
קבוצההפרס

1153פרס האליפות מקום ראשון

1108פרס האליפות מקום שני

1477פרס השראה מקום ראשון

911פרס השראה מקום שני

441פרס עבודת צוות מקום ראשון

958פרס עבודת צוות מקום שני

1491פרס מקצועית אדיבה מקום ראשון

671פרס מקצועית אדיבה מקום שני

440פרס מחקר מקום ראשון

912פרס מחקר מקום שני

1173פרס פתרון חדשני מקום ראשון

1405פרס פתרון חדשני מקום שני

1301פרזנטציה מקום ראשון/ פרס מצגת 

453פרזנטציה מקום שני/ פרס מצגת 

1549פרס תכנון מכני מקום ראשון

1371פרס תכנון מכני מקום שני

26פרס תכנות מקום ראשון

1339פרס תכנות מקום שני

452פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום ראשון

1862פרס אסטרטגיה וחדשנות מקום שני

1837פרס השופטים

1153ביצועי הרובוט בזירה מקום ראשון

1491ביצועי הרובוט בזירה מקום שני

1173קבוצה שלישית

1371קבוצה רביעית

911קבוצה חמישית

1477קבוצה שישית

441קבוצה שביעית

1491קבוצה שמינית

26קבוצה תשיעית

452קבוצה עשירית

1153קבוצה ראשונה

1173קבוצה שניה

1477קבוצה שלישית

1405קבוצה רביעית

קרית ביאליק- אשכול פיס

GIAקבוצות שעולות שלב בתחרות 

פקיעין- ב פקיעין"חט

נין'סח- ואדי אלעין

נצרת- THE F.T.Hב אלחכמה "חט

קדימה צורן- ב גוונים"חט

!תודה גדולה לעיריית חיפה ולחברה הכלכלית חיפה על הארוח

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

מעגן מיכאל- חוף כרמל

פרדס חנה- ש בגין"שבילים ע

פרסי עבודת החקר

מהיכן

פרסי האליפות

נצרת- THE F.T.Hב אלחכמה "חט

קדימה צורן- ב גוונים"חט

פקיעין- ב פקיעין"חט

פרסי ערכי היסוד

חדרה- טכנודע מחוננים גבעת אולגה

ביצועי הרובוט

פרסי תכנון הרובוט

נצרת- בי״ס ביר אלאמיר

קרית ביאליק- אשכול פיס

חיפה- נופים

עצמון שגב- בית הספר האזורי משגב

פרס השופטים

נצרת- THE F.T.Hב אלחכמה "חט

כפר בועיינה נוגידאת- בית ספר מערבי בועיינה

תל אביב, קבוצות שעולות לתחרות הארצית בהיכל מנורה מבטחים

מעגן מיכאל- חוף כרמל

חדרה- טכנודע מחוננים גבעת אולגה

עמק חפר- תפוח פיס

פקיעין- ב פקיעין"חט

קרית ביאליק- אשכול פיס

עארבה- מרכז מחוננים ומצטיינים

נין'סח- ואדי אלעין

קדימה צורן- ב גוונים"חט

אכסאל- ב אלזהראוי"חט

עמק חפר- תפוח פיס

קדימה צורן- ב גוונים"חט

אכסאל- ב אלזהראוי"חט

בנימינה- אורט

עצמון שגב- בית הספר האזורי משגב

מעגן מיכאל- חוף כרמל

חדרה- טכנודע מחוננים גבעת אולגה

בנימינה- אורט

רעננה- חטיבת השרון



3סיבוב 2סיבוב 1סיבוב ניקוד גבוהשם קבוצהקבוצה# 

240210240215נצרת- THE F.T.Hב אלחכמה "חט1153

235180190235אכסאל- ב אלזהראוי"חט1371

235235205135חדרה- טכנודע מחוננים גבעת אולגה1491

215100165215פקיעין- ב פקיעין"חט1477

20585125205כפר בועיינה נוגידאת- בית ספר מערבי בועיינה1549

19565195125קדימה צורן- ב גוונים"חט1108

185140165185כפר יונה- איש שלום480

17095170110בנימינה- אורט705

16515090165עמק חפר- תפוח פיס26

160160140105חדרה- טכנודע מחוננים גבעת אולגה1113

15515515120עארבה- מרכז מחוננים ומצטיינים1301

15030100150נין'סח- אום כלתום1654

1671saba -140120100140טירה

135130135125מעגן מיכאל- חוף כרמל441

1351085135עצמון שגב- בית הספר האזורי משגב912

13070130125טירה המשולש- אלגזאלי1394

1259570125בת ים- תיכון חדש485

1251255515קדימה צורן- ב גוונים"חט1173

1256512565זמר- תיכון חקלאי ימה1672

120850120נין'סח- יסודי אבן סינא1674

1156065115קרית ביאליק- אשכול פיס452

11511590105פרדס חנה- ש בגין"שבילים ע670

1154545115בנימינה- אורט911

11550115105עצמון שגב- בית הספר האזורי משגב913

115011590עצמון שגב- בית הספר האזורי משגב1837

11011011085חדרה- הדמוקרטי1611

95908595קרית ביאליק- אשכול פיס453

1670saba- 95953575טירה

95909580פרדס חנה- ש בגין"שבילים ע1843

85506585מגידו- תיכון אזורי862

85858045נין'סח- ואדי אלעין1405

75753065כפר קרע- אבן סינא קהילתית588

70403570פרדס חנה- ש בגין"שבילים ע671

70357045רמלה- בר אילן1524

6530650מעגן מיכאל- חוף כרמל440

6060550בנימינה- אורט910

600060נצרת- בי״ס ביר אלאמיר1339

60602030חיפה- נופים1862

550055באקה אל גרבייה- מקיף אבן אלהיתם1091

55405535קדימה צורן- לב רן1678

5505540חדרה- גבעול1698

50103050יקנעם עילית- חטיבה חדשה1722

45154540מגידו- תיכון אזורי863

45153045בית העמק- בית שיח כליל1633

40403540רעננה- חטיבת השרון958

30301020נצרת- יסודי אלמגד1499

252500באקה אל גרבייה- אלאנדלוס' ב ב"חט1092

200200רמלה- בר אילן1523

5050באקה אל גרבייה- אבן סינה' ב ג"חט1298

0000עכו- ת קנדי"אמי1743

0000טמרה- ש אבן רושד"מרכז חינוך טכנולוגי ע1752

0000טמרה- ש אבן רושד"מרכז חינוך טכנולוגי ע1753

תוצאות זירה


