
קבוצההפרס

1200פרס האליפות מקום ראשון

1859פרס האליפות מקום שני

1554פרס השראה מקום ראשון

475פרס השראה מקום שני

1844פרס עבודת צוות מקום ראשון

1616פרס עבודת צוות מקום שני

677פרס מקצועית אדיבה מקום ראשון

739פרס מקצועית אדיבה מקום שני

763פרס מחקר מקום ראשון

383פרס מחקר מקום שני

1626פרס פתרון חדשני מקום ראשון

1628פרס פתרון חדשני מקום שני

1423פרזנטציה מקום ראשון/ פרס מצגת 

1052פרזנטציה מקום שני/ פרס מצגת 

512פרס תכנון מכני מקום ראשון

525פרס תכנון מכני מקום שני

1692פרס תכנות מקום ראשון

1078פרס תכנות מקום שני

765פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום ראשון

1019פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום שני

787פרס השופטים

525ביצועי הרובוט בזירה מקום ראשון

1200ביצועי הרובוט בזירה מקום שני

677קבוצה שלישית

475קבוצה רביעית

739קבוצה חמישית

383קבוצה שישית

1052קבוצה שביעית

1078קבוצה שמינית

1554קבוצה תשיעית

1628קבוצה ראשונה

383קבוצה שניה

1859קבוצה שלישית

אילת, גולדווטר

נתניה, שי עגנון

נס ציונה, ניצנים

טמרה, אלמונתנבי

GIAקבוצות שעולות שלב בתחרות 

עין אל סהלה- המרכז האיזורי למחוננים כפר קרע

אילת, גולדווטר

דבוריה, אלטור

בית חשמונאי- 'הרצוג ח- אשכול פיס גזר

נס ציונה, ניצנים

נס ציונה, אשכול

אריאל, מילקן

פרס השופטים

רמת גן, המנחיל

ביצועי הרובוט

שקד נס ציונה

עתיד כפר יונה

תל אביב, קבוצות שעולות לתחרות הארצית בהיכל מנורה מבטחים

הרצליה- ב יד גיורא"חט

הרצליה- ב יד גיורא"חט

כפר סבא- ר"חטיבת שז

בית חשמונאי- 'הרצוג ח- אשכול פיס גזר

פרסי עבודת החקר

נס ציונה, סביונים

אילת, גולדווטר

יחד גבעת אלה

עין אל סהלה- המרכז האיזורי למחוננים כפר קרע

רהט, אלפרדוס

נתניה, שי עגנון

פרסי תכנון הרובוט

נס ציונה, אליעזר בן יהודה

נס ציונה, ס שקד"בי

הרצליה- ב יד גיורא"חט

HYDRO DYNAMICSעונת , FIRST LEGO Leagueשל   כל הכבוד לכל הקבוצות שהשתתפו בתחרות האזורית השניה

!תודה גדולה לעיריית תל אביב ולהיכל קבוצת שלמה על הארוח

מהיכן

פרסי האליפות

כפר יונה, עתיד

דבוריה, אלטור

פרסי ערכי היסוד

טמרה, אלמונתנבי

הרצליה- ב יד גיורא"חט

הרצליה, יוחנני

כפר סבא, ב אילן רמון"חט



3סיבוב 2סיבוב 1סיבוב ניקוד גבוהשם קבוצהקבוצה# 

20012070200נס ציונה- ס שקד"בי525

190190135160כפר יונה- עתיד1200

16011065160נתניה- י עגנון"ש1052

15515560125גבעת אלה- יחד1349

15090130150רהט- אלפרדוס1423

145130125145דבוריה- בית ספר אלטור1859

1351354070נס ציונה- ארגמן526

13011575130אילת- גולדווטר383

130100105130דימונה- הרב תחומי עמל זינמן901

923

בית - ש הרצוג"ברנקו ויס ע-אשכול פיס גזר

125125115105חשמונאי

125100110125נס ציונה- ניצנים1078

1628

עין אל - המרכז האיזורי למחוננים כפר קרע

1201208020סהלה

11511511085אריאל- מילקן1019

1101109075נס ציונה- אליעזר בן יהודה512

11011011085נס ציונה- אירוס524

1107011095רעננה- חברה ומשפט- ת כפר בתיה"אמי1473

1107511080טמרה- אלמותנבי1554

1108565110גבעת אלה- יחד1626

1054040105הרצליה- ב יד גיורא"חט677

1009010100כפר סבא- ר"חטיבת שז1692

95908595נס ציונה- סביונים763

90709055נס ציונה- שדות1293

85608085הרצליה- ב יד גיורא"חט475

8020800הרצליה- חטיבת סמדר1184

75657565בית חשמונאי- 'הרצוג ח- אשכול פיס גזר739

7507535רעות-מכבים-מודיעין- נתיב זבולון1740

75751575כפר סבא- ש אילן רמון"ב ע"חט1825

70656570נס ציונה- אשכול765

6535650קדימה- הדסים940

65152565הרצליה- חטיבת סמדר1183

65556550באר שבע- מרכז חוסידמן לנוער שוחר מדע1858

6006050ערד- תפוח פיס13

55355530הרצליה- ב יד גיורא"חט882

55105545כפר סבא- חטיבת אילן רמון1616

50454550רמת גן- בית ספר המנחיל787

50301550סנסנה- רובוטיקה סנסנה1829

45152045רעות-מכבים-מודיעין- קשת1199

4545035באר שבע- ישיבת בני עקיבא1726

4020405פתח תקוה- ד נווה אברהם"ממ1543

40203040הרצליה- ס יוחנני"ביה1844

350035עשרת- עשרת1772

30103010קריית גת- ש זאב בוים"ח אורט ע.ק1270

30301510באר שבע- ישיבת בני עקיבא1725

25251010באר שבע- ת אוריה"אולפנת אמי1782

5050בית שמש- אולפנת גילה1234

תוצאות זירה


