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 2021 تشرين الثاني 25           

 
 (بتوجيهات للمرحلة ) – أولمبياد الفضاء على اسم إيالن رامون

 

 إلى التالميذ والمعلِّمين الِكرام،

 الثانية من األولمبياد.كم منتقلين إلى المرحلة تتهانينا! إنكم ُتكِملون مسير

طوا وُتْجُروا فّعالية   جمهورلاافراد ، تهدف إلى بناء اّتصال شخصّي بين للجمهورسيكون عليكم، في هذه المرحلة، أن تخطِّ

من  د(تحّديات وفَُرص األولمبيا – الفضاء الجديداألولمبياد ) خول تجربة عميقة تتناول َمْوضوعفرصة، نوًعا ما، لدوتوفير 

 احتفالية. الهاكاثون عبارة عن مناَسبة جمهورالمن أعضاء لمبادرات في مجال الفضاء وبمشاَركة خالل إجراء هاكاثون 

  .نتجاتمالعرض ة وجماعيَّ  يةإبداع تنتجامتتألَّف من 

 

 الفضاء مجال في مبادرات

َل الفضاءُ  خالل السنوات األخيرة إلى حلبة نشاطات لشركات خاّصة تقترح خدماٍت مختلفة لُسّكان الكرة األرضية عن  تحوَّ

تى عملّيات ح اإلطالق )إلى الفضاء(، اّتصاالت، تصوير وتحليل بيانات، بل مراكزو مشاريعفضائية مختلفة:  مشاريعطريق 

دين )للخدمة( حيُث يمكنبين  التعاون علىيرتكز أساس النشاط التجارّي البناء في الفضاء واستخالص الموارد.   المزوِّ

ديلخدمة معيَّنة أن ترتكز على   خدمات أخرى والتي بدونها ال يمكن توفير الخدمة. نشاط يؤّديه العشراُت من مزوِّ

م واألكثر ثورّيًة، خالل الَعْقد األخير،  ُرّبما ُيعتبر اإلطالق إلى الفضاء الخدمَة األهّم من بين نشاطات الفضاء. إنَّ أكبر تقدُّ

نات الصاروخ أحاديََّة  سعر اإلطالق.تخفيض المبادرات في مجال الفضاء، هو بال شك في مجال  في السابق، كانت مكوِّ

د االستخدامات إّن تطوير مدار. في مسار ال المحيط المائي أو تبقىاالستعمال وكانت تسقط إلى   –الصاروخ الحامل متعدِّ

ي هالشركة الرائدة في هذا المجال اإلطالق.  خفََّض بشكٍل حاّد تكاليفَ  – المستِقّل والدقيقالقدرة على الهبوط الذاتّي  مع

 هبوط ر,القصيشاِهدوا الفيلَم رائد األعمال والمختِرع إيلون ماسك.  ، التي أُقيمت على يد(SpaceX) سبيس إكس

عات الجانبية ة مائّية في المحيط( المسرِّ ع الجزء المركزي )الهبوط على ِمَنصَّ فالكون  الحامل-للصاروخ )على اليابسة( ومسرِّ

 (:Falcon Heavy) الثقيل

https://www.youtube.com/watch?v=HVqWEoyiaBA 

 .رىلالستعمال مرة احفالكون، والتي تباشر أداءها بعد انفصال المرحلة األولى، غير قابلة للصاروخ  إنَّ المرحلة الثانية

الق ط؛ إّنها نظام االستعمال اضافيوكالهما قابلتان ( من مرحلَتين، لفضائية المتقدمة لشركة)مركبة ا Starshipتتركَّب 

ُيْرِجَع  بعيدة، بل حتى أن اماكن وخاّصًة إلى أن ينقل ُحموالت ثقيلة كبر من أي وقت سبق، وبمقدورهاألالفضائّي الصواريخ 

https://www.youtube.com/watch?v=HVqWEoyiaBA
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أّن المركبة ُتستخدم للهبوط على القمر، على أخرى للمركبة الفضائية هذه،  نماذجنجد في  حموالٍت إلى الكرة األرضية.

