املسابقة التي ستُطلِق صوركم/ن إىل الفضاء!

يف مطلع  ،2022ستنطلق مه ّمة "ركيع" إىل الفضاء ،وعىل متنها ثاين إرسائييل يف الفضاء واأل ّول يف محطّة الفضاء الدول ّية – إيتان ستيبه .يف
إطار مه ّمة "ركيع" ،ستُجرى مسابقة تصوير "طريوا عىل الكرة األرض ّية" ،وسيحظى الفائزون بفرص عرض صورهم يف محطّة الفضاء الدول ّية

عام نبحث إ ًذا؟ وكيف ميكنكم املشاركة؟
ّ
املق ّر للرتبية املدن ّية والحياة املشرتكة يف وزارة الرتبية والتعليم ،بالتعاون مع صندوق رامون ووكالة الفضاء اإلرسائيل ّية يف وزارة االبتكار ،العلوم
والتكنولوجيا ،يدعون املدارس من مختلف فئات املجتمع اإلرسائييل ،والتي ستعقد لقاءات للطالب خالل العام الدرايس  ،2022للمشاركة يف
مسابقة التصوير.
ال حدود للبيئة ،ونحن ندعوكم إلجراء حوار مشرتكة ،واملشاركة م ًعا يف مسابقة تثوير تهدف إىل زيادة الوعي العام حول البيئة ،وإيصال رسالة
كل واحد وواحدة م ّنا من أجل الحفاظ عىل عامل مستدام! سيت ّم عرض الصور املختارة يف
هادفة حول املسؤول ّية االجتامع ّية-البيئ ّية امللقاة عىل ّ
أيضا
عرض افرتايض ،ويف نهاية األمر – يف الفضاء ً

ما املطلوب منكم؟
املشاركة متاحة للمدارس من مختلف القطاعات )الرسم ّية ،الرسم ّية الدين ّية ،العرب ّية واملستقلّة( ،والتي ستتعاون بأزواج أو ثالث ّيات ،وفيام ييل
مراحل العمل:
إجراء حوار مشرتكة حول موضوع النشاط البرشي كعامل
كل منطقة/مجتمع/قطاع
يؤثّر عىل األجهزة البيئ ّية يف ّ
)النظام والتفاصيل الكاملة الحقًا(

سيختار طالب املدارس املشارِكة م ًعا صورتني متثّالن
املدارس ،وسيختارون عنوانًا ووصفًا للصورتني

الخروج بشكل مشرتك للتصوير وفقًا للتعليامت
)النظام والتفاصيل الكاملة الحقًا(

صورة تعكس إلحاق رضر بالبيئة ،شيئًا ترغبون بتغيريه يف البيئة من
أجل ات ّباع منط حياة مستدام.

صورة تعكس منط حياة سلويك مستدام ،والذي ترغبون بالحفاظ عليه
من أجل حامية البيئة.

إرفاق عنوان ورشح للصورة – رشح مقتضب للرضر بالبيئة والذي يظهر يف الصورة،
تأثريه علينا وماذا ميكننا أن نفعل من أجل تفادي هذا الرضر

إرفاق عنوان ورشح للصورة – رشح مقتضب لكيف ّية مساهمة هذا النمط يف الحفاظ
عىل البيئة املوصوفة يف الصورة ،وكيف ميكننا تحقيق هذا الهدف.

الجوائز
سرت َسل إىل محطّة الفضاء الدول ّية مع رائد الفضاء إيتان ستيبه ،وستُع َرض يف الفضاء
الصورة الفائزة يف ّ
كل فئة ُ
كل فئة( ستُع َرض يف معرض افرتايض.
الصور العرشون التي ستنتقل إىل النهائ ّيات )عرش صور من ّ
كل املشاركني يف املسابقة عىل شهادة تقدير من وزارة الرتبية والتعليم عىل نشاطهم الذي يع ّزز الحياة املشرتكة.
سيحصل ّ

كيف نس ّجل للمسابقة؟

بإمكان املعن ّيني باملشاركة يف املسابقة أن
يشاركوا يف وبينار سنرشح فيه عن امله ّمة
والرشوط املطلوبة.

سينعقد الوبينار يوم األربعاء املوافق
 20.10.21يف متام الساعة 15:00

ملزيد من التفاصيل ولقراءة قواعد الحكم
كل صورة.
كل مدرستني أو ثالث مدارس مشارِكة ،أن تق ّدم استامرة واحدة فقط ،وفيها تفاصيل املدارس املشاركة ،وكذلك صورتني ،عنوان ورشح مقتصب عن ّ
يجب عىل ّ
إذا أردتم االشرتاك يف املسابقة ولكن مدرستكم ليست يف رشاكة مناسبة لالشرتاك فنحن هنا ملساعدتكم بايجاد مدرسة مختلفة تريد االشرتاك يف املسابقة.
للتسجيل اضغطوا عىل الرابط

<< لتقديم الصور

للمسابقة >>

التاريخ األخري للتقديم01.01.2022 :

ملزيد من االستفسارات ،تو ّجهوا إلينا:

MAYAS@RAMONFOUNDATiON.ORG.iL | NOMY.ARABiC@GMAiL.COM | MiYA84@GMAiL.COM
مايا شميط ،مركّزة امله ّمة الرتبويّة ،مه ّمة "ركيع" ،صندوق رامون.
مايا موسكوفيتش ،مندوبة املق ّر للرتبية املدن ّية والحياة املشرتكة ،لواء القدس ومديريّة الرتبية يف القدس.
نعومي أوفك ،مندوبة املق ّر للرتبية املدن ّية والحياة املشرتكة ،لواء تل أبيب.
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