
קבוצההפרס

1392פרס האליפות מקום ראשון

1083פרס האליפות מקום שני

974פרס השראה מקום ראשון

1601פרס השראה מקום שני

1648פרס עבודת צוות מקום ראשון

977פרס עבודת צוות מקום שני

1553פרס מקצועית אדיבה מקום ראשון

741פרס מקצועית אדיבה מקום שני

1330פרס מחקר מקום ראשון

1631פרס מחקר מקום שני

363פרס פתרון חדשני מקום ראשון

1446פרס פתרון חדשני מקום שני

1368פרזנטציה מקום ראשון/ פרס מצגת 

1185פרזנטציה מקום שני/ פרס מצגת 

1668פרס תכנון מכני מקום ראשון

1521פרס תכנון מכני מקום שני

1770פרס תכנות מקום ראשון

998פרס תכנות מקום שני

1300פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום ראשון

674פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום שני

1790פרס השופטים

1083ביצועי הרובוט בזירה מקום ראשון

1392ביצועי הרובוט בזירה מקום שני

1553קבוצה שלישית

1038קבוצה רביעית

1668קבוצה חמישית

998קבוצה שישית

363קבוצה שביעית

800קבוצה שמינית

742קבוצה תשיעית

674קבוצה עשירית

1392קבוצה ראשונה

1083קבוצה שניה

363קבוצה שלישית

1446קבוצה רביעית

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

כפר סבא- ב אלון"חט

!תודה גדולה לעיריית חיפה ולחברה הכלכלית חיפה על הארוח

מהיכן

פרסי האליפות

כפר יונה, עתיד

AGCTeam -אלון הגליל

פרסי ערכי היסוד

חיפה, אשכול פיס קרית חיים

עארה- 'עארה ב

חיפה"- חוגים"עירוני 

חדרה- טכנודע מחוננים גבעת אולגה

חיפה- בסמת

חדרה- ס הרב תחומי עמל"ביה

פרסי עבודת החקר

אעבלין- 'יסודי ד

חיפה- אשכול פיס קרית חיים

חיפה- אשכול פיס רעות

חיפה- יסוד אחוזה- ס הריאלי"ביה

חיפה- ס הריאלי העברי תיכון אחוזה"ביה

מעלה יוסף- בית חינוך גליל מערבי

פרסי תכנון הרובוט

נהלל- דמוקרטי בעמק

בנימינה- אמירים

נהלל- דמוקרטי בעמק

משגב- על יסודי משגב קציר

עארבה- מרכז מחוננים ומצטיינים

דבוריה- בית ספר אלטור

פרס השופטים

חיפה- בן גוריון

ביצועי הרובוט

AGCTeam -אלון הגליל

כפר יונה- עתיד

תל אביב, קבוצות שעולות לתחרות הארצית בהיכל מנורה מבטחים

כפר סבא- ב אלון"חט

כפר חורפיש- ב חורפיש"חט

משגב- על יסודי משגב קציר

חיפה- אשכול פיס רעות

משגב.א.מ- על יסודי משגב אסיף

חדרה- ס הרב תחומי עמל"ביה

דבוריה- בית ספר אלטור

GIAקבוצות שעולות שלב בתחרות 

כפר יונה- עתיד

AGCTeam -אלון הגליל

חיפה- אשכול פיס רעות

חיפה- יסוד אחוזה- ס הריאלי"ביה



3סיבוב 2סיבוב 1סיבוב ניקוד גבוהשם קבוצהקבוצה# 

1083AGCTeam -360190315360אלון הגליל

215205170215כפר יונה- עתיד1392

195125175195נין'סח- אלגדיר662

17510017575אעבלין- 'יסודי ד1330

16580130165עארבה- מרכז מחוננים ומצטיינים1300

16011516080כפר סבא- ב אלון"חט1553

14510514580משגב- על יסודי משגב קציר998

140115140105נין'סח- אלמותנבי1303

1402570140בנימינה- אמירים1521

12570100125קרית שמונה- בית ספר המגינים873

12550125125כרמיאל- מרכז מדע ודעת1587

1107060110כפר חורפיש- ב חורפיש"חט1038

10510010540משגב.א.מ- על יסודי משגב אסיף137

1054010570חדרה- טכנודע מחוננים גבעת אולגה977

1655MisCar-Koranit -1056010545משגב

1058510585חיפה- בסמת1770

10510565100קצרין- בית ספר גמלא1778

1003080100דבוריה- בית ספר אלטור674

1001006050חדרה- ס הרב תחומי עמל"ביה742

1001510095חדרה- טכנודע מחוננים גבעת אולגה1846

95955545משגב.א.מ- על יסודי משגב אסיף800

90907575חיפה- ריאלי מטוס898

90606590דימונה"- אפלמן"רב תחומי 1073

8502585חיפה- אשכול פיס רעות363

80102080נצרת- THE F.T.Hב אלחכמה "חט1498

80708050נהלל- דמוקרטי בעמק1668

75307575כפר קרע- אבן סינא קהילתית1488

70607050נצרת- ב אלזהרא"חט1152

70703025חיפה- ליאו באק1387

65456550חדרה- ס הרב תחומי עמל"ביה741

65602565חיפה- תיכון הדר- ס הריאלי "ביה1476

6060300חיפה- ריאלי מטוס858

60456045חיפה- אשכול פיס קרית חיים974

60605550נצרת- ב אלזהרא"חט1214

5555450נין'סח- ואדי אלעין1297

55203055חיפה"- חוגים"עירוני 1648

50454550חיפה- יסוד אחוזה- ס הריאלי"ביה1446

500505עארה- 'עארה ב1601

45354535מעלה יוסף- בית חינוך גליל מערבי1393

454500חיפה- ריאלי מטוס1706

45454535חיפה- כל ישראל חברים- אליאנס 1719

40402515מעלה יוסף- בית חינוך גליל מערבי1185

40101040חיפה- אשכול פיס קרית חיים1631

4004020שלומי- ס אורט"בי1688

40253540חיפה- בן גוריון1790

3551535חיפה- ריאלי מטוס1705

3001530מעלה יוסף- בית חינוך גליל מערבי1186

3030025כרמיאל- מרכז מדע ודעת1586

3020300חיפה- אשכול פיס קרית חיים1632

3020300חיפה- ריאלי יסוד הדר1836

2001520עמק חפר- תפוח פיס769

15151015חיפה- ס הריאלי העברי תיכון אחוזה"ביה1368

150150בנימינה- אמירים1520

תוצאות זירה


