
 

 

 

 

       

 
 י"ח בתמוז תשע"ט 21.7.2019

 

  
NegevMinds working together יהיעשתמחברים בין חינוך ל 

 

 NegevMinds working together 2019 ! , יוצא לדרךבין חינוך לתעשייהההאקתון הראשון בדרום, המחבר 

הוא אירוע יזמות מרתוני עוצמתי, העושה שימוש בחוכמת ההמונים, בו המשתתפים מתחלקים לקבוצות חשיבה, יוצרים  האקתון

 ומפתחים יחדיו רעיונות והמצאות פורצי דרך, במטרה לנסות לענות על אתגר אשר הוגדר מראש.

 

כידוע לך, חברות התעשייה בדרום מתמודדות עם מגוון אתגרים טכנולוגיים, תפעוליים, לוגיסטיים או בפיתוח מוצרים חדשים, 

 אשר בעבורם המפתח לפתרון או הצלחה טמון, לעיתים, ביכולת לבצע חשיבה משותפת וחוצת גבולות, גיל או תחום. 

את החברות עצמן. ואת הדור הבא  בד בבדטק מעצים -והיי , צבאחינוך, תעשיה, אקדמיה ;הסקטורים השונים ה ביןהיתרון בסינרגי

ברגע שנבין את הכוח שיש באיחוד הכוחות, נוכל להכפיל את הפוטנציאל של כל . שיתופי פעולה וחיבורים הם המפתח להעצמה

 אחד מהסקטורים בפרט.

לתי יכול למצוא את פתרונו במוחם היצירתי של אנשי התעשייה והעסקים, המשתפים יתרה מכך, לא אחת אתגר חברתי או קהי

 לכל השותפים!  חברתי, כלכלי וחדשני –פעולה עם תלמידים ואנשי חינוך ואקדמיה, כאשר התוצר המתקבל מביא עימו ערך משותף 
 

באר שבע, אליהם רמות תיכון הרב תחומי עמל תלמידים, מורים והורים ממגמות טכנולוגיות, מ 120-בהאקתון דרום  יקחו חלק כ

 אנו מבקשים לצרף אתכם, אנשי ונשות התעשייה הדרומית.

 

 הינו: אזורים מנותקי רשת: מים, אנרגיה, קרקע, מזון, בריאות ועוד. 2019האתגר הנבחר להאקתון 

של ההאקתון ולהוביל יחד עימנו   אנו פונים אלייך להצטרף ולהיות שותף אסטרטגי בקיומולאור פעילותך ופעילות חברתך, 

 את הפתרונות לאתגרי השנה, ולהשפיע על דור העתיד של התעשיה הישראלית
 

 נקודת פתיחה לשינוי אזורי משמעותי. ה, יהמחבר בין חינוך לתעשי, מסוגושתחילתו בהאקתון ראשון זה, קט אנו רואים בפרוי

חדשני, תשתית חזקה לשיתוף פעולה על מנת לאפשר לדור הצעיר בדרום להתפתח ולגלות חינוך אחר, מעשי,  עלינו לבנות יחד

 ומעצים.מאתגר 

 

 קדם אותנו.יגם היום לדור הצעיר בדרום, שבעתיד בלי חזון לא ניתן לצעוד קדימה. והחזון שלנו הוא להשפיע ולעזור 

 

 ? חלק מהחזוןאתם רוצים להיות 

 

 .24.9.19 יום ג' בבבאר שבע יתקיים שבע,  עם תלמידי והורי מקיף ז' עמל בארוחשיפת אתגרים  kick offאירוע 

 .במפעל דולב 5-6.12.19 שישי-ההאקתון יערך בימים חמישי

 

 בלחיצה כאן פרטי איש הקשר מטעם ארגונך,ולמלא את  נודה לך כי תסכים להיות שותף בהאקתון

 

 ! תודה על שיתוף הפעולה

 צוות וועדת ההיגוי

 

 פרטים נוספים:מידע ול

 דנה צוער     אביב חצבני 
 מחוז דרוםמנהלת    מנהל מרחב דרום

 עמותת תעשיידע   התאחדות התעשיינים
052-6893720     050-8820602  

avivh@industry.org.il   danat@think.org.il 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetcDTNgCeJR6isAWV2vaokH8hFJaWzeCq_ryM8ckmO5arRSA/viewform?usp=sf_link

