
 SMCITY SHAPER    2019 \2020  עונת ב  11מס'    עדכון 

 קבוצות יקרות, 

 אנו מקווים כי שלומכם טוב וכי היציאה מהשגרה מזמנת עבורכם חוויות חיוביות, מלמדות ומצמיחות.

כם המרתקת עילותהעולמי, חושבים עליכם ומתגעגעים מאוד לפ FIRSTישראל כמו גם בארגון  FIRSTבארגון 

 לאורך העונה. בינתיים, נרצה לעדכן אתכם במספר פעילויות חשובות שיקרו ממש בקרוב.   והיוצאת מן הכלל

 

 

 

 

 יוצא לדרך!   FIRST לאומי של  - המשדר הבין 

 יוצא לדרך ואתם מוזמנים לקחת חלק!  העולמי FIRST ארגון לאומי הראשון של- המשדר הווירטואלי הבין

 FIRST-ו  FIRST Tech Challenge, פרסי GIA: Global Innovation Award-כחלק מהמשדר יוצג חצי גמר ה

Robotics Competition  וכן פרסWoodie Flower   .למנטורים מצטיינים 

 אורחים נוספים וחשובים.  העולמי וכן  FIRST דין קיימן, מייסד ויו"ר ארגוןאת המשדר המיוחד ילוו 

  מתי ואיפה נפגשים? 

 שעון ישראל.  17:00שעון ארה"ב,  10:00 אי,במ 2-יום שבת ה

 לחצו כאן   -למידע נוסף אודות האירוע      ממש כאן! לצפייה ישירה באירוע לחצו  

 לאומי - הבין     FIRST הזמנה לשיתוף מידע במדיות החברתיות של ארגון 

, אנו מזמינים אתכם: קבוצות, העולמי FIRST ארגון לאומי הראשון של-כחלק מהמשדר הווירטואלי הבין

בכל   FIRSTבישראל לשתף את קהילת   FIRST LEGO Leagueמנטורים ומתנדבים הלוקחים חלק בפעילות 

 . 2020במאי  2-העולם ברגעים ובחוויות שעשו לכם את העונה. השיתוף במדיות החברתיות זמין עד ל

 איך משתפים? 

 . FIRSTFFC# הוסיפו את התיוג ( אנא Instagram, Facebook, Twitterבעת פרסום פוסט במדיה חברתית )

 יחד עם פרסומים של קבוצות מכל רחבי העולם.  FIRSTבעמוד השיתוף באתר הפוסטים שתשתפו ירוכזו 

 

 מה בעדכון?

 יוצא לדרך! FIRSTלאומי של -המשדר הרשמי הבין.1

 לאומי-הבין  FIRSTהזמנה לשיתוף מידע במדיות החברתיות של ארגון.2

 ישראל FIRST משדר חגיגי של ארגון .3

 עקב יציאת צוות התכנית לחל"תזמינות נמוכה .4

https://www.twitch.tv/firstinspires
https://www.firstchampionship.org/
https://www.firstchampionship.org/first-rise-rewind
https://www.firstchampionship.org/first-rise-rewind
https://www.firstchampionship.org/first-rise-rewind


 ישראל  TFIRS משדר חגיגי של ארגון  

 ישראל במשדר חגיגי!   FIRSTלקראת יום העצמאות יצא ארגון 

לעקוב אחרינו במדיות החברתיות השונות ולהתעדכן ו להמשיך , אנו מזמינים אתכםלקבל מידע נוסףעל מנת 

 שר יתפרסמו בהמשך. א אודות האירוע המרגש כמו גם בפרטים נוספים  ,באופן שוטף בפעילות הארגון

   הרשמיים שלנו!  acebookF- ועמוד ה   Instagram- בעמוד ה   להצטרף אלינו מוזמנים עוד לא עוקבים אחרינו?  

 

 לחל"ת   ארגון צוות ה זמינות נמוכה עקב יציאת  

 . ל"תשפעות הבינלאומיות של נגיף הקורונה, צוות הארגון יצא לחהכחלק מה

וסמנכ"לית התפעול, נירית  Bosmat@FIRSTIsrael.org.ilטוצ'ין -עם זאת, מנכ"לית הארגון, בשמת שלום

 במהלך תקופה זו. גם  עבורכםתהיינה זמינות עובדות כרגיל ו  Nirit@FIRSTIsrael.org.ilחקלאי 

 לצוות התכנית.   שאליו הייתם פונים בימים כתיקונםהנכם מוזמנים לפנות אליהן בכל נושא 

 עדכון בנושא חזרת צוות הארגון לשגרת פעילות מלאה יימסר בהמשך.

 ! בריאות והצלחה לכולם בברכת                                      

 FIRST LEGO Leagueצוות                                                                                  

https://www.instagram.com/first_israel/?igshid=1mpa2vzt9x1i6
https://www.facebook.com/FIRSTIsrael/

