
נציבת שב"ס רב גונדר קטי פרי בביקור במגידו:
"פרויקט בינוי אשכול מגידו מתקדם עוד צעד לעבר הקמתו!" 

נציבת שירות בתי הסוהר, רב גונדר קטי פרי, ביקרה במועצה האזורית מגידו שלה שיתופי פעולה רבי שנים עם
שב"ס ומנהלת משותפת לקידום הפרויקט.

הנציבה הציגה את התקדמות פרויקט הענק שאמור לשנות ולשפר את איכות הכליאה במדינת ישראל והגיעה
לביקור יחד עם הקצונה הבכירה בשב"ס, על מנת לאמוד את התקדמות הפרויקט.

את הביקור אירח ראש המועצה איציק חולבסקי שיוזם לפינוי בית הסוהר הישן ובנייתו של  החדש וזאת על
מנת להפוך את בית האתר הקיים לאטרקציה תיירותית בינלאומית ולחשוף את הפסיפס של הכנסייה

הראשונה בעולם, השוכן במעמקי ככל הישן.

נציבת שרות בתי הסוהר קטי פרי אמרה:
"אנחנו רואים בפרויקט אשכול מגידו יעד אסטרטגי חשוב במעלה. אי אפשר לחזור אחרונית, הקרקע כבר
ברשותנו ואנחנו מתקדמים עם הפרוייקט, מתייעלים ומשפרים את התנאים. מדובר במגה פרוייקט שיהיה

מודל לאשכולות הכליאה הבאים ויצעיד את שב"ס שנים קדימה".
הקרקע נרכשה לאחרונה על ידי השב"ס באופן סופי  ובכוונת השב"ס להיכנס להליך תכנוני בשנים ‐2023

2024, להתחיל את הבנייה בשנת 2025 ולאכלס את הכלא החדש תוך פינוי הישן בשנת 2027.
 

ראש המועצה האזורית מגידו, איציק חולבסקי: "אני מאד מרוצה מהבשורות של חברתי קטי, שמובילה את
הפרויקט שנים רבות ועושה עבודה נפלאה. המחויבות של קטי לפרוייקט היא חשובה ומרשימה ואין לי ספק

שמדובר בפרוייקט מחולל שינוי. בית הסוהר הישן יהפוך לאתר תיירותי עולמי שיהווה שער לביקור בצפון כולו".

מאות בני נוער מרחבי הארץ השתתפו בתחרות הרובוטיקה במגידו
תחרות הרובוטיקה הארצית של חברת FIRST התקיימה השבוע לראשונה במגידו בהשתתפות קבוצות רבות

מרחבי הארץ.
אולם הספורט של בי"ס עומרים אירח את התחרות לאחר הכנה בת מספר שבועות של קבוצת הרובוטיקה

Megiddo Lions ועובדי המועצה האזורית מגידו.
אירוח התכנית היה במסגרת פעילות המועצה לחינוך טכנולוגי, חדשני ויזמי במועצה.  התחרות התקיימה

בהפקת "פירסט ישראל", צוות המגידו‐טק וצוות הרובוטיקה של מגידו. במהלך היום הפגינו הילדים מכל רחבי
הארץ יצירתיות, יוזמה וטכנולוגיה ויצרו תוצרים יוצאי דופן.

ראש המועצה איציק חולבסקי בירך את התלמידים ואת יו"ר פירסט ישראל, האלוף במיל. אביהו בן נון, מפקד
חיל האוויר לשעבר, על מעורבותו במיזם. תלמידי מגידו גילו יוזמה ויצירתיות כאשר הקבוצה הבוגרת של

המועצה הגיעה לשלב חצי הגמר בתחרות.
ראש המועצה חולבסקי הודה בסיום התחרות לפירסט ישראל, למשרד החינוך, לתיכון מגידו, למגידוטק

בהנהגת שי גולן, לנבחרות הרובוטיקה של מגידו, למנטורים, למפעל תמה ולמחלקות המועצה  אשר סייעו
בהפקת היום המיוחד.   

