
קבוצההפרס

964פרס האליפות מקום ראשון

1412פרס האליפות מקום שני

841פרס השראה מקום ראשון

1741פרס השראה מקום שני

1098פרס עבודת צוות מקום ראשון

1034פרס עבודת צוות מקום שני

1443פרס מקצועית אדיבה מקום ראשון

1441פרס מקצועית אדיבה מקום שני

1736פרס מחקר מקום ראשון

358פרס מחקר מקום שני

1097פרס פתרון חדשני מקום ראשון

1519פרס פתרון חדשני מקום שני

1710פרזנטציה מקום ראשון/ פרס מצגת 

1621פרזנטציה מקום שני/ פרס מצגת 

1640פרס תכנון מכני מקום ראשון

1629פרס תכנון מכני מקום שני

730פרס תכנות מקום ראשון

957פרס תכנות מקום שני

52פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום ראשון

50פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום שני

1063פרס השופטים

1097ביצועי הרובוט בזירה מקום ראשון

1098ביצועי הרובוט בזירה מקום שני

1098קבוצה שלישית

1097קבוצה רביעית

841קבוצה חמישית

1736קבוצה שישית

52קבוצה שביעית

1412קבוצה ראשונה

1097קבוצה שניה

1736קבוצה שלישית

אשדוד', ת י"אמי

הרצליה, תיכון הנדסאים

GIAקבוצות שעולות שלב בתחרות 

הדסים, ס הדמוקרטי לב השרון"ביה

כפר סבא, חטיבת שרת

אשדוד', ת י"אמי

הכפר הירוק, הכפר הירוק

גדרה, תיכון אזורי דרכא

הרצליה, תיכון הנדסאים

הרצליה, תיכון הנדסאים

פרס השופטים

יפו-אביב-תל, בית ספר ניב

ביצועי הרובוט

כפר סבא, חטיבת שרת

יפו-אביב-תל', עירוני ה

תל אביב, קבוצות שעולות לתחרות הארצית בהיכל מנורה מבטחים

יפו-אביב-תל', עירוני ה

כפר סבא, חטיבת שרת

רעות-מכבים-מודיעין, משואת נריה

הרצליה, רעות

פרסי עבודת החקר

אשדוד', ת י"אמי

בית שאן, אורט אמירים

כפר סבא, חטיבת שרת

נתניה, ריגלר

כפר סבא, בית הספר אוסישקין

יפו-אביב-תל, ארן

פרסי תכנון הרובוט

טמרה, אלפאראבי

הדסים, ס הדמוקרטי לב השרון"ביה

הרצליה, "זאב"חטיבת 

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

!תודה גדולה לעיריית תל אביב ולהיכל קבוצת שלמה על הארוח

מהיכן

פרסי האליפות

יפו-אביב-תל', עירוני ה

הדסים, ס הדמוקרטי לב השרון"ביה

פרסי ערכי היסוד

הכפר הירוק, הכפר הירוק

שדרות, ת"מקיף דתי אמי

יפו-אביב-תל', עירוני ה

רעות-מכבים-מודיעין, ס אלונים"ביה



3סיבוב 2סיבוב 1סיבוב ניקוד גבוהשם קבוצהקבוצה# 

21560160215כפר סבא, חטיבת שרת1097

20020011085יפו-אביב-תל', עירוני ה1098

160115160100יפו-אביב-תל', עירוני ה964

14014012590הרצליה, רעות1226

12595125100טמרה, אלפאראבי1640

120120120120כפר סבא, בית הספר אוסישקין1710

12040100120אשדוד', ת י"אמי1736

115115080גדרה, תיכון אזורי דרכא957

1101106065הרצליה, רעות1441

1054035105הרצליה, תיכון הנדסאים52

1051025105הכפר הירוק, הכפר הירוק841

1006510085יפו-אביב-תל, ארן1621

90603590בת ים, דרכא המר1842

80658050הדסים, ס הדמוקרטי לב השרון"ביה1412

65206545רעות-מכבים-מודיעין, משואת נריה730

65204065באר שבע, ת"מקיף אמי1568

65252565בית שאן, אורט אמירים358

60403060נתניה, ריגלר1519

50453050כפר סבא, תורה ומדע בכפר394

45454040קרית ארבע, מופ הר חברון1833

45402545יפו-אביב-תל, בית ספר ניב1063

4545040הרצליה, תיכון הנדסאים50

45202545באר שבע', מקיף ג1089

45251545יפו-אביב-תל, תיכון חדש1689

40403530באר שבע, ט רעות"מח361

40402515קרית ארבע, מופ הר חברון1832

4051040רעננה, ת כפר בתיה"מדעי תורני אמי1831

35253035באר שבע', מקיף ג982

30302525הרצליה, ס אילנות"ביה1845

3030010קרית ארבע, מופ הר חברון1834

300305באר שבע, ת"מקיף אמי1569

2502525רעות-מכבים-מודיעין, ס אלונים"ביה1034

25201525הרצליה, "זאב"חטיבת 1443

200520שדרות, ת"מקיף דתי אמי1741

150015הדסים, ס הדמוקרטי לב השרון"ביה1629

5050קרית ארבע, מופ הר חברון1835

תוצאות זירה


