
  

FIRST® Israel 14 Lessin St, Tel Aviv  

www.firstisrael.org.il  509040466-153Fax:  5256428-77-Tel: 972 info@firstisrael.org.il: mail-E 

 

 2017דצמבר ב 6

 , יקרהקהילה 

 תלמידות, תלמידים, מנטורים, מורים, מתנדבים, הורים ומנהלים יקרים, 

 

 !בישראל בעיצומה FIRSTשל  14-העונה ה

בניית אסטרטגיה, העונה, בגיבוש הקבוצה, תכנון  ותבזמן שאתם עסוקים בעבודה אינטנסיבית בבתי הספר ובסדנא

 בקהילה, גיוס משאבים ולמידה משמעותית אמיתית,  רויקט החקר, התנדבותפ עבודה עלרובוט, 

ויה לאורך כל חו ל אחד ואחת מכםישראל שוקדים מסביב לשעון בעשייה שנועדה להעניק לכ FIRST -אנחנו ב

לוח זמנים עדכני של התחרויות ) !תחרויות ופסטיבלים ברחבי הארץ 40 מעלהעונה ששיאה יגיע למפגש של כולנו ב

 (בקישור הבא

 

התחלנו את השנה בהשקת אתר חדש, המשכנו בסדרת אירועי השקה של שלוש התכניות הצעירות שלנו, השקנו 

מתנדבים( וכעת אנו עסוקים בסדרת  2,000המתנדבים הנפלא שלנו )מעל למערך  ידידותיתומערכת חדשה 

 . onlineהדרכות והכשרות מקצועיות למנטורים, לתלמידים ולמתנדבים הן במפגשים פנים אל פנים והן בהדרכות 

 . 2018שתסתיים בחודש מרץ השלב הבא, שיחל כבר בחודש דצמבר הנו תחילת עונת התחרויות שלנו 

הרבה אתגרים, חידושים ושינויים מאפיינים גם את העונה הנוכחית, ומאחורי כל החלטה המורכבת מאינספור 

שמקדישים ימים כלילות ללמוד, אתם  !עליכם – אנשים על מחשבהשיקולים ופרטים יש בראש ובראשונה 

 ולהעניק השראה לכולנו.  , לתמוךלהתפתח, לצמוח

 

בסיומה בהזדמנות זו, אני רוצה לשתף אתכם שהעונה הקרובה מהווה גם סימן של שינוי עבורי ברמה האישית, שכן 

 מקצועית חדשה.לדרך  אצאאני  ישראל, FIRST -ובסיומה של העונה התשיעית שלי ב של עונת התחרויות,

אספיק לפגוש אתכם באינספור  שבה שותפתעוד חצי שנה מיחד זהו אינו מכתב סיכום או פרידה, הרי יש לנו 

 . ברגעים אלו ממש מתכנניםשאנחנו  הזדמנויות ואירועים מרגשים

משיך /תאנחנו מחפשים מנכ"ל שי - לבקש מכם לשתףישראל ושלי  FIRST דירקטוריוןשל מה שכן, זוהי הזמנה 

 להוביל את הארגון והקהילה הנהדרת הזו לגבהים חדשים.

לפתח ו נשיםתשוקה אמיתית לבנות א /המועמד/ת שיש לו . במידה ואתם מכיריםרסם מודעהבימים הקרובים, נפ

 jobs@firstisrael.org.il לכתובת   /הל המנהיגים והיזמים שלנו אנא הפנו אותואת הדור הבא ש

 

 מהנה שיש ! בעוד עונה הכי מאתגרת ו ,נתראה בקרובתודה לכם ו

 יערית לוי, מנכ"ל
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