיעין מכבים רעות  אלונים  1034

 רעות -מכבים -מודיעין  שבטי ישראל  1059

 דימונה  דרכא זינמן   1068

 מודיעין מכבים רעות  תיכון יחד   1123

 מודיעין מכבים רעות  קשת  1199

 רעות -מכבים -מודיעין  היובל   1494

 רעות -מכבים -עין מודי  נתיב זבולון  1740

 מזכרת בתיה  ברנקו וייס ע"ש רבין  1957

 רעות -מכבים -מודיעין  אסיף    2174

 רעות -מכבים -מודיעין  דרכי יהודה  2178

 מודיעין  אריאל   2336

 באר שבע  רכסים  2400

 רעות -מכבים -מודיעין    2משואת נריה  2402

 ספיר  מרכז קהילה ערבה  2486

 חג'אג'רה  –טבאש  –כעבייה  בית ספר ממלכתי  2512

 זרזיר  מועצה מקומית   2526
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 29.01.2020ירוחם  -  2תחרות איזורית מס' 

 ירוחם  1אורט ספיר  350

 ירוחם  1בלבב שלם  351

 ירוחם  1מרכז מדעים  352

 אילת  גודלווטר   383

 ירוחם  מאוחד  431

 דימונה  דקלים  770

 דימונה  דרכא זינמן  900

 ירוחם  2שלם בלבב  1028

 ירוחם  מדרשיית קמה  1164

 דימונה  1יצחק שדה  1262

 דימונה  2יצחק שדה  1652

 ואדי נעם  1אלעזזמה  1665

 ואדי נעם  2אלעזזמה  1666

 ירוחם  2אורט ספיר  1667

 ד.נ. חלוצה  1צין  1757

 ד.נ. חלוצה  2צין  1758

 ד.נ חלוצה  1משאבים  1759

 ד.נ חלוצה  2משאבים  1760

 ד.נ. חלוצה  1נגב סיני  1768

 חלוצה ד.נ.  2נגב סיני  1769

 ירוחם  2מרכז מדעים  2093

 ואדי נעם  3אלעזזמה  2216

 ואדי נעם  4אלעזזמה  2217

 אילת  אלמוג  2504
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 03.02.2020 ב יאבתל   – 3תחרות איזורית מס' 

 הרצליה  1גיורא - יד 44

 יפו   -תל אביב   עירוני ד'  285

 מכבים רעות מודיעין  ת רודו 506

 נס ציונה  1גולדה מאיר  515

 נס ציונה  2גולדה מאיר  518

 רמת גן  המנחיל 787

 הכפר הירוק  הכפר הירוק  841

 הרצליה  2גיורא - יד 882

 הרצליה  אחיה  928

 רעננה 1השרון  958

 תל אביב  ניב 1063

 הרצליה  זאב זבוטינסקי  1182

 הרצליה  1סמדר  1183

 הרצליה  2ר סמד 1184

 תל אביב יפו  1תיכונט  1201

 בית קמה  1ניצני הנגב  1236

 רעננה 2השרון  1240

 אשקלון  עירוני ד'  1365

 ראשון לציון  בן גוריון  1418

 רהט אלפרדוס רהט  1423

 הרצליה  רעות  1441

 שוהם  שחף  1536

 כפר סבא  אלון  1553

 הרצליה  שמואל הנגיד  1643

 נתניה שמרית  1650

 תל אביב יפו  יצחק רבין  1689

 דימונה  עמי אסף  1700

 כפר הנוער עיינות  נווה הדסה  1708

 טמרה אבן רושד  1752

 בית קמה  2ניצני הנגב  1819

 רעננה אמיתכפר בתיה  1922

 שדרות  תורני חדש  1932

 קרית מלאכי  1דרכא  2003

 קרית מלאכי    2דרכא  2004

 תקווה פתח  קיבוץ גלויות  2146

 באר שבע  אפיק  2181

 באר שבע  גבים  2183

 באר שבע  אמירים תל"י  2192

 אלוני יצחק  אלוני יצחק   2204

 חולון  אורט  2291

 תל אביב יפו  2תיכונט  2320

 הרצליה  1הנדסאים  2332

 הרצליה  2הנדסאים  2333

 שדרות  גיל רבין  2442

 תל אביב יפו  3תיכונט  2472

 כפר עין מאהל  אלמוסרארה 2480

 היג'א  - כאוכב אבו אל 1חט"ב  2521

 היג'א  - כאוכב אבו אל 2חט"ב 2533

 ירושלים  רמות אלון  2535
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 04.02.2020תל אביב  -  4תחרות איזורית מס' 

