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فلكيّةفيزياء أبحاث إنسانية/علم األحياء

زراعة

اءالكهربتوليد /طاقةبصريّات/أعيُنإسرائيل

طّب األعصاب



جديدة تقلّل من تكاليف اإلطالق تكنولوجيات •

االصطناعيّةإطالق متعدّدة األقمار عمليّات •

حاملة صغيرةصواريخ •

تصغير األقمار االصطناعيّة ذات برمجيّات وعتاد متقدّم ومبتكر -•

أقمار اصطناعيّة ذاتيّة تعتمد على البرمجيّات -•

خطوط إنتاج ذاتيّة-•

طناعيّة بوتيرة كبيرة في كميّة المعلومات الواردة من األقمار االصنمّو •

المستخدمة في الرصد 

العبين جدد إلى مجاالت اتّصاالت األقمار االصطناعيّة دخول •

والمعدّات األرضيّة

2021صناعة الفضاء في العام 

إتاحةً أكثر-

مدنيّة وخاّصة أكثر-

مبادرةً أكثر-

2010-2020توّجهات وأهداف مركزيّة في الفضاء 



:هكذا تبدو صناعة الفضاء اإلسرائيليّة اليوم

.توسيع صناعة الفضاء اإلسرائيليّة-ركيعبعض أهداف مهّمة 

ر منتجاتها في مختلف المجاالت، مثاًل  .اقة وغيرهاالزراعة، الطّب، الط: توجد اليوم شركات ومؤّسسات تطّوِّ



فرصة ذهبيّة للنظام البيئي اإلسرائيلي

 احثين َمنح فرصة للشركات، العلماء والب-تقصير المدى

لدوليّة للوصول بشكل سريع ورخيص إلى محّطة الفضاء ا

ي في استجابة مذهلة من الصناعة اإلسرائيليّة، اهتمام دول

.  التجارب والتكنولوجيا

 اإللهام لدى جيل المستقبل في مجال الـ إثارةSTEM. 

. للتربية المتقدّمة Prime Timeمنّصة مميّزة في 

 يّة بين الجهات والمؤّسسات التربوبتعاوناتالنهوض

.المختلفة

انيّة أمام رائد الفضاء اإلسرائيلي إمك

باشر لتنفيذ مئات المشاريع بشكل م

وغير مباشر

مهندسون

علماء

باحثون

مربّون

مبادرون

شركات



18ون انتظر المبادرون والباحثون اإلسرائيليّ 

انيعاًما لرؤية رائد الفضاء اإلسرائيلي الث

ليّةتجربة علميّة حصلت على مصادقة أو44

ستشفيات،المالجامعات،اإلسرائيليّين،الباحثينمنالكثير

التجاربقدّمت-الناشئةالشركاتالمؤّسسات، إسرائيلخطوة هائلة للعلوم واالبتكار في 

ّمين صندوق رامون ووزارة العلوم والتكنولوجيا يدعوان المهت

جارب التي في مجال العلوم والتكنولوجيا لتقديم ترشيحهم للت

.ستُرَسل إلى محّطة الفضاء الدوليّة
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أدوية وأجهزة طبيّة

طاقة 

وكهرباء

النظرية الكموميّة هندسة المواد

لم الفلك عِّ

اتّصال

بصريّات 

واستشعار
، أكاديميّة، معاهد أبحاثتعاوناتمن القطاع الخاص 66%نحو 

دوليّة، من كلّ تعاوناتيقترحون 30%معاهد أبحاث طبيّة نحو 

.  وأوروباآسيا، أفريقيا، أمريكا الشماليّة والجنوبيّة-القاّرات 

ة، الزراعة واألغذي: مقدّمو االقتراحات هم من مختلَف المجاالت

لم الفلك، البصريّات، الطاقة وغيرها ال .مزيداالتّصاالت، عِّ

علوم دماغيّة



المهّمة العلميّة

'  ركيع'مهّمة 



اري تعّرفوا على التج

تان التي سيُجريها إي

في محّطةستيبه

الفضاء الدوليّة

ترتجربة واحدة من كّل مجال رأيتموه في البوس



فيزياء فلكيّة



ILAN-ES 
من الفضاء لعفاريت البرق وظواهر كهرباء الغالف الجوّي األخرى بالتعاون مع المحّطات مشاهدات 