هو النموذج  SN20النموذج المبدئّي ما زالت المركبة َقْيَد التطوير، وإّن المريخ، بل للقيام برحلة فضائية عابرة للقاّرات. 

طون إلطالقه إطالًقا مدارّيًا ومن بعدها يحاول  األّول على ما يبدو سيحُدث ذلك في نهاية السنة  الهبوط؛والعودة الذي يخطِّ

 الحالية.

Tethers Unlimited الذي يتناول عملية البناء في الفضاء: هي إحدى الشركات الرائدة في مجال جديد 

https://www.youtube.com/watch?v=0CmjpMtucwQ 

جين من التربة األكس الستخراجتصنِّع جهاًزا اإلسرائيلّية  هيليوس: مختلفةفضاء تقدم مشاريَع هناك أيًضا شركات إسرائيلية 

 القمرية حيث سُيستخَدم كوقوٍد للصواريخ:

https://www.youtube.com/watch?v=r2Uo4_3MnTI&t=182s 

لفة والرخيصة التك الصغيرة صناعيةسُتتيح اإلمكانية إلجراء اّتصاالت عبر األقمار ال NSL Comm الشركة اإلسرائيلية

 لتوجيهلصحن هوائّي )أنتينا( قابل . يمكن تحقيق ذلك بفضل ِفَضي الطاقةمنخخاصة وذات قدرات على البث وااللتقاط 

ب من ستقوم إحدى التجاربكثير من القمر الصناعي بذاته، إذ ُيعنى بهوائّي َمِرن ويمكن فتحه ونشره في الفضاء.  وأكبر

 مهّمة راكيياع، باختبار عملية امتداد ونشر الهوائي في ظروف انعدام الوزن. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ab_HwYHnZEw  

ن الما َذَكرناه ُيعتبر أمثلة فحسب، لشركات فضاء تنشط عبر األسواق الناشئة في مجال الفضاء  ةبشريّ ؛ هذه األسواُق ستمكِّ

َع انتشاَر الحياة، الثقافة والتكنولوجيا التي تتطّور على الكرة األرضية من   سي والكون.النظام الشم أخرى في الماكنأن توسِّ

 

 تعريفات:

 تالميذ المدرسة المتناِفسين في أولمبياد الفضاء على اسم إيالن رامون. هيئة منتَخبة:

 أو مهّمة معيَّنة ضمَن إطار المشروع. يئة المنتَخبة، مسؤول عن َمْوضوعأحد أقسام اله فريق:

 .المبادرةوهاكاثون  عرضاألشخاص الذين توّجهُتم إليهم خالل لقاء ال جماعة:

طون جماعةأعضاء  مجموعة:  .للمبادرات، ليعرضوه خالل الهاكاثون في مجال الفضاء ةسوّيًة لمشروع مباَدر يخطِّ

 واّتجاهات مباَدرات تجارية َنِشطةجمهور معلوماٍت عن لل تعرض عباَرة عن مناَسبة فيها الهيئُة المنتَخبة  :العرضلقاء 

 للمستقَبل، في مجال الفضاء الجديد.فعالة إجرائّية 

ّوار، عبارة عن  :مبادراتهاكاثون  وجيه المبادرة واالبداع في ت األفراد في تجربةالهدف ومناَسبة لتنشيط وتحفيز ُجمهور الزُّ

 فضائية.مبادرة تجارية  تطويرمناَسبة 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0CmjpMtucwQ
https://www.youtube.com/watch?v=r2Uo4_3MnTI&t=182s
https://www.youtube.com/watch?v=Ab_HwYHnZEw
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 المهّمة:

طوا لبرنامج هاكاثون سيكون عليكم، في المرحلة ب من األولمبياد، أن  . من الجمهورمجموعات ل تجارية مبادراتتخطِّ

ل  –المباَدرات التي سيتّم تقديمها، سوف ُتْثري   قيمًة في بيئة فضائية. –وتنشِّط وتشكِّ

دوا و .1  .املوا معهمتعتتوّدون أن مجموعة/جمهور  اختارواحدِّ

. اعرضوا أمام عرضعة إلى لقاء الوجممأعضاَء العوا ، اَعلِنوا وادْ اخترتموهاعة التي وجممتواصلوا مع ال .2

