
קבוצההפרס

590פרס האליפות מקום ראשון

1171פרס האליפות מקום שני

1390פרס השראה מקום ראשון

892פרס השראה מקום שני

1236פרס עבודת צוות מקום ראשון

531פרס עבודת צוות מקום שני

1735פרס מקצועית אדיבה מקום ראשון

1071פרס מקצועית אדיבה מקום שני

1240פרס מחקר מקום ראשון

556פרס מחקר מקום שני

1819פרס פתרון חדשני מקום ראשון

1518פרס פתרון חדשני מקום שני

1826פרזנטציה מקום ראשון/ פרס מצגת 

506פרזנטציה מקום שני/ פרס מצגת 

1062פרס תכנון מכני מקום ראשון

557פרס תכנון מכני מקום שני

703פרס תכנות מקום ראשון

738פרס תכנות מקום שני

1780פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום ראשון

1248פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום שני

784פרס השופטים

590ביצועי הרובוט בזירה מקום ראשון

1390ביצועי הרובוט בזירה מקום שני

1240קבוצה שלישית

531קבוצה רביעית

557קבוצה חמישית

1390קבוצה שישית

1735קבוצה שביעית

1062קבוצה שמינית

1248קבוצה תשיעית

703קבוצה עשירית

1819קבוצה ראשונה

556קבוצה שניה

1518קבוצה שלישית

1240קבוצה רביעית

קדימה צורן, הרצוג

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

!תודה גדולה לעיריית תל אביב ולהיכל קבוצת שלמה על הארוח

מהיכן

פרסי האליפות

דימונה, הרב תחומי עמל זינמן

פרסי ערכי היסוד

רהט, אלפרדוס

דימונה, דקלים

בית קמה, ניצני הנגב

רעננה, בית ספר רימון

הרצליה, רעות

רעות-מכבים-מודיעין, עידנים

דימונה, עמי אסף

פרסי עבודת החקר

רעננה, חטיבת השרון

אור יהודה, סביונים

בית קמה, ניצני הנגב

ראש העין, נופים

סביון, יהודה-בית הספר סביון גני

רעות-מכבים-מודיעין, דורות

פרסי תכנון הרובוט

תל אביב יפו, תיכונט

אור יהודה, בית ספר שיזף

אור יהודה, בית ספר שיזף

בית חשמונאי, שלהבת בנות- אשכול פיס גזר 

גדרה, רעות

רעות-מכבים-מודיעין, אופק

פרס השופטים

ראש העין, נופים

ביצועי הרובוט

דימונה, הרב תחומי עמל זינמן

רהט, אלפרדוס

תל אביב, קבוצות שעולות לתחרות הארצית בהיכל מנורה מבטחים

רעננה, חטיבת השרון

רעננה, בית ספר רימון

רהט, אלפרדוס

קדימה צורן, הרצוג

תל אביב יפו, תיכונט

רעות-מכבים-מודיעין, אופק

רעות-מכבים-מודיעין, עידנים

GIAקבוצות שעולות שלב בתחרות 

בית קמה, ניצני הנגב

אור יהודה, סביונים

ראש העין, נופים

רעננה, חטיבת השרון



3סיבוב 2סיבוב 1סיבוב ניקוד גבוהשם קבוצהקבוצה# 

215125170215דימונה- הרב תחומי עמל זינמן590

185160160185רהט- אלפרדוס1390

15512015580בית קמה- ניצני הנגב1236

13010015130רעננה- בית ספר רימון530

1304535130דימונה- עמי אסף1071

12512510550רעות-מכבים-מודיעין- אופק1248

12045105120רעות-מכבים-מודיעין- דורות506

1208512075דימונה- דקלים892

11015110105רעננה- בית ספר רימון531

1108595110דימונה- ליהמן930

1057070105פתח תקוה- בית ספר נצח1260

95954565רעות-מכבים-מודיעין- עידנים703

95851095הרצליה- רעות1171

95152095טייבה- ב אחווה"חט1278

95109595בית קמה- ניצני הנגב1819

90906085בית חשמונאי- שדות איילון- אשכול פיס גזר740

90659060הרצליה"- אחיה"ב "חט928

90156090דימונה- יצחק שדה1262

8508575קריית גת- בגין1120

85652585ראשון לציון- בן גוריון1418

80805545בית חשמונאי- שלהבת בנות-אשכול פיס גזר738

75657535רעננה- חטיבת השרון1240

75507555אור יהודה- סעדיה גאון1647

75657570סביון- יהודה-בית ספר סביון גני1826

70704040רעות-מכבים-מודיעין- 'עירוני א505

70507065עמק חפר- תפוח פיס768

70456070רעות-מכבים-מודיעין- קייזר- אבני חן 1506

70702025אשדוד- ת"ישיבת אמי1618

7070600קדימה צורן- הרצוג1735

70704055הוד השרון- שחר1806

70107020הוד השרון- שחר1807

65506545גדרה- רעות1780

65655565שדרות- מדעי תורני1841

60506040אור יהודה- סביונים556

60353560אור יהודה- בית ספר שיזף557

55155555דימונה- יצחק שדה1652

50401050אור יהודה- אהוד מנור555

50354050יפו-אביב-תל- תיכונט1062

50405040אשקלון- ש רבין"ע' מקיף עירוני ד1365

500050כפר מנדא- אלזיתון1774

4520045הוד השרון- לפיד1808

4002540דימונה- ד אלפסי"בית ספר ממ1548

3525035רעות-מכבים-מודיעין- בית ספר היובל1494

3001030יפו-אביב-תל- שבח מופת1734

2502525ראש העין- נופים1518

2502520הוד השרון- יצחק רבין1811

2020010נתניה- ריגלר1373

150015ראש העין- נופים784

151500ראש העין- נופים785

5005גן יבנה, אורט רבין1158

0000דימונה- אחווה935

תוצאות זירה