األرضيّة حول العالم
التي Meidexبة وظواهر كهرباء الغالف الجّوي األخرى، وهي بمثابة استمراريّة لتجر( عفاريت البرق)تختبر التجربة مبنى وسلوك البرق 

ي مسار في إطار المهّمة، سيتلقّى رائد الفضاء إشعاًرا مسبقًا بحدوث عاصفة برقيّة ف .STS-107أجراها إيالن رامون رحمه هللا في مهّمة 

ر رائد الفضاء بواسطة كاميرا خاّصة عفاريت. طيران محّطة الفضاء الدوليّة البرق في الغالف أثناء مرور المحّطة فوق العاصفة، سيصّوِّ

يتّم دراسة . دّدةالطالب الجامعيّين بتصوير نفس العاصفة من محّطات أرضيّة مح/زمالء البحث/في نفس الوقت، يقوم الباحثون. الجّوي

دث في المعلومات الواردة من الفضاء ومن األرض، ومقارنتها من أجل التوّصل إلى استنتاجات خاّصة عن الظواهر الكهربائيّة التي تح

ومؤّسسات كثيرة، تشارك في المشروع جهاتهرتسليامن المركز متعدّد المجاالت في يئيريوأفبروفسور : الباحث الرئيسي. الغالف الجّوي

و، هنغاريا، فرنسا، في اليابان ومحّطات الدنمارك، اليابان، بورتو ريكهايكادوجامعة تل أبيب، الجامعة التقنيّة في الدنمارك، دامعة : ومن بينها

إسبانيا، الصين، الواليات المتّحدة، بريطانيا، البرازيل ونيوزلندا



بصريّات/أعيُنאופטיקה



FLUTE
ُصنع عدسة بواسطة سائل لزج تحت تأثير الجاذبيّة الصغرى لالستخدامات البصريّة

نع مرّكبات بصريّة دون أجريت التجربة في الكرة األرضيّة بهدف صُ . تجّسد هذه التجربة فكرة مبتكرة للتطبيقات البصريّة في الفضاء بواسطة سائل لزج

إضافةً . ة تصلُّب العدسة السائلةسيقوم رائد الفضاء بإجراء تجربة ُصنع العدسة تحت تأثير الجاذبيّة الصغرى، وسيوّضح عمليّ . حاجة للمسات ميكانيكيّة وآليّة

يشّق الطريق إلنتاج نجاح هذا التوضيح س. لذلك، سيجري التوضيح في إطار تربوي في الكرة األرضيّة على عدسات أكبر، لكي تثير اإللهام لدى الشبيبة

لذي يتّم بمساعدته تثبيت حجم التلسكوب اليوم يتعلّق بحجم الصاروخ الحامل ا)مرّكبات بصريّة متقدّمة في الفضاء، وإلنتاج تلسكوبات فضاء كبيرة جدًا 

NASA Ames-الشركاء التخنيون، معهد بيركوفيتشمورانبروفسور : الباحث الرئيسي(. التلسكوب في الفضاء



