
קבוצההפרס

1334פרס האליפות מקום ראשון

74פרס האליפות מקום שני

767פרס השראה מקום ראשון

1388פרס השראה מקום שני

1249פרס עבודת צוות מקום ראשון

1812פרס עבודת צוות מקום שני

900פרס מקצועית אדיבה מקום ראשון

1627פרס מקצועית אדיבה מקום שני

1123פרס מחקר מקום ראשון

1865פרס מחקר מקום שני

1584פרס פתרון חדשני מקום ראשון

1452פרס פתרון חדשני מקום שני

1332פרזנטציה מקום ראשון/ פרס מצגת 

1742פרזנטציה מקום שני/ פרס מצגת 

1815פרס תכנון מכני מקום ראשון

1335פרס תכנון מכני מקום שני

757פרס תכנות מקום ראשון

1814פרס תכנות מקום שני

1421פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום ראשון

1820פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום שני

1333פרס השופטים

74ביצועי הרובוט בזירה מקום ראשון

900ביצועי הרובוט בזירה מקום שני

1814קבוצה שלישית

1815קבוצה רביעית

767קבוצה חמישית

900קבוצה שישית

1123קבוצה שביעית

1584קבוצה שמינית

1388קבוצה תשיעית

1332קבוצה עשירית

1584קבוצה ראשונה

1452קבוצה שניה

1865קבוצה שלישית

1873קבוצה רביעית

דימונה, הרב תחומי עמל זינמן

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

!תודה גדולה לעיריית ירושלים ולהיכל ארנה על הארוח

מהיכן

פרסי האליפות

ירושלים, אפרתה

שוהם, בית ספר רבין

פרסי ערכי היסוד

דימונה, נווה עמרם

אפרת, ס אורות עציון בנות"ביה

ירושלים, אורט מינקוף

ירושלים, 1- ' עירוני ג- בית חינוך 

מונוסון-יהוד, תיכון מדעי תורני יגאל אלון

ירושלים, התיכון שליד האוניברסיטה העברית

פרסי עבודת החקר

רעות-מכבים-מודיעין, תיכון יחד

ירושלים, אפרתה

R^3 -רעות-מכבים-מודיעין

ירושלים, תורני ניסויי הרטמן בנים

ירושלים, אפרתה

ירושלים, אק'יאנוש קורצ

פרסי תכנון הרובוט

ירושלים, הימלפרב

ירושלים, אפרתה

דימונה, נווה עמרם

ירושלים, הימלפרב

ירושלים, ב אורט פלך לבנים"חט

ירושלים, ס אוולינה דה רוטשילד"ביה

פרס השופטים

ירושלים, אפרתה

ביצועי הרובוט

שוהם, בית ספר רבין

דימונה, הרב תחומי עמל זינמן

תל אביב, קבוצות שעולות לתחרות הארצית בהיכל מנורה מבטחים

ירושלים, הימלפרב

ירושלים, הימלפרב

דימונה, הרב תחומי עמל זינמן

רעות-מכבים-מודיעין, תיכון יחד

R^3 -רעות-מכבים-מודיעין

אפרת, ס אורות עציון בנות"ביה

ירושלים, אפרתה

GIAקבוצות שעולות שלב בתחרות 

רעות-מכבים-מודיעין

ירושלים, תורני ניסויי הרטמן בנים

ירושלים, אפרתה

ירושלים, אינפיניטי



3סיבוב 2סיבוב 1סיבוב ניקוד גבוהשם קבוצהקבוצה# 

22522521595שוהם- בית ספר רבין74

195190170195דימונה- הרב תחומי עמל זינמן900

14513095145מונוסון-יהוד- תיכון מדעי תורני יגאל אלון757

1209512080ירושלים- תורני ניסויי הרטמן בנים1451

1155011560ירושלים- ב אורט פלך בנים"חט1318

1104540110ירושלים- אפרתה1334

1101108570ירושלים- התיכון שליד האוניברסיטה העברית 1627

1058565105ירושלים- ס הימלפרב"ביה1814

1008075100ירושלים- אורט מינקוף1249

90359090אפרת- ס אורות עציון בנות"ביה1388

90902085בית אל- בית אל בנים1511

9009055ירושלים- ס הימלפרב"ביה1815

85858560ירושלים- מחשבה טובה1701

80558055דימונה- נווה עמרם767

8065080ירושלים- התיכון שליד האוניברסיטה העברית 1142

75657550ירושלים- מקור חיים שפע1852

70701060ירושלים- אורט מינקוף1461

70704540ירושלים- 1- ' עירוני ג- בית חינוך 1813

65606550רעות-מכבים-מודיעין- תיכון יחד1123

65206545ירושלים- אפרתה1333

65403565רעות-מכבים- מודיעין1584

6525565ירושלים- אפרתה1864

60451560ירושלים- אפרתה1332

6055600מעלה אדומים- בית ספר שחקים1730

60503560ירושלים- יאנוש קורצ׳אק1742

60156040ירושלים- 1- ' עירוני ג- בית חינוך 1812

60601520ירושלים- ס אוולינה דה רוטשילד"בי1820

55353055בית שמש- ת דביר"ס אמי"ביה428

55505550אפרת- ס אורות עציון בנים"ביה1729

55255515ירושלים- אינפינטי1873

50405025ירושלים- ב אורט פלך בנים"חט1421

5052550ירושלים- ד תורני עיר גנים"ס חב"בי1474

50205025ירושלים- ד איתן"ממ1738

50255050ירושלים- ס אוולינה דה רוטשילד"בי1823

45201545בית שמש- אולפנת נוגה1056

1385JAIS -45302045ירושלים

45451540ירושלים- אורט מינקוף1460

4502545אלון שבות - אפיקים גוש עציון1762

4040405ירושלים- אולפנת חורב466

40402030מעלה אדומים- ת בנים"אמי1053

4025540ירושלים- תורני ניסויי הרטמן בנים1452

4004020ירושלים- ד איתן"ממ1739

40402025ירושלים- אפרתה1865

3501535ירושלים- אינפינטי1874

300305ירושלים- הגמנסיה העברית 1223

30303030ירושלים- אורט מינקוף1462

1515150ירושלים- אפרתה1335

1551510ירושלים- ד תורני עיר גנים"ס חב"בי1475

5050מעלה אדומים- הישיבה התיכונית1322

0000אלון שבות - אפיקים גוש עציון1763

תוצאות זירה


