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  קבוצות שלום!
 

 על עונה סופר מהנה ומוצלחת!  ,הקבוצות האדירות שלנו 70ברכות לכל 
והאליפויות בארץ ובעולם עם רשימה ארוכה של הישגים שוברי  סיימנו באופן רשמי את עונת התחרויות

  –ין כל החגיגות, חשוב לנו להזכיר לכם ב , כל הכבוד!שיאים
 

להצלחה, הכישלונות שבדרך ההישג האמיתי הוא עצם ההשתתפות שלכם, התהליך, המחויבות שלכם 
תלמידות, תלמידים, מורים,  –. תודה לכל אחד ואחת מכם שיתופי הפעולה והחברויות שבניתם  וכמובן

 מנהלים, מנטורים, מתנדבים ושותפים על ההשקעה וההשראה.
 

 !Deep Space – 2019לקראת עונת אנחנו עם הפנים קדימה 

 

1. FIRST Championship 2018 – יוסטון, ארה"ב 

 . 2018תודה לכל הקהילה האדירה הזו על ההישגים, הייצוג, הכבוד וגם העידוד והתמיכה מהבית לאורך אליפות 

 אנו גאים בכם ובהישגים שוברי השיאים שכבשתם העונה! 

  הקליקו כאןלרשימת התוצאות וההישגים של כל האלופות והאלופים 

 

 נדרשת פעולה! –תעופהל ועידת ישראל .2

 ועידת ישראל לתעופה באייר פורט סיטי, תיערך 2.5.18בתאריך 

קבוצה המעוניינת להשתתף בכנס, להציג את הרובוט שלה, להכיר את עולם התעופה ואולי אף לגייס תורמים 

 frc@firstisrael.org.ilלכתובת  830.4.201 –מוזמנת לכתוב לנו עד יום ב' ומתנדבים פוטנציאליים, 

 ( 16:30-)הכנס מסתיים ב 15:00- 7:30שעות: 

 כולל מבוגר / מנטור מלווה  10מספר נציגים מקסימלי: 

 באחריות הקבוצה לשנע את הרובוט לאירוע ובחזרה.

 

 

 

 עדכוני קבוצות 

 על מה העדכון שלנו?
 

1. FIRST Championship 2018 –  יוסטון, רשימת ההישגים 

 ! נדרשת פעולה -כנס תעופה וחלל  .2

 !Deep Space – 2019היערכויות לקראת עונת  .3
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להשקיע את התקופה הקרובה בלמידה, הפקת לקחים, חשיבה ותכנון היעדים שלכם לקראת אנו מזמינים אתכם 

 בדקו מה עבד לכם טוב ומה פחות ומה עליכם לעשות אחרת . . העונה הקרובה

האם אתם רוצים לשפר את תהליך התכנון? לצרף עוד תלמידים לקבוצה? לייסד פעילות קהילתית  -שאלו את עצמכם 

 חדשה? זה הזמן שלכם להערך. 

 

 גם אנחנו נערכים ומתכוננים לקראת העונה הקרובה.... 

 במהלך שבוע הבא נפרסם מועד למפגש משותף עם נציגי הקבוצות שיתקיים בחודש מאי 

 ,אנו נערכים לקיום מפגשי חשיבה ועבודה עם מתנדבי המפתח שלנו אשר היו שותפים מלאים להצלחת  כמו כן

 העונה. 

  במידה ואתם מכירים בית ספר, קבוצת תלמידים שרוצה להצטרף לתכנית, זה הזמן להפנות אותם אלינו לכתובת

lfrc@firstisrael.org.i  

 
 
 
 

 ה, בברכ
 .ישראל FIRSTצוות 
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