
קבוצההפרס

1491פרס האליפות מקום ראשון

1392פרס האליפות מקום שני

475פרס האליפות מקום שלישי

1038פרס השראה מקום ראשון

1490פרס השראה מקום שני

1610פרס עבודת צוות מקום ראשון

1078פרס עבודת צוות מקום שני

285פרס מקצועית אדיבה מקום ראשון

900פרס מקצועית אדיבה מקום שני

52פרס מחקר מקום ראשון

226פרס מחקר מקום שני

1859פרס פתרון חדשני מקום ראשון

922פרס פתרון חדשני מקום שני

63פרזנטציה מקום ראשון/ פרס מצגת 

220פרזנטציה מקום שני/ פרס מצגת 

1200פרס תכנון מכני מקום ראשון

557פרס תכנון מכני מקום שני

1173פרס תכנות מקום ראשון

677פרס תכנות מקום שני

1699פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום ראשון

994פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום שני

1195פרס השופטים

1491ביצועי הרובוט בזירה מקום ראשון

922ביצועי הרובוט בזירה מקום שני

World Festival, Houston, USA1491
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1859קבוצה ראשונה

922קבוצה שניה

994קבוצה שלישית

1490קבוצה רביעית

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 הראשונה

GIAקבוצות שעולות שלב בתחרות 

דבוריה, בית ספר אלטור

מודיעין מכבים רעות, ת בנים"אמי

הכפר הירוק, הכפר הירוק

מודיעין מכבים רעות, ת בנים"אמי

פרסי תכנון הרובוט

כפר יונה, עתיד

הרצליה, תיכון הנדסאים

מודיעין מכבים רעות, רעים

ביצועי הרובוט

אור יהודה, בית ספר שיזף

פרסי עבודת החקר

דבוריה, בית ספר אלטור

מודיעין מכבים רעות, ת בנים"אמי

רעננה, אלון

קיבוץ עין החורש, "שחר"ב ''חט

חדרה, טכנודע מחוננים גבעת אולגה

מודיעין מכבים רעות, ת בנים"אמי

צורן- קדימה , ב גוונים"חט

הרצליה, ב יד גיורא"חט

פתח תקווה, בית ספר עמיטל

הכפר הירוק, הכפר הירוק

פרס השופטים

טמרה, אלפאראבי

קבוצות שייצגו אותנו בתחרויות הבינלאומית

חדרה, טכנודע מחוננים גבעת אולגה

כפר יונה, עתיד

הרצליה, ב יד גיורא"חט

מודיעין מכבים רעות, ישיבת בני עקיבא

כפר יונה, עתיד

מודיעין מכבים רעות, ישיבת בני עקיבא

תל אביב', תיכון עירוני ד

דימונה, הרב תחומי זינמן

נס ציונה, ניצנים

!תודה גדולה לעיריית תל אביב ולהיכל מנורה מבטחים על הארוח

מהיכן

פרסי האליפות

חדרה, טכנודע מחוננים גבעת אולגה

כפר יונה, עתיד

הרצליה, ב יד גיורא"חט

פרסי ערכי היסוד

חולון, גורדון.ד.א

כפר חורפיש, ב חורפיש"חט

קיבוץ עין החורש, "שחר"ב ''חט



3סיבוב 2סיבוב 1סיבוב ניקוד גבוהשם קבוצהקבוצה# 

315315125140חדרה, טכנודע מחוננים גבעת אולגה1491

285180285115מודיעין מכבים רעות, ת בנים"אמי922

26595190265רעננה, אלון67

235235185235נתניה, י עגנון"ש1052

225225200210כפר יונה, עתיד1392

2204522040רעננה, אלון63

21521513090הרצליה, ב יד גיורא"חט677

215100195215בנימינה, אורט911

210210450חולון, גורדון.ד.א1610

210210190145שוהם, צוקים1695

20020019085כפר יונה, עתיד1200

195175195140נס ציונה, ניצנים1078

180180175180כפר חורפיש, ב חורפיש"חט1038

175175170130שוהם, ניצנים380

175170145175משגב, על יסודי משגב קציר998

170170105160תל אביב', תיכון עירוני ד285

170150145170בית קמה, ניצני הנגב1236

16530165135משגב.א.מ, על יסודי משגב אסיף800

165165145165דימונה, בית ספר בגין915

16514590165נתניה', אורט יד ליבוביץ1280

155100140155הרצליה, ב יד גיורא"חט475

155125110155מודיעין מכבים רעות, עידנים703

15015090105אור יהודה, בית ספר שיזף557

150120150100דבוריה, בית ספר אלטור1859

14512085145מודיעין מכבים רעות, ת בנות"אמי960

135135105135מודיעין מכבים רעות, רעים226

13511595135הכפר הירוק, הכפר הירוק839

12545125125בית חשמונאי', הרצוג ח- אשכול פיס גזר739

1201206085דבוריה, בית ספר אלטור674

1060The LearningWorks ,1201208050ירושלים

1203012055טמרה, אלפאראבי1195

11510570115קיבוץ עין החורש, "שחר"ב ''חט255

1158090115דימונה, הרב תחומי זינמן900

1155511535מודיעין מכבים רעות, תיכון יחד1123

1058510535מודיעין מכבים רעות, ישיבת בני עקיבא220

1056580105הכפר הירוק, הכפר הירוק840

105050105ירושלים, מקור התקווה993

1057560105צורן- קדימה , ב גוונים"חט1173

1056010565כוכב יאיר, בית ספר קשת1410

1054510105פתח תקווה, בית ספר עמיטל1699

1051059595ירושלים, ס הימלפרב"ביה1815

100065100ירושלים, אורט מינקוף1249

95954570אביב-תל, בית ספר נופים1281

90905515הרצליה, תיכון הנדסאים49

90759065דימונה, הרב תחומי זינמן1068

85858085צורן- קדימה , ב גוונים"חט1108

70705545טמרה, אשכול פיס1538

70657040ירושלים, ס הימלפרב"ביה1814

6565535הרצליה, תיכון הנדסאים52

65606535קיבוץ עין החורש, "שחר"ב ''חט1490

450045רעננה, חטיבת השרון1240

4040535הכפר הירוק, הכפר הירוק994

תוצאות זירה


