
 
 

 

 

 

 לקבוצה ניתן אור הפרסית שם הפרס
 דגם

 1578 ,901 דגם כחלק מהחודי יפרס זה ניתן בהוקרה לקבוצה אשר השתמשה במנגנון תנועה י המשוכללתתנועה ה
 1579 ,982 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

984, 1576 

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

 על כל חלקיודגש 
1577, 1583 

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

1593, 1572 

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

 כל מחזור הפעילות ובפסטיבל השני לאורך 
1559, 1581 

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 

902, 1575 

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

1571, 1580 

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

 והפתיעה את הבוחנים במידע חדש ומעניין
1211, 1582 

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

903, 1565 

 האתגר השנתי 
AQUA 

ADVENTURE 

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

1212, 1260 

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

983, 1255 

ייחודי שימוש 
   במים 

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

1063, 1465 

 פרזנטציה
פרזנטציה ה
 מרתקתה

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

904, 981 

פרזנטציה ה
 מקוריתה

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

1210, 1064 

 