زراعة



Space Hummus
اختبار الجدوى من زراعة الحّمص بشروط الجاذبيّة الصغرى

يّة استيطان المنظومات النباتيّة الداعمة للحياة هي عنصر استراتيجي في عمل

هي القدرة على القيود األساسيّة التي تواجهها االنظمة البيئيّة الصغيرة. القمر

البعيد هو الهدف من التجربة على األمد. تثبيت النظام ومنع اإلخفاق البيئي

حّكم بشكل استخدام البيولوجيا االصطناعيّة وعلم البصريّات الوراثي للت

ح رائد سيوضّ . مباشر في المسارات داخل خاليا النباتات بواسطة الضوء

في النظام الفضاء التكنولوجيا والبيولوجيا األساسيّة المطلوبة للتحّكم

رت في يمكن استخدام األدوات التي طُ . البصري الوراثي في حبّة الحّمص ّوِّ

راح هذا االقت. هذا االقتراح للممارسة الحياة على سطح القمر وأكثر من ذلك

، يميااألكادهو تعاون بين علماء من الواليات المتّحدة وإسرائيل في سنة 

، جامعة تراوففينيوناتان: الباحث الرئيسي. الصناعة والشركاء التربويّين

يروحاممركز العلوم ،D-MARSشتراوس، : بالتعاون معستانوفورد



يةأبحاث إنسان/علم األحياء



UltraSight
قلبّي لطاقم رّواد الفضاء في مهام الفضاءأولتراساوندفحص 

هام بيئة الفضاء تشّكل خطورة كبيرة على جهاز القلب والتنفّس، باألخّص في م

ا طّورت تكنولوجيسايت-أولترا. الفضاء طويلة األمد والبعيدة عن الكرة األرضيّة

النقّال، الذي يعتمد على الذكاء االصطناعي، الذي األولتراساوندخاّصة في مجال 

يتسا-أولترا. يتيح المجال للحصول على معلومات تشخيصيّة بشكل سريع ودقيق

، راساونداألولتتوفّر واجهة تطبيقيّة تقدّم تعليمات في الوقت الحقيقي لمشغّل جهاز 

ل اإلشارة المستخدَم في  ، من أجل األولتراساوندحول كيفيّة اإلمساك وإزاحة محّوِّ

الحصول على صورة بجودة تشخيصيّة، بغّض النظر عن مستوى مهاراته في مسح

طاقم هذا التطوير المبتَكر قد يوفّر معلومات طبيّة هاّمة وضروريّة ل. األولتراساوند

سايت-أولترا، ستقوم ركيعفي إطار مهّم الفضاء . الفضاء خالل مهّمة الفضاء

ا بالتعاون مع المعهد اإلسرائيلي لطّب الفضاء والطيران باختبار هذه التكنولوجي

فحص في اإلسرائيليّة في محّطة الفضاء الدوليّة، بهدف فحص قابليّة تطبيق إجراء ال

مهام الفضاء من قِّبل طاقم غير متمّرس، بغّض النظر عن تأهيله في التخطيط 

شنكارفيرتمان، عيران دافيدي: الباحث الرئيسي(. األولتراساوند)الصوتي 



طّب األعصاب



EEG SENCE
الجاذبيّةلألداء الذهني السليم تحت تأثير انعدام بحث 

مع ذلك، هناك نقص في معطيات المتابعة . السفريّات المتواصلة في الفضاء تحتاج إلى متابعة ورصد لمستوى األداء الذهني لدى رّواد الفضاء

ختبار الهدف من المشروع هو ا. الطوليّة للتغييرات التي تطرأ على نشاط الدماغ، والذي يؤثّر على مستوى األداء الذهني تحت تأثير الجاذبيّة الصغرى

.  اءالجدوى من نظام مراقبة نشاط الدماغ، وكذلك تحليل األداء الذهني وتشخيص التغييرات التي تحدث تحت التأثيرات والشروط الخاّصة في الفض

. ذهنيءأداستتمحور التجربة حول التغييرات التي تطرأ على نشاط الدماغ في وضعيّة الراحة، وأيًضا التغييرات أثناء تنفيذ المهام التي تحتاج إلى 

EEG-Senseسيشمل البحث إجراء قياسات للنشاط الذهني بواسطة نظام شركة  باإلضافة، سيتّم . دقائق في كّل مّرة10مّرتين في اليوم ولمدّة ،

أيّام تقريبًا من العودة إلى الكرة األرضيّة، وذلك بهدف المقارنة بين الشروط والتأثيرات الخاّصة 8أيّام تقريبًا من السفر، وبعد 8إجراء القياسات قبل 

.في الفضاء وبين تلك الموجودة على األرض



العلوم تحت تأثير الجاذبيّة الصغرى


