
קבוצההפרס

285פרס האליפות מקום ראשון

220פרס האליפות מקום שני

1059פרס השראה מקום ראשון

351פרס השראה מקום שני

994פרס עבודת צוות מקום ראשון

1708פרס עבודת צוות מקום שני

1068פרס מקצועית אדיבה מקום ראשון

226פרס מקצועית אדיבה מקום שני

380פרס מחקר מקום ראשון

1259פרס מחקר מקום שני

915פרס פתרון חדשני מקום ראשון

1597פרס פתרון חדשני מקום שני

1281פרזנטציה מקום ראשון/ פרס מצגת 

1536פרזנטציה מקום שני/ פרס מצגת 

1201פרס תכנון מכני מקום ראשון

771פרס תכנון מכני מקום שני

44פרס תכנות מקום ראשון

352פרס תכנות מקום שני

43פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום ראשון

219פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום שני

1857פרס השופטים

44ביצועי הרובוט בזירה מקום ראשון

380ביצועי הרובוט בזירה מקום שני

44קבוצה שלישית

351קבוצה רביעית

1068קבוצה חמישית

226קבוצה שישית

915קבוצה שביעית

994קבוצה שמינית

285קבוצה ראשונה

915קבוצה שניה

1597קבוצה שלישית

רעות-מכבים-מודיעין, רעים

דימונה, בגין

הכפר הירוק

GIAקבוצות שעולות שלב בתחרות 

תל אביב יפו', תיכון עירוני ד

דימונה, בגין

רעות-מכבים-מודיעין, ניצנים

דימונה, הרב תחומי עמל זינמן

ירוחם, קול יעקב

הרצליה, יד גיורא

רעות-מכבים-מודיעין, ישיבת בני עקיבא

פרס השופטים

אעבלין, מאר אליאס- מחוננים אעבלין 

ביצועי הרובוט

הרצליה, יד גיורא

שוהם, ניצנים

תל אביב, קבוצות שעולות לתחרות הארצית בהיכל מנורה מבטחים

הרצליה, יד גיורא

ירוחם, ישיבה תיכונית בלבב שלם

הרצליה, יד גיורא

רעות-מכבים-מודיעין, רעים

פרסי עבודת החקר

שוהם, ניצנים

רעות-מכבים-מודיעין, ס רמון"ביה

דימונה, בגין

רעות-מכבים-מודיעין, ניצנים

תל אביב יפו, נופים

שוהם, בית החינוך הדמוקרטי שחף

פרסי תכנון הרובוט

תל אביב יפו, ש אלתרמן"תיכונט ע

דימונה, נווה עמרם

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

דימונה, הרב תחומי עמל זינמן

!תודה גדולה לעיריית תל אביב ולהיכל קבוצת שלמה על הארוח

מהיכן

פרסי האליפות

תל אביב יפו', תיכון עירוני ד

רעות-מכבים-מודיעין, ישיבת בני עקיבא

פרסי ערכי היסוד

רעות-מכבים-מודיעין, שבטי ישראל

ירוחם, ישיבה תיכונית בלבב שלם

הכפר הירוק

כפר הנוער עיינות, נווה הדסה- עתיד פלוס 



3סיבוב 2סיבוב 1סיבוב ניקוד גבוהשם קבוצהקבוצה# 

220150145220הרצליה- ב יד גיורא"חט44

185185120150שוהם- ניצנים380

17517565155יפו-אביב-תל- 'תיכון עירוני ד285

17517085175דימונה- נווה עמרם771

16560150165ירוחם- ישיבה תיכונית בלבב שלם351

165110125165דימונה- הרב תחומי עמל זינמן1068

145850145הכפר הירוק- הכפר הירוק994

14514514095רעות-מכבים-מודיעין- שבטי ישראל1059

135135135115הרצליה- ב בן גוריון"חט1128

1109011015רעות-מכבים-מודיעין- ישיבת בני עקיבא220

1057090105הרצליה- ב יד גיורא"חט43

1057515105ירוחם- קול יעקוב352

95707595רעות-מכבים-מודיעין- רעים226

95409560יפו-אביב-תל- בית ספר נופים1281

90406090אריאל- ב אורט יובלי"חט442

90659025ירוחם- צין1758

85557085באר שבע- 'מקיף א979

85657085חולון- ס למדעים וטכנולוגיה אורט"ביה1489

85606585ירוחם- ס מאוחד"ביה1666

80308065רעות-מכבים-מודיעין- ישיבת בני עקיבא219

80807565דימונה, בגין915

80408035דימונה- בן עטר1072

80802075פסגות- בית ספר פסגות1755

80108060שדרות- תורני חדש1839

70507050שוהם- בית החינוך הדמוקרטי שחף1536

70307050כפר הנוער עיינות- נווה הדסה- עתיד פלוס 1708

70706065ירוחם- משאבים1759

65406545באר שבע- 'מקיף ו983

600600באר שבע- 'מקיף ו1088

60306030רעות-מכבים-מודיעין- ניצנים1597

6040600אעבלין- מאר אליאס- מחוננים אעבלין 1857

55455515ירוחם- מדרשיית קמה1164

50205040אריאל- ב אורט יובלי"חט700

500050מרחבים- מבועים1737

5004550ירוחם- משאבים1760

45254545ירוחם- צין1757

45451040חולון- ס למדעים וטכנולוגיה אורט"ביה1792

3525350ירוחם- אורט ספיר350

3003015ירוחם- ס מאוחד"ביה431

3003015אופקים- הרב תחומי עמל643

3030015מרחבים- נחלים818

30302515מרחבים- מרחבים יסודי819

300305יפו-אביב-תל- תיכונט1201

3003015רעות-מכבים-מודיעין- ס רמון"ביה1259

30252530רמת הנגב- נגב סיני1768

150150רמת הנגב- נגב סיני1769

0000באר שבע- (רבין)א "מקיף י980

תוצאות זירה


