
כחלק מתפיסת קידום וחשיפת החינוך הטכנולוגי
לכלל ילדי המועצה בהובלת המגידו טק,

התקיים השבוע הפנינג יום המשפחה לילדי והורי
כיתות א'‐ ג'.

במסגרת ההפנינג, הילדים והוריהם הכינו כרטיסי
ברכה מעוצבים ומאירים באמצעות מעגל חשמל,

בנו רובוטים מרקדים, עבדו עם עטי תל ממד וניהלו
קרבות התגוששות עם רובוטים.

האירוע כולו התקיים במימון פדרציות סנט לואיס
ואטלנטה ובהובלת צוות מגידו טק ומתנדבי קבוצת

הרובוטיקה.

בתום עבודת מטה מקיפה בהובלתו של מנכ"ל המועצה, אברהם אזולאי וצוותי המועצה, הושקה השבוע
חוברת סל השירותים שמעניקה המועצה לתושביה.

בחוברת מוצגים מכלול השירותים הניתנים על ידי המחלקות השונות באופן מסודר וברור והיא תתעדכן עם
הזמן ובהתאם לצרכי השירות המשתנים.

החוברת היא כלי שימושי ויעיל עבור ולמען תושבי המועצה שמוזמנים לעיין, להיעזר וליהנות ממגוון השירותים
של מועצה אזורית מגידו.

לצפייה בחוברת לחצו כאן

הנבחרת תטוס לאליפות העולם בבוסטון
נבחרת הרובוטיקה של מגידו, ה‐ Megido liones, הפועלת במסגרת המגידו טק,

זכתה בשבוע שעבר בפרס ה‐ Inspire היוקרתי במסגרת גמר התחרות הארצית שהתקיימה באשדוד של
חברת פירסט. במסגרת התחרות היוקרתית והחשובה, נבחנו מספר פרמטרים:

איכות הרובוט שבנתה הקבוצה, העבודה ההנדסית, תרומתו לקהילה ודרך ההצגה של העבודה הקבוצתית.
בסיום היום הארוך שהיה גדוש בתחרויות, הוכרז כי קבוצת מגידו זכתה בפרס שמזכה את חבריה בנסיעה

לאליפות העולם ביוסטון.
 ראש המועצה, איציק חולבסקי, ביקר בתחרות ואמר: "זהו כבוד גדול למועצה והישג מדהים של כל חברי
הקבוצה שעבדו קשה במהלך כל השנה. ברכות לילדים, להורים, לצוותים המלווים אותם, למפעל תמה

המאמץ את נבחרת הרובוטיקה במהלך כל השנה ולמחלקת החינוך של המועצה. נמשיך לעודד חדשנות
וטכנולוגיה במועצה בקרב הדור הצעיר ובכלל". 

במסגרת תהליך אותו מוביל שר החינוך לשעבר, הרב שי פירון במועצה, הרצה פירון השבוע בפני צוותי החינוך
של תיכון מגידו.

בשנתיים האחרונות מוביל שי פירון, ביחד עם אשת החינוך מיכל נגרי, תהליך עומק חינוכי במועצה, המתמקד
בשלב הנוכחי בתיכון מגידו ובבית הספר קשת התקווה.

ההרצאה המרתקת עסקה בתפקיד בית הספר בימים אלו של תמורות ומהפכות במדינת ישראל.
שי פירון ניתח את המצב מנקודת מבט חינוכית והציע מודל המתבסס על הצורך ההדדי של כל חלקי העם זה

בזה ועל השאיפה למצוא את שביל הזהב המוביל שיח ערכי ודמוקרטי גם במוסדות החינוך.
לאחר ההרצאה התקיימו מעגלי שיח בקבוצות קטנות, בהן דנו צוותי החינוך בחלק היישומי הרלוונטי להוראה
וללמידה עם התלמידים. כיצד מחנכים לחבר בין המציאות האקטואלית לבין הנעשה בכיתה? לתהליך יהיה

המשך.

300 ילדות וילדים מיישובי המועצה השתתפו ביום שישי בניווט ספורטיבי בקיבוץ הזורע.
הילדים למדו לנווט בשטח, להתמצא על פי מפה, למצוא את הנקודות וליהנות מספורט חווייתי בנופים

המקסימים של המועצה. 
תודה גדולה למחלקת ילדים ונוער על הארגון והשותפות, למחלקת תחבורה על ההסעות בזמן, לסיגלית לוי
ממחלקת הספורט על הארגון המקיף עם כל הגורמים, לצוות המתנדבים מקיבוץ הזורע שכל שנה נרתמים

באהבה לאירוע ולמועדון ניווט יזרעאל שנותן את הפן המקצועי לניווט.
מנהל מחלקת ספורט במועצה, אריאל ירון: "כל שנה כיף מחדש לראות את הילדים והילדות לומדים לנווט

בשטח ונהנים לעשות ספורט בנופים המקסימים שלנו"

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

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו!
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