
ا�سابقة التي ستُطلِق صوركم/ن إ� الفضاء!

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

إطار مهّمة "ركيع"، ستُجرى مسابقة تصوير "ط�وا ع� الكرة ارضيّة"، وسيحظى الفائزون بفرص عرض صورهم � محطّة الفضاء الدوليّة

ا�قّر لل©بية ا�دنيّة والحياة ا�ش©كة � وزارة ال©بية والتعليم، بالتعاون مع صندوق رامون ووكالة الفضاء ا§�ائيليّة � وزارة ا¥بتكار، العلوم 

والتكنولوجيا، يدعون ا�دارس من مختلف فئات ا�جتمع ا§�ائي�، والتي ستعقد لقاءات للط®ب خ®ل العام الدرا¬ 2022، للمشاركة � 

مسابقة التصوير.

¥ حدود للبيئة، ونحن ندعوكم §جراء حوار مش©كة، وا�شاركة مًعا � مسابقة تثوير تهدف إ� زيادة الوعي العام حول البيئة، وإيصال رسالة 

هادفة حول ا�سؤوليّة ا¥جتÂعيّة-البيئيّة ا�لقاة ع� كّل واحد وواحدة مّنا من أجل الحفاظ ع� عا¾ مستدام! سيتّم عرض الصور ا�ختارة � 

عرض اف©اÄ، و� نهاية امر – � الفضاء أيًضا

ا�شاركة متاحة للمدارس من مختلف القطاعات (الرسميّة، الرسميّة الدينيّة، العربيّة وا�ستقلّة)، والتي ستتعاون بأزواج أو ث®ثيّات، وفيÂ ي� 

مراحل العمل:

عÂّ نبحث إًذا؟ وكيف Èكنكم ا�شاركة؟

ما ا�طلوب منكم؟

كيف نسّجل للمسابقة؟ 

الجوائز

إجراء حوار مش©كة حول موضوع النشاط البÌي كعامل 

منطقة/مجتمع/قطاع  كّل   � البيئيّة  اجهزة  ع�  يؤثّر 

(النظام والتفاصيل الكاملة ¥حًقا)

للتعليÂت  وفًقا  للتصوير  مش©ك  بشكل  الخروج 

(النظام والتفاصيل الكاملة ¥حًقا)
Ñثّ®ن   Òصورت مًعا  ا�شارِكة  ا�دارس  ط®ب  سيختار 

Òا�دارس، وسيختارون عنوانًا ووصًفا للصورت

صورة تعكس إلحاق ×ر بالبيئة، شيئًا ترغبون بتغي�ه � البيئة من 

أجل اتّباع Úط حياة مستدام.

إرفاق عنوان وßح للصورة – ßح مقتضب للÜر بالبيئة والذي يظهر � الصورة، 

تأث�ه علينا وماذا Èكننا أن نفعل من أجل تفادي هذا الÜر

صورة تعكس Úط حياة سلوà مستدام، والذي ترغبون بالحفاظ عليه 

من أجل حÂية البيئة.

إرفاق عنوان وßح للصورة – ßح مقتضب لكيفيّة مساهمة هذا النمط � الحفاظ 

ع� البيئة ا�وصوفة � الصورة، وكيف Èكننا تحقيق هذا الهدف.

�زيد من ا¥ستفسارات، توّجهوا إلينا:
MAYAS@RAMONFOUNDATiON.ORG.iL | NOMY.ARABiC@GMAiL.COM | MiYA84@GMAiL.COM

بإمكان ا�عنيÒّ با�شاركة � ا�سابقة أن 

يشاركوا � وبينار سنÌح فيه عن ا�هّمة 

والÌوط ا�طلوبة.

مايا شميط، مركّزة ا�هّمة ال©بويّة، مهّمة "ركيع"، صندوق رامون.
مايا موسكوفيتش، مندوبة ا�قّر لل©بية ا�دنيّة والحياة ا�ش©كة، لواء القدس ومديريّة ال©بية � القدس.

نعومي أوفك، مندوبة ا�قّر لل©بية ا�دنيّة والحياة ا�ش©كة، لواء تل أبيب.

الصورة الفائزة � كّل فئة سُ©َسل إ� محطّة الفضاء الدوليّة مع رائد الفضاء إيتان ستيبه، وستُعرَض � الفضاء

 .Äستُعرَض � معرض اف©ا (صور من كّل فئة Ìع) ون التي ستنتقل إ� النهائيّاتÌالصور الع

سيحصل كّل ا�شاركÒ � ا�سابقة ع� شهادة تقدير من وزارة ال©بية والتعليم ع� نشاطهم الذي يعّزز الحياة ا�ش©كة.

سينعقد الوبينار يوم اربعاء ا�وافق 

Ñ � 20.10.21ام الساعة 15:00
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التاريخ اخ� للتقديم: 01.01.2022

>> لتقديم الصور للمسابقة <<

يجب ع� كّل مدرستÒ أو ث®ث مدارس مشارِكة، أن تقّدم استÂرة واحدة فقط، وفيها تفاصيل ا�دارس ا�شاركة، وكذلك صورتÒ، عنوان وßح مقتصب عن كّل صورة.

إذا أردتم ا¥ش©اك � ا�سابقة ولكن مدرستكم ليست � ßاكة مناسبة ل®ش©اك فنحن هنا �ساعدتكم بايجاد مدرسة مختلفة تريد ا¥ش©اك � ا�سابقة. 

للتسجيل اضغطوا ع� الرابط

�زيد من التفاصيل ولقراءة قواعد الحكم

https://drive.google.com/file/d/1Kn2wyC-2YCYXbiIdBfBCdkKq7y17TVn8/view
https://docs.google.com/forms/d/15RVRhfZgYm03hFAVI2B1twLbL7-z9PijwARTMPYX4-I/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/174Ktd2sR0wWacJdnkrit8DwFJ0fTzzgsAJjnSf-wDes/viewform?ts=6164477e&edit_requested=true