 مباَدرات )تجارية( في مجال الفضاء الجديد، على أّنها مباَدراٌت نشطة أو ما زالت قيد التطوير. عةوجممال

طوا للقاٍء و .3 ، سيتّم تطوير المبادرات. خالل الهاكاثون لمبادراتمن خالله سَيجري هاكاثون بحيث ، نفذوهخطِّ

ُتعَرض المباَدرات أمام هيئة  المباَدرات حتى تتبلور إلى اقتراح/عرض كامل، وعند نهاية الهاكاثون سوف

 مسَبًقا(. ا الهيئةَ )على أن ُتعّينو ميُحكّ تال

ال اتص. حاِفظوا على للمبادرةوالهاكاثون  عرضعة، اُنشروا لقاءت الوجممبأكملها وداخل ال فعاليةعلى امتداد ال .4

 عة، بين اللقاءات.وجمممع ال

روا أن .5  نشاطاتكم وإنتاجات اللقاءات. جميعَ  توثِّقواتسجلوا و تذكَّ

 

 :توجيهات للقيام بالعمل

لة في البنود اآلتية: ننصحكم أن تتوّزعوا إلى أربعة ْفِرَق، بحيث كل فريق يكون مسؤواًل   عن إحدى المهّمات المفصَّ

  

  واإلعالن عن المناَسباتالعالقات المجتمعية  .1

  ن )يمكن عليكم بتحديد موعد لقاَءي. ستنظمونهاعليكم تحديد وانتقاء الجماعة التي سُتشاِرك في المناَسبات التي

 تدعو إليهما أعضاَء الجماعة.إذا دعت الحاجة( وأن  ZOOMذلك عبر  اجراء

  ،روا أين سُتعَرض المواُد اإلعالنية سيكون عليكم تخطيط اإلعالن عن المناَسبة، أن تجهِّزوا مواًدا، وأن تقرِّ

مة )الم جموعاتالمزيادةً على  يمكنكم أن تدعوا إلى مناَسبة الهاكاثون، جماهيَر إضافيةلَمن ومتى سُتعرض.  قدِّ

اُدعوا هذه الجماهير عن طريق إعالن مستقّل في حال قّررتم أن تفعلوا ذلك،  للُعروض( التي تؤلِّف الجماعَة.

 ومنفِرد.

 .ل أن ُتعلِنوا عن المناَسبات قبل إجرائها، وكذلك أن تعلنوا عن إنتاجات المناَسبات التي ستحُدث بعدها  ُيَفضَّ

 تحضير مواد الخلفية ولقاء الكشف .2

  ،والتي بواسطتها سوف َحْسَب ذوقكم هي األكثر جذًبا وأهمّيةً التي سيكون عليكم تحضير مواد الخلفية ،

  .عرضتعرضون أمام الجماعة مجاَل الـ "فضاء الجديد" في لقاء ال

  طوا طوا أسلوب اإلنتاج واإلبداع لدى عرضال-لقاءعليكم أن تخطِّ ، وتخّططوا َسْيَر المناَسبة. عليكم أن تخطِّ

 َبعدها. يأتي أثناَء المناَسبة وما المجموعات في الجماعة، وأساليَب عملها

 يستخدم ويطبِّق أحَد المشاريع المباَدرة أو  ستعمل المجموعات على تخطيط مشروع تجارّي مباَدر وحديث

للمشروع المباَدر أن يعمل على تزويد  أو أّنه يتعاون أو يتنافس معها. يمكن عرضتموهااإلنشاءات التي 
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جمهوَر أو يكوَن مشروًعا مباَدًرا يخدم  (B2B – Business to Business) خدمة لألعمال التجارية

(. في هذا اللقاء، ستقوم المجموعاُت بَبْلَورة فكرة B2C – Business to Customer) المستهلِكين

 مشروع المباَدر.جل الأل

 المبادرةقيادية هاكاثون تخطيط و .3

  ثين وأسلوَب عرض األعليكم أن تجهِّزوا برنامَج المناَسبة وقواعدها، وأن دوا ترتيب وتسلُسل المتحدِّ  شياء.تحدِّ