להכיר את השכנים
במסגרת תכנית ימ"י ( ילדים מלמדים ילדים) נפגשו השבוע בני נוער מהמועצה עם בני נוער מהכפר סאלם

למפגשים משותפים.
התכנית פועלת בשכבות ח' ו‐ט' בתיכון מגידו, כאשר במקביל נפתחו שתי קבוצות גם בחטיבת הביניים סאלם

בכפר סאלם.
מטרת התכנית היא הקמת קבוצת מנהיגות לטווח ארוך, שתעסוק בתכנים של זהות יהודית ישראלית, חברה
משותפת וסולידריות חברתית. התכנית היא חלק מתכנית "שותפות בין קהילות" של מ.א. מגידו ומ"מ מעלה

עירון, מונחית על ידי גבעת חביבה, מוכרת על ידי משרד החינוך ומובלת על ידי מחלקת החינוך במועצה
האזורית מגידו.

בחודשיים האחרונים התקיימו מפגשי הכרות ומיוני בהם שולבו דיונים על שאלות של זהות, שייכות
ואקטואליה, נשמעות דעות מגוונות בדגש ערכים של הקשבה, סבלנות ופתיחות, ומיומנויות של חשיבה

ביקורתית.
במפגש ערכו התלמידים הכרות הדדית, עשו תרגילים לשבירת הקרח, יצאו לסיור ברחבי בית הספר והתגבשו
במשחק משותף. בסיום התקיימה מליאת סיכום והתלמידים שיתפו בתובנות שקיבלו במהלך המפגש, ואמרו
דברים נפלאים: "למדתי שאני יכולה ליצור קשר עם אנשים חדשים, למרות מגבלות השפה", "התגברתי על
הפחד ליצור קשרים חדשים", "למדתי שכולנו בני נוער, ולמרות הבדלי הזהות, יש בינינו דברים משותפים".

דורון ארז, מוביל התכנית ורכז המעורבות החברתית, שיתף:
"התגובות של התלמידים נותנות לנו את הכוח להמשיך, אנחנו מציידים את התלמידים בתחושת חוסן ובכלי

תקשורת שיאפשרו להם לצמוח ולהיות מנהיגי המחר למען חברה משותפת בישראל".
מנהלת חטיבת הנעורים, מורן קרני:

"להגיע לבית הספר בבוקר ולראות את כל הטוב הזה: את שיתופי הפעולה, השיח העמוק וההקשבה בין
תלמידי ימ״י הן אחת הסיבות לידיעה שאנחנו עושים טוב בתהליכי  החינוך". 

 

נבחרת ביה"ס פלגים קיבלה השבוע תעודת הצטיינות מיוחדת במסגרת
תחרות סטארט אפ בירושלים

התחרות התקיימה במסגרת פרוייקט סטארט אפ מטעם קרן רמון בהם לוקחים חלק תלמידי פלגים.
אירוע הגמר נערך בבנייני האומה בירושלים, שם הציגו תלמידי פלגים את דגם תחנת החלל שנבנתה

במסגרת תחרות רקיע.
את הנבחרת מובילה נעמית תבור, מובילת תלמידי המצוינות במדעים של ביה"ס פלגים.

התחרות התקיימה במקביל לשבוע החלל שהתקיים בביה"ס במסגרתו עסקו הילדים בנושאים הקשורים
לחלל.

בין היתר התקיימה בשבוע החלל תחרות הכיתה החללית והפנינג חלל לכיתות ג'‐ ו' בו ילדי המצוינות הכינו
חידון ופעילויות בנושא חלל לשאר התלמידים.

בבתי הספר במועצה ציינו השבוע את ט'ו בשבט במגוון פעילויות שהותאמו למזג האוויר.
בבית החינוך 'קשת  התקווה' התקיים הפנינג לכבוד ט"ו בשבט בהובלת המנהיגות הירוקה.

הפעילות כללה חידונים, משחקים ולמידה חוויתית שהכינו הילדים. חגגנו את ט"ו בשבט ביצירה מהטבע,
אומנות  שירה ומשחק והילדים התכבדו בתה ועוגיות לכבוד החג.

כל האירועים, כל ההופעות, כל ההצגות במגידו!
לחצו כאן

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו!
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