
 
 

 2014שמות הזוכים בשעשועון חידות עולמי קנגורו ישראל 

כ "סה
 הנקודות

אחוז התלמידים 
שקיבלו ציון נמוך 

 (x100%)ממך

מספר  שם משפחה שם פרטי
 מחברת

 מקום עיר בה נמצא בית הספר כיתה

 1 להבים ב 7349 צוקרט תומר 1 114

 2 יוקנעם ב 8243 רייכמן נועם 0.996 110.4

 3 גני תקווה ב 7205 שבת גיא 0.992 109.2

 ציון לשבח הוד השרון ב 7458 מן אופק 0.988 104.4

 ציון לשבח ירושלים ב 2002 גרוסמן איליי 0.985 104

 ציון לשבח ירוחם ב 7091 כהן לביא 0.981 98.4

 ציון לשבח הוד השרון ב 7459 מרקוב אלה 0.973 97.2

 ציון לשבח דימונה ב 8175 גופמן יניב 0.973 97.2

 ציון לשבח יוקנעם ב 8246 הצבי נועם 0.97 97

        

 1 נתניה ג 7013 חסקלברג יובל 1 126

 2 באר שבע ג 3381 אזולאי יקרת 0.997 104.4

 3 רמת השרון ג 2100 שלו יובי 0.995 100.8

 ציון לשבח בנימינה ג 7387 לביא דרור 0.993 100.4

 ציון לשבח רעננה ג 7282 עין צבי עומר 0.991 99.6

 ציון לשבח הוד השרון ג 7463 ידגר יונתן 0.989 99.4

 ציון לשבח רעננה ג 7283 פינצ׳ובסקי אמיר 0.987 98.4

 ציון לשבח שער הנגב ג 7015 חגיבי אורין 0.985 97

 ציון לשבח רמת השרון ג 2109 לב רואי 0.982 96

 ציון לשבח חמד ג 8320 חן ציון רימון 0.98 94.8

        

 1 אשדוד ד 8252 עובדיה ליאור 1 122.4

 2 אופקים ד 3730 אלקיים אילי 0.999 116.4

 2 עומר ד 7118 אשכנזי רון 0.998 115.2

 3 באר שבע ד 3618 גבריאל שיר 0.998 114

 3 נתניה ד 7529 יצחקי יובל 0.997 112.4

 ציון לשבח בית יהושע ד 2045 נאבל עידו 0.995 111.6

 ציון לשבח גבעת שמואל ד 2069 לנדאו אלחנן 0.995 111.6

 ציון לשבח רמת השרון ד 2101 גפן יעל 0.995 111.6

 ציון לשבח רמת השרון ד 2105 הרפבי דניאלה 0.995 111.6

 ציון לשבח באר שבע ד 3622 איסקוב אגנס 0.994 110.4

 ציון לשבח גבעת שמואל ד 7167 פרקש יפתח 0.993 110.2

 ציון לשבח ירוחם ד 7097 ינאי נעם 0.992 109.2

 ציון לשבח באר שבע ד 3640 גבאי עמית 0.992 109.2

 ציון לשבח צור יגאל ד 7221 שביט גיא 0.991 106.8

 ציון לשבח באר שבע ד 3613 שפורט אלינה 0.991 106.4

 ציון לשבח אופקים ד 3733 י'טנג רונאל 0.99 106.2

 ציון לשבח יקנעם ד 7043 אייזיק שירה 0.99 105.6

 ציון לשבח הוד השרון ד 7402 בר מנחם עופרי 0.988 105.6

 ציון לשבח באר שבע ד 3621 שפורקר שובל 0.988 105.6

 ציון לשבח אבן יהודה ד 7124 מייל הראל 0.987 105.2

 ציון לשבח גבעת שמואל ד 2079 טיפנברון אביטל 0.987 105.2

 ציון לשבח ירוחם ד 7099 אלבוים ישראל 0.986 104.4

 ציון לשבח ראשון לציון ד 7232 ששון עמית 0.986 104.4

        

 1 צור יגאל ה 7223 כדורי פלג 1 138

 2 רמת השרון ה 2092 בן עמי טל 0.996 120.4

 3 תל אביב ה 8260 פרנקל אביגיל 0.992 113.4

 ציון לשבח באר שבע ה 2278 ק'טימצ אמילי 0.988 110



 
 

 ציון לשבח רמת גן ה 7779 קוזמין קתרינה 0.984 109.2

        

 1 בית אל ו 7121 גחלת גילעד 1 122.4

 2 חיפה ו 8268 חוטורסקי ניר 0.994 119.6

 3 גבעת שמואל ו 7192 כרמל יואב 0.989 115.2

 ציון לשבח רמת השרון ו 2096 שמואלי איתן 0.984 112.4

 ציון לשבח יקיר ו 7572 פוגל איתי 0.979 111.6

 ציון לשבח חולון ו 7557 'גרץ זוהר 0.974 110.4

 ציון לשבח יקיר ו 7574 קינן שירה 0.969 109

        

 1 דימונה ז 8205 טובול זיו 1 100

 2 דימונה ז 8203 חבושה זיו 0.977 91.2

ידידיה  0.954 90
 שלמה

 3 בית אל ז 7120 בצלאל

 ציון לשבח דימונה ז 8211 ברגיל איתי 0.931 85.4

 ציון לשבח ירושלים ז 7231 ביבי עידן 0.909 84

 ציון לשבח דימונה ז 8210 כהן עמית 0.886 83.6

        

 1 באר שבע ח 7014 עזר אביב 1 112.8

 2 דימונה ח 8201 י'ארבדג מריה 0.978 102.8

 3 מיתר ח 7616 נברו ניצן 0.956 96.8

 ציון לשבח דימונה ח 8202 בן דוד שחף 0.934 95.8

 ציון לשבח יקנעם ח 7784 שטוקמן איתי 0.913 95

        

 1 אלקנה ט 7769 רונן מתן 1 89.6

 2 מיתר ט 7623 אבטבי בן 0.95 87

 3 מיתר ט 7621 רייז יעקב 0.9 70.8

        

 1 כפר סבא י 7111 פורמן עדן 1 76.8
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