  عليكم تحديد موعد ومكان اللقاء، وأن تضمنوا المشاَركَة في الهاكاثون، وتجهِّزوا األدوات والمواد التي

هوا المجموعات نحو األعمال اإلبداعية واإلنتاج من خالل فئة  سُتستخدم خالل اللقاء. من الجدير أن توجِّ

لوتسويق الخدمات ، تعاُونأفكار لمنَتجات، عملية وضع الماركات، نشاط الشركةعة من متنوِّ  ركيز الت . ُيَفضَّ

 تساِعد أعضاَء المجموعات في تقديم المشاريع المباَدرة. على استخدام وسائل مساِعدة توضيحّية بيانّية

  واستخلِصوا منها الِعَبر. ة قَُبْيَل اللقاءمراجعاعِقدوا مناَسبة 

 م التي عّينتوها، باختيار المشاريع المباَدرة الفائزة بحسب معايير يحكّ تال ةُ عند اختتام الهاكاثون، ستقوم هيئ

نة قُمتم بتحديدها ، وما ةات التسويق لدى المشروع المباَدريإمكان، مثل: ِقَيم ترغبون بتعزيزها وترِقَيتها، معيَّ

نوا صيغة ملّف )فورمات ( جّذاب من أجل عملية العرض والتحكيم بشأن الحقائق إلى ذلك. عليكم أن تكوِّ

 الواقعية.

 التوثيق .4

وإنتاجات الهيئة المنتَخبة والجماعة، بناًء على التوجيهات الُمعطاة في المستند التوثيقّي عليكم أن توثِّقوا مراحَل العمل 

َن من أخذ انطباع حول المناَسبة.  ي مرحلة، قبل القيام بأالذي حصلتم عليه )تجدوه أيًضا في موقع األولمبياد(، لكي نتمكَّ

روا المعلومات إلى ن تتفّحصوا في المستند التوثيقي أي من العناصر/مكوِّ عليكم أ العمل  رقفنات عليكم بتوثيقها، أن ُتمرِّ

األخرى، والتأّكد من أّن التفاصيل الالزمة تمَّ توثيقها أثناء العمل. من المهّم أن تعبِّئوا المستنَد التوثيقيَّ أثناء قيامكم 

 بالعمل وليس عند نهاية الفّعالية.

 

  مجموعتكم نقاًطاتربح م، بناًء عليها سيمقاييس ومعايير للتقي

ع في اختيار الجماعة/ات ومجموعات العمل .1  [%20] التنوُّ

ال ُتْجري )بصورة عاّمة( لقاءات فيما بينها. مثاًل: إذا مع جماعات/جماهير سُتْكَتَسب نقاٌط عالية لقاَء تنفيذ الفّعالية ل

 ذا نشَّطتم طبقات )أو صفوف( أُخرى منعملتم على تنشيط أبناء صّفكم فقط، فهذا سُيْكِسْبُكم القليل من النقاط، وإ

ه إلى جماهير خارج المدرسة سُيكِسبكم نقاًطا أعلى مّما سبق المدرسة فبذلك سُتْحِرزون نقاًطا أعلى،  في حين التوجُّ

 حتى. عن طريق تنشيط جماعات مختلفة وتشكيل اّتصاالت فيما بينها، بهذا أيًضا ُتْحِرزون النقاط.

 [%20] المعلومات، وتنشيط الجماعاتعرض، تحضير اللقاء  .2

لة تشمل  سَتكسبون نقاًطا عالية لقاءَ  ، عن مشاريع مباَدرة فضائية الفتة ذات صلة ومتنّوعة عرضبرنامٍج لمناَسبة مفصَّ

إذا ُعقدت مناَسبة عمل المجموعات. مثاًل:  استمراريةتوجيهات واضحة تسهِّل إتمام إجراءات َبْلَورة المجموعة، ولقاَء 
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يها ُعرضت األفالم القصيرة )من هذا الملف( فحسب، أو أّنه تمَّ التقسيم إلى مجموعات دون التشجيع على المشاَركة ف

 في الهاكاثون، بذلك َتكسبون نقاًطا منخِفضة.