 ערד  1תפוח פיס  13

 הרצליה  1גיורא - יד 45

 הרצליה  2גיורא - יד 475

 רעננה רימון  531

 מעלה אדומים  1אי דקל וילנ  546

 אור יהודה יובלים  557

 דימונה  דרכא זינמן   590

 דבוריה  אלטור  674

 ערד  2תפוח פיס  737

 בית חשמונאי  שלהבת בנות  738

 בית חשמונאי  הרצוג   739

 בית חשמונאי  עתידים  740

 דימונה  נווה עמרם  771

 רעננה חטיבת יהונתן  773

 נתיבות  נועם אליהו  790

 נתיבות  בות ת נתיעיריי 881

 בית חשמונאי  ישיבת שעלבים  924

 דימונה  1ליהמן  930

 דימונה  אחווה  935

 תל אביב יפו  1עירוני ה'  964

 דימונה  2ליהמן  1057

 דימונה  עמי אסף  1071

 דימונה  בן עטר  1072

 דימונה  דרכא אפלמן  1073

 תל אביב יפו  2עירוני ה'  1098

 דומים מעלה א 2דקל וילנאי  1207

 מודיעין מכבים רעות  אופק  1248

 עראבה  מרכז מחוננים  1301

 אשדוד  רובו סאפיינס  1472

 באר שבע  רמות ע"ש ניומן  1480

 דימונה  אלפסי  1548

 מודיעין מכבים רעות  ניצנים 1597

 אשדוד  1אמי"ת י'   1736

 יבנה מעיין  2002

 אשדוד  2אמי"ת י'  2062

 ור יהודהא סעדיה גאון  2094

2097 Legobot  רחובות 

 ראש העין  טל ראש העין  2111

 מעלה אדומים  יפה נוף  2131

 באר שבע  עירוני ג'  2167

 באר שבע  מצפה 2189

 לשם   -עלי זהב  לשם  2292

2373 Wolk Robotics  זכרון יעקב 

 סח'נין  טאהא חוסין  2401

 אשקלון  מקיף ה  2416

 באר שבע  1אמי"ת רמב"ם  2470

 באר שבע  רמב"ם אמי"ת  2493

 בית חשמונאי  אשכול פיס גזר  2509

 משהד מ.מ משהד  2527

 ריינה  מ.מ ריינה 2528
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 05.02.2020תל אביב  -  5תחרות איזורית מס' 

 כוכב יאיר  אילן רמון   1942 הרצליה  1הנדסאים  51

 טירה Saba Robotics 1 1944 רעננה 1אלון  63

 טירה Saba Robotics 2 1945 ננהרע 2אלון  67

 הרצליה  2גיורא - יד 1964 כפר יונה  איש שלום  480

 יפו   -תל אביב   שמעון פרס  1968 רעננה רימון  530

 פתח תקווה  אחד העם  2020 הרצליה  1גיורא - יד 677

 הרצליה  2הנדסאים  2034 חשמונאים  נר תמיד  701

 ליל ורנות הג ג מקיף גליל מערבי  2148 ראש העין  1נופים  784

 בית שמש  אמי"ת דביר  2202 ראש העין  2נופים  785

 הרצליה  3הנדסאים  2335 הכפר הירוק  הכפר הירוק  840

 פתח תקווה  קפלן  2355 דימונה  מנחם בגין  915

 רמת השרון  דורון   2372 כפר חורפיש  חורפיש  1038

 פתח תקווה  דבורה עומר  2425 הרצליה  רעות  1171

 הרצליה  בן גוריון  2433 ה הרצלי קי זאב זבוטינס  1181

 רהט אלסלאם  2448 יפו   -תל אביב   1עירוני ד'  1331

 פתח תקוה  בן צבי  2459 טורעאן  יסודי א  1369

 כפר רינה  רינה א'   2479 כפר יונה  עתיד  1392

 שובל  מבואות הנגב   2499 פתח תקווה  בר לב  1403

 יפו   -ל אביב  ת 2עירוני ד'  2503 פתח תקווה  נווה אברהם   1543

 שפרעם   יסודי ד'  2522 אשדוד  ישיבת אמי"ת  1618

 שפרעם  אלבסלייה  2530 כפר קרע  המרכז למחוננים  1628

       בת ים  המר דרכא  1842
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 06.02.2020תל אביב  -  6תחרות איזורית מס' 

