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ا�سابقة مكّونة من 4 مراحل

جدول ا�واعيد

الصفوف الفائزة ستختار التحّدي الذي ينّفذه ثا� إ�ائي� � الفضاء، إيتان ستيبه، � محطّة الفضاء الدوليّة، والذي 

سيُنَقل ببّث حّي لكّل ط�ب إ�ائيل.

� مطلع 2022، ستنطلق مهّمة "ركيع" إ� الفضاء، وع� متنها ثا� إ�ائي� � الفضاء، وا�ّول � محطّة الفضاء الدوليّة – إيتان ستيبه.

ا�هّمة مكرّسة بأكملها لتطوير العلوم، التكنولوجيا وال§بية � إ�ائيل. � إطار ا�سابقة، سيتعرّف الط�ب ع� عّدة مواضيع � مجال الفضاء، 

ّ́ف ا�واد تحت تأث± الجاذبيّة الصغرى، وبالطبع محطّة الفضاء الدوليّة وحياة رّواد/رائدات الفضاء فيها. مثل: ظروف الجاذبيّة الصغرى، ت

� كّل مرحلة، سيُجري الصّف فعاليّة شيّقة � مجال الفضاء، وعليه تحض± 

ناتًجا مرتبطًا بالفعاليّة.

بعد كّل مرحلة � ا�سابقة، سيتّم فحص النواتج، وبالتا« اختيار الصفوف التي 

ستنتقل إ� ا�رحلة التالية � ا�سابقة.

� ا�رحلة الرابعة وا�خ±ة، يجب ع� الط�ب أن يفّكروا � تحدÀ ل¿ ينّفذه إيتان ستيبه � ظروف الجاذبيّة 

الصغرى � محطّة الفضاء الدوليّة.

� النهاية، ستقام مناسبة احتفاليّة لكّل الصفوف التي ستنتقل إ� ا�رحلة النهائيّة، وفيها سيتّم اختيار 3 

صفوف لتقديم التحّدي ا�ق§ح Ãيتان ستيبه لتنفيذه � محطّة الفضاء ونقله ببّث حّي لكّل ط�ب إ�ائيل.

* نلفت انتباهكم – بإمكان الجميع ا�شاركة!

.Éرير ا�ضامÊ حاجة �عرفة مسبقة من أجل ا�شاركة � ا�سابقة أو Ë

م للمعلّم ا�رافق قبل كّل مرحلة مع كّل التفاصيل ا�طلوبة Íمتاحة وواضحة، وتقد Éكّل ا�ضام

وبينار إط�ق ا�سابقة – خ�ل الوبينار 

سنعلن عن كّل تفاصيل ا�سابقة، 

* ا�شاركة متاحة للجميع! Ñكن تشكيل فريق خاص للمشاركة � ا�سابقة لكّل صّف / مجموعة، ويجب أن يكون هناك معلّم 

يرافق س±ورة التعلّم وتقديم النواتج.

التاريخ ا�خ± لتقديم ناتج ا�رحلة الثانية

التاريخ ا�خ± لتقديم ناتج ا�رحلة الثالثةإغ�ق التسجيل للمسابقة التاريخ ا�خ± لتقديم ناتج ا�رحلة ا�و�
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التاريخ ا�خ± لتقديم تحّدي الجاذبيّة 

الصغرى

وبينار ختامي لكّل الصفوف التي تصل 

إ� النهائيّات + اÃع�ن عن الفائزين

 منتصف11/01
يناير

للتسجيل � الوبينار وللمشاركة � ا�سابقة

�زيد من التفاصيل
RAKiA@RAMONFOUNDATiON.ORG.iL

إع�ن للمشاركة � مهّمة "ركيع"
للمدارس اËبتدائيّة

صفوف الثالث - الرابع

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW6QxQJsyme6Xn1pFCFof7QQmo65G6543wYoaTThwc9EeYJw/viewform

