
קבוצההפרס

1331פרס האליפות מקום ראשון

390פרס האליפות מקום שני

1284פרס השראה מקום ראשון

840פרס השראה מקום שני

1669פרס עבודת צוות מקום ראשון

1057פרס עבודת צוות מקום שני

67פרס מקצועית אדיבה מקום ראשון

1202פרס מקצועית אדיבה מקום שני

165פרס מחקר מקום ראשון

63פרס מחקר מקום שני

888פרס פתרון חדשני מקום ראשון

794פרס פתרון חדשני מקום שני

1050פרזנטציה מקום ראשון/ פרס מצגת 

770פרזנטציה מקום שני/ פרס מצגת 

966פרס תכנון מכני מקום ראשון

261פרס תכנון מכני מקום שני

1410פרס תכנות מקום ראשון

693פרס תכנות מקום שני

1195פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום ראשון

1565פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום שני

1761פרס השופטים

390ביצועי הרובוט בזירה מקום ראשון

165ביצועי הרובוט בזירה מקום שני

165קבוצה שלישית

1195קבוצה רביעית

1410קבוצה חמישית

966קבוצה שישית

67קבוצה שביעית

840קבוצה שמינית

49קבוצה תשיעית

888קבוצה ראשונה

1331קבוצה שניה

390קבוצה שלישית

1202קבוצה רביעית

הרצליה, תיכון הנדסאים

רעננה, אלון

הכפר הירוק

הרצליה, תיכון הנדסאים

GIAקבוצות שעולות שלב בתחרות 

רחובות, ת המר בנים"אמי

תל אביב יפו', תיכון עירוני ד

פרדס חנה, ש בגין"שבילים ע

תל אביב יפו, ש אלתרמן"תיכונט ע

צור יגאל- כוכב יאיר , קהילתי קשת

רחובות, אורט

טמרה, אלפארבי

צור יגאל, נוף צורים

פרס השופטים

טמרה, אלשורוק

ביצועי הרובוט

פרדס חנה, ש בגין"שבילים ע

כפר יונה, איש שלום

תל אביב, קבוצות שעולות לתחרות הארצית בהיכל מנורה מבטחים

כפר יונה, איש שלום

טמרה, אלפארבי

צור יגאל- כוכב יאיר , קהילתי קשת

תל אביב יפו, ש אלתרמן"תיכונט ע

פרסי עבודת החקר

כפר יונה, איש שלום

רעננה, ב אלון"חט

רחובות, ת המר בנים"אמי

נתיבות, נועם אליהו

רחובות, ת בנות"אמי

דימונה, דקלים

פרסי תכנון הרובוט

הרצליה, תיכון הנדסאים

רעות-מכבים-מודיעין, תיכון מור

רעננה, אלון

 HYDROעונת , FIRST LEGO Leagueשל   כל הכבוד לכל הקבוצות שהשתתפו בתחרות האזורית השלישית

!תודה גדולה לעיריית תל אביב ולהיכל קבוצת שלמה על הארוח

מהיכן

פרסי האליפות

תל אביב יפו', תיכון עירוני ד

פרדס חנה, ש בגין"שבילים ע

פרסי ערכי היסוד

הכפר הירוק

saba - טירה

דימונה, ליהמן

רעננה, בני עקיבא



3סיבוב 2סיבוב 1סיבוב ניקוד גבוהשם קבוצהקבוצה# 

355355220215פרדס חנה- ש בגין"שבילים ע390

290285255290כפר יונה- איש שלום165

250140125250רעננה- אלון67

20585125205רעננה- אלון63

205205060קרית טבעון- אורט טבעון766

175175105135מיתר- תיכון מיתרים ברנקו וייס410

17513517595יפו-אביב-תל- 'תיכון עירוני ד1331

13513595105כפר בלום- עמק החולה1376

1669saba -12525125105טירה

11095110105הרצליה- ב בן גוריון"חט1127

105701050רחובות- ת עמיחי"אמי696

1008560100דימונה- דקלים770

1005065100הכפר הירוק- הכפר הירוק840

1009010085דימונה- ליהמן1057

95656595נתיבות- מקיף כללי דרכא796

95354595באר שבע- ש ניומן"הרב תחומי רמות ע1480

95259545ראש העין- טל1856

90556090הרצליה- תיכון הנדסאים49

90659090רעננה- בני עקיבא 1284

8585700נתיבות- נועם אורות881

8545085רחובות- ת המר בנים"אמי888

85701585הרצליה- תיכון הנדסאים966

85558550רחובות- ת בנות"אמי1050

85557585טמרה- אלפאראבי1195

80807565רעות-מכבים-מודיעין- אבני החושן508

7575755רחובות- ע הדרום"ישיבת בנ1051

75357560צור יגאל- כוכב יאיר - 'קשת'בית ספר קהילתי 1410

75453575צור יגאל- נוף צורים1565

70457045הרצליה- שמואל הנגיד1643

70306570הרצליה- שמואל הנגיד1644

7060070דימונה- עמי אסף1700

65653060רעות-מכבים-מודיעין- תיכון מור261

65654540רחובות- אורט693

65506540נתיבות- נועם אליהו794

65455065נתיבות- נתיב יצחק875

60603540רחובות- קריית החינוך קציר1714

55554050פרדס חנה- ש בגין"שבילים ע354

550555נתיבות- ישיבת נתיבות790

55451055טמרה- אלשורוק1761

50504025הרצליה- שמואל הנגיד1642

45104540ירושלים- מחשבה טובה1702

45452545רחובות- קרית החינוך דה שליט1715

4053540פתח תקוה- ד נווה אברהם"ממ1612

2525025רחובות- קרית החינוך למדעים697

2525250יפו-אביב-תל- ''דיזנגוף''ד ''ממ1191

2525025יפו-אביב-תל- תיכונט1202

2520025בסמת טבעון- יסודי1794

תוצאות זירה