 באר שבע  בני עקיבא  1725 הרצליה  1גיורא - יד 43

 בסמת טבעון  ודי  סי 1794 הרצליה  2גיורא - יד 46

 הוד השרון  1השחר  1806 הרצליה  1הנדסאים  52

 הוד השרון  2השחר  1807 פרדס חנה כרכור  1שבילים  354

 הוד השרון  קרית הרובוטיקה  1808 באר שבע  1עירוני א'  417

 רעננה כפר בתיה   1923 אריאל  יובלי   442

 שדרות  תורני מדעי   1965 כפר קרע  המרכז למחוננים  587

 הרצליה  2הנדסאים  2033 פרדס חנה כרכור  2שבילים  670

 בת ים  תיכון חדש דרכא  2054 פרדס חנה כרכור  3שבילים  671

 נתניה מרים ילן שטקליס   2056 דימונה  נווה עמרם  767

 ראשון לציון  אריאל שרון   - האירוס 2058 באר שבע  דוד טוביהו  843

 גדרה  מון דרכא אילן ואסף ר 2059 דימונה  דקלים  892

 בת ים  בן גוריון  2079 דימונה  דרכא זינמן   901

 שדה צבי  עמותת כלנית  2120 הכפר הירוק  הכפר הירוק  994

 רעננה מרחב  2138 תל אביב יפו  1תיכונט  1062

 באר שבע  2עירוני א'  2165 גן יבנה  רבין  1158

 באר שבע  אוריין  2179 תל אביב יפו  2תיכונט  1202

 באר שבע  אלומות  2180 ם תייגבע שמעוני  1256

 באר שבע  היובל  2184 רהט אלפרדוס    1390

 באר שבע  רננות 2194 יבנה 1גינסבורג   1429

 גדרה  הביל"ויים   2215 יבנה 2גינסבורג   1430

 פרדס חנה כרכור  4שבילים  2237 פקיעין  חט"ב פקיעין  1477

 תל אביב יפו  3תיכונט  2321 פתח תקווה  עוזי חיטמן  1605

 הרצליה  3הנדסאים  2331 חולון  א.ד.גורדון  1610

 הרצליה  4הנדסאים  2334 שוהם  צוקים  1695

 אום אל פחם  אלמותנבי  2384 בני ברק  לאורו נלך   1697

 פרדס חנה כרכור  5שבילים  2427 כפר סבא  אוסישקין  1710
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 09.02.2020עמק חפר  -  7תחרות איזורית מס' 

 ר יונה כפ איש שלום  165

 בנימינה 1אורט השומרון  705

 בנימינה 2אורט השומרון  911

 גדרה  דרכא בגין   957

 הרצליה  1הנדסאים  966

 צורן  - קדימה  חט"ב גוונים   1108

 אבן יהודה 1הדמוקרטי לב השרון  1412

 חדרה  1הדמוקרטי  1611

 תל אביב יפו  ארן  1621

 אבן יהודה 2הדמוקרטי לב השרון  1629

 בת חפר  שדות  1723

 חדרה  2הדמוקרטי  1897

 חדרה  1טכנודע  1912

 חדרה  2טכנודע  1913

 הרצליה  2הנדסאים  2035

 רעננה היובל  2036

 דבוריה  אלכנדי  2382

 יפיע  מראח אלגוזלאן  2386

2414 Think Diffrent 1 נצרת 

2418 Think Diffrent 2 נצרת 

 חדרה  3טכנודע  2431

 דרה ח 4טכנודע  2432

 חדרה  3הדמוקרטי  2436
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 10.02.2020עמק חפר  -  8תחרות איזורית מס' 

 מדרשת רופין  1תפוח פיס עמק חפר  26

 כפר קרע  אבן סינא  588

 בנימינה 1אורט השומרון  706

 מדרשת רופין  3תפוח פיס עמק חפר  768

 מדרשת רופין  2תפוח פיס עמק חפר  769

 בנימינה 2 אורט השומרון  910

 נתניה שי עגנון  1052

 באקה אל גרבייה  1אבן אלהיתם  1091

 באקה אל גרבייה  אלאנדלוס  1092

 נצרת אלזהרא  1152

 כפר יונה  עתיד  1200

 נתניה ריגלר  1373

 כפר סבא  1חט"ב אילן רמון  1616

 צורן  - קדימה  1לב רן  1678

 צורן -קדימה  1הרצוג  1735

 כפר סבא  2חט"ב אילן רמון  1825

 צורן  - קדימה  2לב רן  1885

 צורן  - קדימה  3לב רן  2319

 צורן -קדימה  2הרצוג  2350

 נתניה מרים ילן שטקליס   2409

 נצרת מחוננים 2413

 נתניה חיים גורי  2415

 נתניה משה שרת   2417

 באקה אל גרבייה  2אבן אלהיתם  2444



   האזוריותשיבוץ קבוצות לתחרויות  
               CITY SHAPER 

 

