
קבוצההפרס

1799פרס האליפות מקום ראשון

922פרס האליפות מקום שני

1280פרס השראה מקום ראשון

518פרס השראה מקום שני

1619פרס עבודת צוות מקום ראשון

522פרס עבודת צוות מקום שני

839פרס מקצועית אדיבה מקום ראשון

759פרס מקצועית אדיבה מקום שני

1429פרס מחקר מקום ראשון

727פרס מחקר מקום שני

1691פרס פתרון חדשני מקום ראשון

1350פרס פתרון חדשני מקום שני

1610פרזנטציה מקום ראשון/ פרס מצגת 

660פרזנטציה מקום שני/ פרס מצגת 

1699פרס תכנון מכני מקום ראשון

1625פרס תכנון מכני מקום שני

1817פרס תכנות מקום ראשון

521פרס תכנות מקום שני

606פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום ראשון

46פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום שני

1538פרס השופטים

515ביצועי הרובוט בזירה מקום ראשון

922ביצועי הרובוט בזירה מקום שני

727קבוצה שלישית

1699קבוצה רביעית

1538קבוצה חמישית

606קבוצה שישית

1610קבוצה שביעית

46קבוצה שמינית

839קבוצה תשיעית

1280קבוצה עשירית

1691קבוצה ראשונה

660קבוצה שניה

1350קבוצה שלישית

839קבוצה רביעית

הרצליה, תיכון הנדסאים

חולון, גורדון. ד.א

הרצליה, ב יד גיורא"חט

הכפר הירוק

נתניה', אורט יד לבוביץ

GIAקבוצות שעולות שלב בתחרות 

להבים, ס"מרכז קהילתי מתנ

אשקלון, אורט הנרי רונסון

אשקלון, אורט הנרי רונסון

הכפר הירוק

טמרה, אשכול פיס

נס ציונה, לב המושבה

הרצליה, תיכון הנדסאים

הרצליה, ב יד גיורא"חט

פרס השופטים

טמרה, אשכול פיס

ביצועי הרובוט

נס ציונה, ב גולדה מאיר"חט

רעות-מכבים-מודיעין, ת בנים"אמי

תל אביב, קבוצות שעולות לתחרות הארצית בהיכל מנורה מבטחים

רעות-מכבים-מודיעין, ש יצחק רבין"ע' עירוני ב

פתח תקווה, עמיטל

רעננה, חברה ומשפט- ת כפר בתיה "אמי

נס ציונה, ראשונים

פרסי עבודת החקר

יבנה, גינסבורג האורן

רעות-מכבים-מודיעין, ש יצחק רבין"ע' עירוני ב

להבים, ס"מרכז קהילתי מתנ

אשקלון, אורט הנרי רונסון

חולון, גורדון. ד.א

אשקלון, אורט הנרי רונסון

פרסי תכנון הרובוט

פתח תקווה, עמיטל

נס ציונה, פארק המדע

הכפר הירוק

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

!תודה גדולה לעיריית תל אביב ולהיכל קבוצת שלמה על הארוח

מהיכן

פרסי האליפות

חולון, קציר

רעות-מכבים-מודיעין, ת בנים"אמי

פרסי ערכי היסוד

נתניה', אורט יד לבוביץ

נס ציונה, בן גוריון

פתח תקווה, בית ספר בר לב

נס ציונה, ס בנתחומי הדר"בי



3סיבוב 2סיבוב 1סיבוב ניקוד גבוהשם קבוצהקבוצה# 

23511075235נס ציונה- ב גולדה מאיר"חט515

230165220230רעות-מכבים-מודיעין- ת בנים"אמי922

18518018585רעננה- חברה ומשפט- ת כפר בתיה"אמי1817

17512517580נס ציונה- פארק המדע1625

1707080170גבעתיים- שמעוני1256

16070130160חולון- גורדון.ד.א1610

1558535155נס ציונה- ס בן צבי"בי520

15513015540שוהם- אבן חן746

150900150חולון- קציר1799

130130105125אשקלון- אורט הנרי רונסון1350

1256012585נס ציונה- ס בנתחומי הדר"בי522

12510512550נס ציונה- ראשונים759

1251258545פתח תקווה- אחד העם1150

12510560125שוהם- צוקים1695

1206560120נתניה- 'אורט יד ליבוביץ1280

1154040115נתניה- חיים חפר1397

11555100115פתח תקווה- בית ספר עמיטל1699

110085110הרצליה- ב יד גיורא"חט46

1051055585אשקלון- אורט הנרי רונסון660

1056535105יבנה- גינסבורג האורן1430

1001003075רעננה- בני עקיבא1283

95559570נס ציונה- בן גוריון518

90903085הרצליה- ב יד גיורא"חט45

90908530נס ציונה- לב המושבה521

90906025רעות-מכבים-מודיעין- ש יצחק רבין"ע' עירוני ב727

90206090נס ציונה- רעות761

90359045קרית מלאכי- מרכז מדעים1639

85258545רעננה- חטיבת יהונתן773

8585600מתן- בית חינוך מתן1046

85857065קרית מלאכי- מרכז מדעים1638

75754570הרצליה- תיכון הנדסאים606

7505575צור יגאל- כוכב יאיר - 'קשת'בית ספר קהילתי 1168

75757065נתניה- בית ספר שמרית1650

70553570הרצליה- תיכון הנדסאים51

7070200רעננה- חטיבת יהונתן774

70657050טמרה- אשכול פיס1538

65652565הכפר הירוק- הכפר הירוק839

6506540קריית גת- הרצל1119

65656510פתח תקווה- עוזי חיטמן1605

65106065להבים- ס"מרכז קהילתי מתנ1691

65406555קיבוץ כרמים- כרמים1863

60456050פתח תקווה- בית ספר בר לב1619

55551050יבנה- גינסבורג האורן1429

5004550צור יגאל- כוכב יאיר - 'קשת'ס קהילתי "בי1649

45304045קרית מלאכי- מרכז מדעים1637

35353535עין אל סהלה- המרכז האיזורי למחוננים כפר קרע587

35103035רעות-מכבים-מודיעין- 'עירוני ה927

3020030קרית מלאכי- מרכז מדעים1788

5500זרזיר- יסודי גריפאת1800

0000בני ברק- לאורו נלך1697

תוצאות זירה