 [%20] المبادرةهاكاثون  .3

عملية اختيار  ،سُنكِسبكم نقاًطا عالية لقاَء برنامج لمناَسبة ُمثيرة والفتة وواضحة، قواعد تنافسية الفتة لقيادة الهاكاثون

ع، أجل مصلحة الجمي معايير واضحة )عند التحكيم( تتناول مدى مساَهمة المشروع المباَدر من الفائزين المرتِكزة على

طات والرسوم لقاَء َجْودة البيانية، األساليب التي اتُّبعت لتحقيق األهداف التجارية، وما إلى ذلك. إّن مناَسبًة ال  المخطَّ

 تشمل جدوَل َمواِعٍد واضح أو معايير الختيار فائز، سُتكِسبكم نقاًطا منخِفضة.

ع، اإلبداع واإلنتاج، والجمالّيات عند نشر الفّعالّية .4  [%20] النطاق )المدى(، التنوُّ

سُتْكَتَسب نقاط عالية لقاَء إعالن )َنْشر( أصلّي تمَّ تصميُمه، ُنِشَر في عدد من قنوات اإلعالم المختلفة التي تكشف 

الفها، وسائل إعالم مرئية على اختوبذل مجهود في النشر بالمناَسبات لجماهير مستهَدفة مختلفة. باستخدامكم "الجمالّي"، 

  هكذا َتكسبون عدًدا من النقاط.

 [%20] مل الهيئة المنتَخبة وعمل األفرقةع .5

ُيعتبر توزيع األدوار والمهاّم، بشكٍل واضح وموثَّق، ُجزًءا أساسّيًا عند القيام بعمل جماعّي للهيئة المنتَخبة المشتِركة 

مَّ تسميعها اآلراء التي تفي األولمبياد. سُتْكَتَسب نقاط عالية لقاَء إجراءات موثَّقة جّيًدا الّتخاذ القرارات؛ إجراءاٌت تتضّمن 

لة اتُِّخَذت من بين إمكانّيات مختلفة ُوِضَعت َمْوِضَع الَبحث. بَوْصفكم لعملية  ن َوْصًفا لخيارات مشروحة ومفصَّ وتتضمَّ

 ال تشتمل على المصاعب وحاالت الَحْيرة، بذلك سُتحِرزون عدًدا منخِفًضا من النقاط.

ف على مشاريع مباَدر المجموعات إلى ما يلي:نلفت انتباه المعلِّمين مرافِقي  ، في "الفضاء الجديد" اتإضافًة إلى التعرُّ

راد بالجوهر، التي سُيْبديها التالميذ عند تجنيدهم ألف وااللتزام على اإلنتاج واإلبداع، األصل سيكون التشديد في هذه المرحلة

والجهود المبذولة في التحضيرات والتنشيطات )تفعيالت(. لن الجماعة وعند التخطيط للمناَسبات، العمل الجماعّي للفريق 

هات خارجّية أو لقاَء مشاَركة فّعالة من ِقَبل الهيئة التدريسية جِ يتّم إكساب نقاط لقاَء فّعالّيات بُمقاِبٍل مالّي تمنحه عناصٌر وَ 

ِعَوًضا  شاد التالميذ، لكن ُيمنع القيام بالعملللَمدرسة واألهالي في القيام بالتحضيرات والتنشيطات )ُيسمح أن يتّم توجيه وإر

 يفوق الوسائَل الُمتاحة والمتوفِّرة للتالميذ بشكل مكثَّف وُمْسَتِمّر ضمَن إطار المدرسة. اقتصاديعنهم(، أو لقاَء استثماٍر 

 التسليم

َص ألجلكم في لا فيلمستند التوثيقي، لحفظ النسخة االخيرة عليكم  ▪ ، حتى  Google Driveمجلَّد الرئيسي الذي ُخصِّ

 .13:00الساعة  17.1.22تاريخ 

 يتّم فحص الملّفات التي سُتَسلَّم بعد التاريخ المذكور.لن  ▪

 بالنجاح!