 

 

 

 

 

 12.02.2020ירושלים  -  9רית מס' תחרות איזו

 1בנ"ע לפיד  219
מודיעין מכבים  

 רעות 
 רחובות  דה שליט  1715

 2בנ"ע לפיד  220
מודיעין מכבים  

 רעות 
 חולון  מקיף אפרים קציר  1799

 שוהם  יהלום  1818 מעלה אדומים  אורט תעופה וחלל  545

 ירושלים  3איתן  1915 ירושלים  חטיב פסגת זאב  634

 3בנ"ע לפיד  1972 אשקלון  1רונסון הנרי  660
מודיעין מכבים  

 רעות 

 ירושלים  דרור  2024 רחובות  מקס שיין  693

 עמק חפר  2מעיין שחר  2051 רחובות  אמית עמיחי  696

 ירושלים  גוננים  2066 רחובות  קריית החינוך למדעים  697

 רחובות  רון ארד  2068 רחובות  אמי"ת המר  888

 עירוני ה'  927
מכבים  מודיעין 

 רעות 
 ירושלים  3פלך בנים  2080

973 Ranger  ירושלים  אקסליבריס  2087 ירושלים 

 מעלה אדומים  תומר רחל  2123 באר שבע  עירוני ו'  982

1018 
The LearningWorks 

1 
 מעלה אדומים  אלמוג  2129 ירושלים 

 באר שבע  יובלים  2186 רחובות  אמית בנות  1050

 באר שבע  נווה במדבר  2190 רחובות  בנ"ע הדרום  1051

 באר שבע  נטעים מיתרים  2191 בית שמש  אולפנת נגה 1056

1060 
The LearningWorks 

2 
 ירושלים  רוטשילד  -אוולינה דה 2234 ירושלים 

 ירושלים  ענבר   -רעות  2324 ירושלים  1פלך בנים  1318

 ירושלים  נתיב מאיר  2340 אשקלון  2הנרי רונסון  1350

 ירושלים  מכון לב  2345 מים מעלה אדו מגדים  1396

 ירושלים  חומת שמואל  2375 ירושלים  ממלכתי א   1407

 ירושלים  חוות הנוער הציוני  2430 ירושלים  2פלך בנים  1421

 ירושלים  לשוני - הדו 2438 ירושלים  1איתן  1453

 ירושלים  ישיבת חורב  2445 ירושלים  2איתן  1454

 2458 עמק חפר  1מעיין שחר  1490
למדעים  התיכון  

 ולאמנויות 
 ירושלים 

1541 Rosary Sisters   ירושלים  רנה קסין דרכא  2478 ירושלים 

 כפר אדומים  הניסויי   2481 ירושלים  התיכון הניסויי  1677

 אבו גוש  ס אבו גוש מתנ" 2529 להבים  מתנ"ס להבים  1691

 ירושלים  התיכון לאמנויות   2534 רחובות  קציר   1714
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 13.02.2020ירושלים  -  10מס' תחרות איזורית 

