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הטכניון ופרויקט FIRST
הטכניון מלווה את פרויקט  FIRSTמאז התחיל לפעול בישראל בשנת .2005
תחום הרובוטיקה מתפתח מאוד בשנים האחרונות ,והטכניון רואה חשיבות ראשונה במעלה בטיפוח
התעניינותם של צעירים בתחומי המדע ,המתמטיקה והטכנולוגיה ועידודם להתמודדות עם אתגרים
מדעיים-טכנולוגיים  .-קיום קשר ישיר עם חוקרים וסטודנטים בטכניון והשתתפות בפרויקט  FIRSTהם
דרכים לקירוב בני הנוער למדע ולטכנולוגיה.
למען מטרה זו ,נרתם הטכניון להשתתפות בפרויקט  FIRSTלרובוטיקה.
הפקולטה להנדסת מכונות בטכניון ,ידועה ברחבי העולם ברמת המומחיות התיאורטית והמעשית שלה.
רובוטים שפותחו בטכניון משמשים לצרכי תעשייה ,רפואה ,ביטחון ,וכן חילוץ והצלה.
לפני כשנה הוקם בטכניון המרכז לרובוטיקה ע"ש לאומי ,בו רוכשים תלמידי התיכון והסטודנטים את
הכלים הנדרשים לחשיפתם לתחומים היישומיים של המתמטיקה והמדע ובו הם מקבלים את הכשרתם
לקראת ההשתתפות בתחרויות .FIRST
הטכניון עוסק במחקר ובפיתוח אינטר-דיסציפלינאריים הבאים לידי ביטוי בשיתופי פעולה בין 18
הפקולטות והמחלקות השונות.
השילוב בין המהנדס פותר הבעיות לבין הרופא מציג הבעיות ,כבר הביא הטכניון לפיתוחים מתוחכמים
בתחום ההנדסה הביו-רפואית כמו חומרים שנועדו להשלמתן של רקמות פגועות ,או רובוט שפותח בטכניון
כדי לסייע בניתוחי גב ופועל כבר ביותר ממאה בתי חולים בארץ בחו"ל .כעת נמצא רובוט נוסף בשלבי
פיתוח והוא נועד לשייט בעורקי הדם ,לצלם אותם ולסייע בפתיחת עורקים סתומים.
כך למשל מתפתח גם תחום המחקר בננו-טכנולוגיה ,שנחשב הדבר הבא בכלכלה ובמדע העולמיים והוא
מכסה את תחומי המחקר השונים בקנה-מידה ננו-מטרי.
מאז פתח את שעריו בשנת  1924ועד היום ,הכשיר הטכניון כ 70,000 -מהנדסים ומדענים .מאגר עצום זה
של כוח אדם מקצועי ומיומן הוא למעשה המשאב המשמעותי ביותר של מדינת ישראל ,וטיפוחו תורם
תרומה שאין שנייה לה ,לפיתוח התעשייה ,להתפתחות הכלכלית ולחוסנה של המדינה .מעמדה המכובד של
ישראל בין הארצות המפותחות והמתקדמות בעולם נרכש הודות לידע שמביאים איתם בוגרי הטכניון בכל
התחומים.
הטכניון ,באמצעות אגודת דורשי הטכניון בישראל ,מטפל בכספים המגוייסים עבור פעילויות  ,FIRSTהם
מופקדים בטכניון בתקציב המוקצה לכך ,בשקיפות מלאה ובתיאום עם אנשי התכנית.
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