
קבוצההפרס

1153פרס האליפות מקום ראשון

1799פרס האליפות מקום שני

1477פרס האליפות מקום שלישי

1059פרס השראה מקום ראשון

767פרס השראה מקום שני

841פרס עבודת צוות מקום ראשון

966פרס עבודת צוות מקום שני

1324פרס מקצועית אדיבה מקום ראשון

390פרס מקצועית אדיבה מקום שני

74פרס מחקר מקום ראשון

363פרס מחקר מקום שני

1097פרס פתרון חדשני מקום ראשון

1331פרס פתרון חדשני מקום שני

26פרזנטציה מקום ראשון/ פרס מצגת 

1736פרזנטציה מקום שני/ פרס מצגת 

1083פרס תכנון מכני מקום ראשון

1312פרס תכנון מכני מקום שני

1171פרס תכנות מקום ראשון

1412פרס תכנות מקום שני

441פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום ראשון

1098פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום שני

1668פרס השופטים

1083ביצועי הרובוט בזירה מקום ראשון

390ביצועי הרובוט בזירה מקום שני

World Festival, Houston, USA1153
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1331קבוצה ראשונה

26קבוצה שניה

1097קבוצה שלישית

1153קבוצה רביעית

הרצליה, תיכון הנדסאים

!תודה גדולה לעיריית תל אביב ולהיכל מנורה מבטחים על הארוח

מהיכן

פרסי האליפות

נצרת, THE F.T.Hב אלחכמה "חט

חולון, קציר

פקיעין, ב פקיעין"חט

פרסי ערכי היסוד

מודיעין מכבים רעות, שבטי ישראל

דימונה, נווה עמרם

הכפר הירוק

ירושלים, שועפאט לבנים

מודיעין מכבים רעות', אורט עירוני ד

פרדס חנה, ש בגין"שבילים ע

פרסי עבודת החקר

שוהם, בית ספר רבין

חיפה, אשכול פיס רעות

כפר סבא, חטיבת שרת

תל אביב', תיכון עירוני ד

עמק חפר, תפוח פיס

אשדוד', אמית י

פרסי תכנון הרובוט

AGCTeam, אלון הגליל

חולון, קציר

הרצליה, רעות

אבן יהודה, בית הספר הדמוקרטי לב השרון

מעגן מיכאל, חוף כרמל

תל אביב', עירוני ה

פרס השופטים

נהלל, דמוקרטי בעמק

FIRST  LEGO League Open Invitational 

Central Europe OR FIRST  LEGO League 

Razorback Invitational OR FIRST  LEGO 

League Estonian Open International

HYDRO DYNAMICSעונת , FIRST LEGO Leagueשל   כל הכבוד לכל הקבוצות שהשתתפו בתחרות הגמר השניה

עמק חפר, תפוח פיס

כפר סבא, חטיבת שרת

נצרת, THE F.T.Hב אלחכמה "חט

פקיעין, ב פקיעין"חט

שוהם, בית ספר רבין

מודיעין מכבים רעות', אורט עירוני ד

הרצליה, רעות

GIAקבוצות שעולות שלב בתחרות 

תל אביב', תיכון עירוני ד

ביצועי הרובוט

AGCTeam, אלון הגליל

פרדס חנה, ש בגין"שבילים ע

קבוצות שייצגו אותנו בתחרויות הבינלאומית

נצרת, THE F.T.Hב אלחכמה "חט



3סיבוב 2סיבוב 1סיבוב ניקוד גבוהשם קבוצהקבוצה# 

1083AGCTeam ,400400345390אלון הגליל

345190265345מודיעין מכבים רעות', אורט עירוני ד1641

345310345190פרדס חנה, ש בגין"שבילים ע390

310155245310דימונה, הרב תחומי זינמן590

3000300175נצרת, THE F.T.Hב אלחכמה "חט1153

275105225275הרצליה, ב יד גיורא"חט44

265235185265עמק חפר, תפוח פיס26

260230165260כפר יונה, איש שלום165

250125140250שוהם, בית ספר רבין74

245210210245כפר סבא, חטיבת שרת1097

230130230130חולון, קציר1799

23095145230תל אביב', עירוני ה964

22022055140אכסאל, חטיבת ביניים אלזהראוי1371

205150150205הכפר הירוק, הכפר הירוק841

205135205205ירוחם, ישיבה תיכונית בלבב שלם351

2006020070ירושלים, מרכז יוניברסיטי1245

185155115185מודיעין מכבים רעות', אורט עירוני ד341

18570110185הרצליה, ב יד גיורא"חט46

1701706065אפרת, ס אורות עציון בנות"ביה1388

165120165125מודיעין מכבים רעות, אופק1248

16013590160פקיעין, ב פקיעין"חט1477

155130150155תל אביב', עירוני ה1098

15510515595מודיעין מכבים רעות, שבטי ישראל1059

15090100150אשדוד', אמית י1736

150150145140רהט, אלפרדוס1390

15090150130רעננה, בית ספר רימון531

15014015025חיפה, אשכול פיס רעות363

140120125140תל אביב', תיכון עירוני ד1331

140105100140ירושלים, שועפאט לבנים1312

1351359095מעגן מיכאל, חוף כרמל441

13040130100הרצליה, תיכון הנדסאים606

115115110115מודיעין מכבים רעות', אורט עירוני ד1324

11510011575הרצליה, רעות1171

1541Rosary Sisters' High School ,1103575110ירושלים

1101511075דימונה, נווה עמרם767

1109055110מודיעין מכבים רעות, ש יצחק רבין"עירוני ב ע727

1056010565אבן יהודה, בית הספר הדמוקרטי לב השרון1412

100450100חדרה, ביהס הרב תחומי742

95959070טמרה, אלמותנבי1554

95559560כפר סבא, ב אלון"חט1553

95959045מעגן מיכאל, חוף כרמל440

95559570אילת, גולדווטר383

90909055קרית ביאליק, אשכול פיס452

1584R^3 ,85458565מודיעין מכבים רעות

8508585ירושלים, אפרתה1334

80806050צורן- קדימה , הרצוג1735

75657560ירושלים, התיכון שליד האוניברסיטה העברית בירושלים1282

75207540תל אביב, תיכונט1062

65656045נהלל, דמוקרטי בעמק1668

6501565הרצליה, תיכון הנדסאים966

60506030ירושלים, 1- ' עירוני ג- בית חינוך 1812

30253030ירושלים, אפרתה1332

תוצאות זירה


