
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לקבוצה ניתן אור הפרסית שם הפרס
 דגם

 1367 דגם כחלק מהחודי יפרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר השתמשה במנגנון תנועה י המשוכללתתנועה ה

 1496 מרשים במורכבותופרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר עיצבה דגם  ת מתקדמת ומורכב

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

1712 

 1366 ניית הדגםבויצירתי ב נין חדשורעי יישמהפרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר  יםהיצירתיהבונים 

פרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר ההבנה והידע שלה ביסודות בניית הלגו,  י הלגוגיבור
 סייעה לבניית דגם יציב ואיתן 

1073 

 פוסטר
פרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר יצרה פוסטר מרשים ומדויק תוך כדי שימת  הפוסטר המרשים

 דגש על כל חלקיו
960 

את חברי הקבוצה, ומקורי יוחד הציגה באופן מפרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר  המקוריהפוסטר 
 בנתהתהליך העבודה והדגם ש

1687 

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

1713 

ן בנושא הציגה פרטים חדשים ויוצאי דופפרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר  הפוסטר החדשני 
 האתגר

1526 

 עבודת צוות
תמכה ועודדה אחד את , לקבוצה אשר הפגינה גישה חיובית פרס זה ניתן בהוקרה יצוות כוח

 כל מחזור הפעילות ובפסטיבל השני לאורך 
1675 

הפגינה יכולת שיתוף פעולה יוצא מן הכלל  פרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר צוות סופר
י כמפתח להצלחה בפתרון קבוצתלאורך כל הפעילות הקבוצתית. קבוצה זו, מכירה 

 להשיג יותרושבאמצעותו ניתן 

813 

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

1371 

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

371 

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

 של חבריה 

1015 

 חקרעבודת 
פרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר חקרה את נושא האתגר השנתי לעומקו  חדשניה מחקרה

 והפתיעה את הבוחנים במידע חדש ומעניין
1495 

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

1368 

את עבודת החקר שערכה משקפים  שלההתוצרים אשר וצה פרס זה ניתן לקב    כוח החקר
 באופן ישיר ומרשים ביותר

370 



 
 

 

 האתגר השנתי 
AQUA 

ADVENTURE 

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

1553 

רעיון חדשני בצורה יוצאת פרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר בחרה, חקרה ויישמה  האתגר החדשני
 דופן ומרשימה

961 

ייחודי שימוש 
   במים 

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

1497 

 פרזנטציה
פרזנטציה ה
 מרתקתה

מעניינת את פעילותה לאורך בהוקרה לקבוצה אשר הציגה בצורה  פרס זה ניתן
 העונה

868 

הפרזנטציה 
 הקבוצתית 

הצגת שיתפה את כל חבריה בצורה מרשימה בה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר פרס ז
  התוצרים בפסטיבל

1394 

הפרזנטציה 
 המסקרנת

פרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר הציגה בצורה מסקרנת את תוצריה וחוויתיה 
 לאורך העונה 

1635 

פרזנטציה ה
 מקוריתה

לקבוצה אשר הציגה בצורה יוצאת דופן ומקורית את פעילותה פרס זה ניתן בהוקרה 
 לאורך העונה

1072 

 כללי 
פרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר הרשימה את הבוחנים בשליטתה בכל חלקי  הבוחנים

 עבודת צוות) -פוסטר -לגובנייה ב -תכנות -(עבודת חקר האתגר
1686 