 ירושלים  1הימלפרב  1814 שוהם  רבין  74

 ירושלים  2הימלפרב  1815 ירושלים  קרית נוער  240

 ירושלים  1דוד גו   1821 מודיעין מכבים רעות  1עירוני ד  341

 ירושלים  2דוד גו   1822 שוהם  ניצנים 380

 יעין מכבים רעות מוד 2אמית בנות  1941 ירושלים  1אולפנא חורב  466

 ירושלים  פסגת זאב  1959 ירושלים  2אולפנא חורב  467

 ירושלים  גאולים א  1960 באר שבע  חן במדבר  844

 ירושלים  1גוננים  1961 מודיעין מכבים רעות  1אמית בנות  960

973 Ranger  ירושלים  1נועם בנים  1984 ירושלים 

 ושלים יר 2נועם בנים  1985 ירושלים  1סליגסברג  1047

 ירושלים  2יאנוש קורצאק  1988 ירושלים  1אפרתה   1099

 ירושלים  1התיכון הניסויי  1997 ירושלים  2סליגסברג  1204

 ירושלים  3הרטמן  2010 מודיעין מכבים רעות  אילן רמון  1259

 ירושלים  2גוננים  2066 פתח תקווה  נצח 1260

 ירושלים  1דרור  2117 מודיעין מכבים רעות  2עירוני ד  1324

 ירושלים  2דרור  2119 ירושלים  2אפרתה   1332

 באר שבע  יחדיו  2187 ירושלים  3אפרתה   1333

 ירושלים  5אפרתה   2221 ירושלים  4אפרתה   1334

1336 
אור תורה סטון  

1 
 ירושלים  6אפרתה   2222 ירושלים 

 מודיעין מכבים רעות  בנ"ע אורות  2254 ירושלים  גואטמלה 1358

 כפר יונה  1עמל  2288 אפרת  אורות עציון   1388

1409 
אור תורה סטון  

2 
 כפר יונה  2עמל  2289 ירושלים 

 שוהם  אבני החושן   2326 ירושלים  זיו ומרקס  1411

 ירושלים  מכון לב  2345 ירושלים  1הרטמן  1451

 ירושלים  חומת שמואל  2375 ירושלים  2הרטמן  1452

 ירושלים  2ן הניסויי התיכו 2399 ירושלים  ממלכתי ב   1535

 ירושלים  חוות הנוער הציוני  2430 מודיעין מכבים רעות  3עירוני ד  1641

 מודיעין מכבים רעות  כרמים 2474 ירושלים  אגרון  1720

 ירושלים  אוולינה דה רוטשילד   2500 ירושלים  1יאנוש קורצאק  1742
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 17.02.2020 חיפה -  11תחרות איזורית מס' 

 בית העמק  שיח  1633 בית שאן  אמירים  358

 נהלל  דמוקרטי  1668 ד.נ. גלבוע  אחווה  368

 טמרה אלשורוק  1761 פרדס חנה כרכור  1שבילים  390

 פרדס חנה כרכור  2שבילים  1843 קרית ביאליק  1דפנה  452

 4טכנודע  1846 קרית ביאליק  2דפנה  453
גבעת    -חדרה  
 אולגה 

 חיפה ופים נ 1862 סח'נין  אלגדיר  662

 5טכנודע  1911 רגבה  בית הספר רגבה  715
גבעת    -חדרה  
 אולגה 

 גבעת אלה  יחד  2016 חדרה  הרב תחומי  742

 ביר אלמכסור  ביר אלמכסור  2040 מגידו  1עומרים מגידו  862

 חוף הכרמל  כפר גלים  2101 מגידו  2עומרים מגידו  863

 עכו  אמית קנדי  2108 קרית שמונה המגינים  873

898 
הריאלי העברי  

 מטו"ס 
 קרית שמונה מצודות  2130 חיפה

 חיפה עירוני ו'  2173 עצמון שגב  1משגב  912

 2197 עצמון שגב  2משגב  913
הריאלי העברי אחוזה  

1 
 חיפה

 1טכנודע  977
גבעת    -חדרה  
 אולגה 

2198 
הריאלי העברי אחוזה  

2 
 חיפה

1083 AGCTeam  חדרה  תיכון חדרה  2201 אלון הגליל 

 רמת ישי  1היובל  2238 כפר סבא  בן גוריון  1097

 2טכנודע  1113
גבעת    -חדרה  
 אולגה 

 כפר שהב  אלביאדר  2363

 קצרין  אוהלו  2377 כפר קמא  אדיגה 1228

 שמשית  רעים  2408 סח'נין  ואדי אלעין  1297

 חצור הגלילית  חוני המעגל  2426 עראבה  מרכז מחוננים  1300

 2451 אעבלין  יסודי ד'   1330
יאלי העברי אחוזה  הר
3 

 חיפה

 חיפה בית רוטנברג  2471 אכסאל  אלזהראוי  1371

 רמת ישי  2היובל  2476 כפר בלום  עמק החולה  1376

 נצרת המכון הטכנולוגי  2490 חיפה ליאו באק  1387

 3טכנודע  1491
גבעת    -חדרה  
 אולגה 

 אשדות יעקב איחוד  מול גלעד  2497

 קרית מוצקין  ונתן נתניהו יה 2502 טמרה אשכול פיס טמרה  1538

 מגידו  אגודת מתיישבים  2506 דבוריה  אבן ח'לדון  1550

 טובא זנגריה  מ.מ טובא זנגריה  2531 קריית חיים  אשכול פיס  1631


