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 עדכוני קבוצות 

 
 

פתיחת העונה שלנו מתקרבת בצעדי ענק ואנחנו מקווים שאתם מתחילים להתרגש לקראתה. האתגר עדיין קהילה יקרה, 

 אנחנו מבקשים לעדכן בכמה נושאים חשובים: לא ידוע לנו אבל יהיה מעניין ומאתגר, זה בטוח.

 פעילות בינלאומית משותפת בחברת לוקהיד מרטין ישראל. .1

 ות שהתקיים.\מנטוריםעדכון על מפגש  .2

3. FIRST GLOBAL  2019 .דובאי, איחוד האמירויות 

 

artinM ockheedL  &sraelITech Challenge FIRST  

FIRST TECH CHALLENGE   פעולה עם חברת לוקהיד מרטין ואנחנו מאפשרים הזדמנות הבשיתוף  ממשיכיםישראל
לינק  .קבוצה אמריקאית אונליין של ביקור במרכז הדמו בשיתוףלנציגי הקבוצות לקחת חלק בחוויה בינלאומית,  נוספת

 . להרשמה בסוף, אבל קודם, קצת פרטים
שמציג את מיטב היכולות  Demo Center -לוקהיד מרטין ישראל חנכה במרכז תל אביב מרכז חדשנות לפני כשנה,

במסכי טאץ' מתקדמים עליהם  מצוידהדמו סנטר  והטכנולוגיות של החברה, בהקשר של הפעילות במדינת ישראל.
, סימולטור של F-35-ה -תוכנות ומידע על פלטפורמות של לוקהיד מרטין, סימולטור של מטוס החמקן המתקדם בעולם

 , מציאות מדומה של הטסת רחפן במאדים, מודלים של מטוסים ועוד.CH-53K מסוק התובלה המתקדם
בשיתוף פעולה  ויתנסו בסימולטורים השונים במקוםילמדו , לפעילותידים הנבחרים יקבלו הצצה במהלך הביקור התלמ

נוספת מוירג'יניה ארה"ב, תוך כדי עבודה משותפת ולמידה הדדית בעזרת מערכות  FTCייחודי אונליין עם קבוצת 
 התקשורת עם מרכז החברה המקביל בוירג'יניה.

ויחזרו אל  ומחו"ל מוד יחד עם נציגי קבוצות מכל הארץמהקבוצה שלכם שיגיעו להתנסות ולל נציגות ונציגים 4בחרו עד 
 .לחצו כאן להרשמהמוכנים?  הקבוצה עם ידע וחוויות 

 
 מנטורים ומנטוריותמפגש 

התקיים מפגש מנטורים מרתק של מובילי הקבוצות היקרים שלנו, תודה רבה לכל מי שהגיע ותרם לדיון  10.7בתאריך 
 העיקריים.הדיון שכוללת את נושאי  כאן תמצאו לינק למצגתולקידום התכנית. 

. שימו לינק הצטרפות, להלן לעזור ולהיעזר, בכדי FTCמנטורים שמעוניינים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של מנטורים  -
לב שמטרת הקבוצה הינה לשתף בידע שלכם, לעזור לקבוצות בנושאים שונים, לדון ולתמוך בכל מה שקשור להובלת 

 .בלבד. הקבוצה מיועדת למנטורים ומובילי קבוצות בוגרים FTCקבוצת 
 .firstisrael.org.il@ftc בירורים בנושאי הדיון שעלו, אנא פנו ללשאלות ו -
 

GLOBAL FIRST  2019אולימפיאדת הרובוטיקה בדובאי 
בדובאי, איחוד האמירויות. הוצאנו קול קורא לקהילת  אולימפיאדת הרובוטיקה העולמיתתתקיים  27.10-24בתאריך 

הרובוטיקה שלנו בארץ, בכדי לבחור את הקבוצה שתייצג את ישראל בתחרות הנ"ל. קיבלנו את כל המועמדויות שהוגשו 
לנו וחשוב לנו לומר שהיו אלה קבוצות מדהימות בהשראתן ופעילותן בקהילת הרובוטיקה בישראל. בוועדה מיוחדת 

וכל המועמדויות נידונו בכובד ראש  ישראל FIRSTהועד המנהל של ו לטובת בחירת הקבוצה הזוכה לקחו חלק שכינסנ
 להכריז על הקבוצות:ואכן ההחלטה הייתה לא פשוטה בכלל. אנחנו גאים 

 המועצה האזורית מגידו. קבוצת - מקום הראשוןהקבוצה שזכתה לייצג אותנו, ב
 קבוצת ביה"ס גוטוירט משדרות. –במקום השני, סגנית הקבוצה הזוכה 

 קבוצת תיכונט תל אביב. –במקום השלישי 
 המשך התקשורת תיעשה מול הקבוצות הזוכות. תודה רבה לכל המועמדים, אתם מקסימים ומעוררי השראה!

_________________________ 
 להתראות בקרוב,

 16.7.19     2עדכון מספר 
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