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 ניתן אור הפרסית שם הפרס
 לקבוצה

 דגם
 1555 דגם כחלק מהחודי יפרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר השתמשה במנגנון תנועה י המשוכללתתנועה ה

הכולל  עיצבה דגם. קבוצה זו מרשימה טכניתפרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר הדגימה יכולת  הבונים החדשניים
 וחיבור מקורי בין המרכיבים השוניםבנייה חדשנית 

404 

 1668 פרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר יישמה רעיון חדשני ויצירתי בבניית הדגם הבונים היצירתיים
 פוסטר

 234 לקבוצה אשר יצרה פוסטר מרשים ומדויק תוך כדי שימת דגש על כל חלקיו פרס זה ניתן בהוקרה הפוסטר המרשים

את חברי הקבוצה, תהליך העבודה ומקורי יוחד פרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר הציגה באופן מ המקוריהפוסטר 
 בנתהוהדגם ש

772 

פרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר הציגה באופן היצירתי ביותר את חברי הקבוצה, תהליך  הפוסטר היצירתי
 העבודה והדגם שבנתה 

773 

 235 הציגה פרטים חדשים ויוצאי דופן בנושא האתגרפרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר  הפוסטר החדשני 
 עבודת צוות

כל תמכה ועודדה אחד את השני לאורך , חיוביתפרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר הפגינה גישה  יצוות כוח
 מחזור הפעילות ובפסטיבל 

782 

עצמאיים של חברי בעזרת רעיונות  יםאיכותי יםיצרה תוצרפרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר  רעיון המחץ
 הקבוצה

988 

הפעילות לכל אורך משותף יוצא מן הכלל מאמץ שקיעה פרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר ה מאמץ נועז
 וביום הפסטיבל 

989 

פרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר הפגינה רוח צוות ייחודית הן בחלוקת התפקידים בבניית  כוחות מאוחדים 
 שכללה הקשבה וכיבוד דעותיהם של חבריה התוצרים והן באווירת הקבוצה 

987 

 עבודת חקר
לעומקו והפתיעה את  פרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר חקרה את נושא האתגר השנתי חדשניה מחקרה

 הבוחנים במידע חדש ומעניין
1669 

 1670 פרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר הפגינה רצון ללמוד, לחקור ולהתנסות בדברים חדשים םהחוקרים הסקרני

 האתגר השנתי 
AQUA 

ADVENTURE 

חקרה ובנתה דגם המציג את רוח האתגר כפי שחזו בחרה, פרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר 
 יוצריו

402 

שימוש ייחודי, מסקרן חקרה ובנתה דגם המתבסס על , בחרהפרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר    ייחודי במים שימוש 
 מעניין במים או /ו

1667 

 פרזנטציה
 403 מעניינת את פעילותה לאורך העונהבהוקרה לקבוצה אשר הציגה בצורה  פרס זה ניתן מרתקתהפרזנטציה ה

הצגת התוצרים שיתפה את כל חבריה בצורה מרשימה בפרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר  הקבוצתית הפרזנטציה 
 בפסטיבל 

1672 

 405 פרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר הציגה בצורה מסקרנת את תוצריה וחוויתיה לאורך העונה  המסקרנתהפרזנטציה 
 1671 פרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר הציגה בצורה יוצאת דופן ומקורית את פעילותה לאורך העונה מקוריתהפרזנטציה ה

 כללי 
(עבודת  בהוקרה לקבוצה אשר הרשימה את הבוחנים בשליטתה בכל חלקי האתגרפרס זה ניתן  הבוחנים

 עבודת צוות) -פוסטר -לגובנייה ב -תכנות -חקר
990 



 
 טקס סיום -ליין אפ

 בתחילת טקס הסיום 
 שלום לכולם, אנחנו שמחים שחזרתם! 

נהניתם? מאיזו תחנה הכי נהניתם? עכשיו אנחנו נתחיל את טקס הסיום. במהלך הטקס אנחנו נקריא את הפרס שכל קבוצה 

 זכתה בהם. 

שלה. חברי הקבוצה ייתנו כיפים  אז איך זה יעבוד? כל קבוצה שנקריא את מספר הקבוצה שלה תעלה לבמה יחד עם המנטור

להצטלם. התעודות  – FIRST LEGO League Jr)ו  FIRSTלמתנדבים ויקבלו מהם את המדליות ויגיעו לכאן (לסמן שיגיעו לרולאפים של

 של הילדים יינתנו למנטור. 

 בשקט במהלך הטקס.  שקיבלו פרס, יישארו לשבת אנחנו מבקשים לכבד אחד את השני וקבוצות

 אתם מוכנים להתחיל? האם דיברנו מספיק. טוב, 

 

 לפני הפרס האחרון, 
 לפני הפרס האחרון אנחנו מבקשים להודות שוב לארגון המארח                     לכל המתנדבים והבוחנים המדהימים שלנו. 

 בלעדיכם כל זה לא היה קורה.  

 באה! ועכשיו לפרס האחרון בפסטיבל... להתראות לכולם ונתראה שנה ה

 
 
 


