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أولمبياد الفضاء على اسم إيالن رامون – توجيهات للمرحلة (ب)
إلى التالميذ والمعلِّمين الكِرام،
تهانينا! إنكم ُتكمِلون مسيرتكم منتقلين إلى المرحلة الثانية من األولمبياد.
ِّ
تخططوا و ُتجْ رُوا فعّالية للجمهور ،تهدف إلى بناء ا ّتصال شخصيّ بين افراد الجمهور
سيكون عليكم ،في هذه المرحلة ،أن
وتوفير فرصة ،نوعًا ما ،لدخول تجربة عميقة تتناول َموْ ضوع األولمبياد (الفضاء الجديد – تحدّيات وفُ َرص األولمبياد) من
وبمشاركة أعضاء من الجمهور .الهاكاثون عبارة عن منا َسبة احتفالية
خالل إجراء هاكاثون لمبادرات في مجال الفضاء
َ
تتألَّف من منتجات إبداعية جماع َّية وعرض المنتجات.

مبادرات في مجال الفضاء
ت مختلفة ل ُس ّكان الكرة األرضية عن
تحو َل الفضا ُء إلى حلبة نشاطات لشركات خاصّة تقترح خدما ٍ
خالل السنوات األخيرة َّ
طريق مشاريع فضائية مختلفة :مشاريع ومراكز اإلطالق (إلى الفضاء) ،ا ّتصاالت ،تصوير وتحليل بيانات ،بل حتى عمليّات
ُ
ِّ
حيث يمكن
المزودين (للخدمة)
البناء في الفضاء واستخالص الموارد .يرتكز أساس النشاط التجاريّ على التعاون بين
ُ
العشرات من ِّ
مزودي خدمات أخرى والتي بدونها ال يمكن توفير الخدمة.
لخدمة معيَّنة أن ترتكز على نشاط يؤدّيه
الع ْقد األخير،
ُربّما يُعتبر اإلطالق إلى الفضاء الخدم َة األه ّم من بين نشاطات الفضاء .إنَّ أكبر تقدُّم واألكثر ثوري ًّة ،خالل َ
في مجال المبادرات في مجال الفضاء ،هو بال شك تخفيض سعر اإلطالق .في السابق ،كانت ِّ
مكونات الصاروخ أحاد َّي َة
االستعمال وكانت تسقط إلى المحيط المائي أو تبقى في مسار المدار .إنّ تطوير الصاروخ الحامل متع ِّدد االستخدامات –
تكاليف اإلطالق .الشركة الرائدة في هذا المجال هي
بشكل حا ّد
ض
َ
مع القدرة على الهبوط الذاتيّ المست ِق ّل والدقيق – خ َّف َ
ٍ
والمخترع إيلون ماسك .شاهِدوا الفيل َم القصير ,هبوط
سبيس إكس ( ،)SpaceXالتي أُقيمت على يد رائد األعمال
ِ
المسرِّ عات الجانبية (على اليابسة) ومسرِّ ع الجزء المركزي (الهبوط على ِم َنصَّة مائيّة في المحيط) للصاروخ-الحامل فالكون
الثقيل (:)Falcon Heavy
https://www.youtube.com/watch?v=HVqWEoyiaBA
إنَّ المرحلة الثانية للصاروخ فالكون ،والتي تباشر أداءها بعد انفصال المرحلة األولى ،غير قابلة لالستعمال مرة احرى.
تتر َّكب ( Starshipمركبة الشركة لفضائية المتقدمة) من مرحل َتين ،وكالهما قابلتان الستعمال اضافي؛ إ ّنها نظام اطالق
الصواريخ الفضائيّ األكبر من أي وقت سبق ،وبمقدوره أن ينقل حُموالت ثقيلة وخاص ًّة إلى اماكن بعيدة ،بل حتى أن يُرْ ِج َع
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ت إلى الكرة األرضية .نجد في نماذج أخرى للمركبة الفضائية هذه ،أنّ المركبة ُتستخدم للهبوط على القمر ،على
حموال ٍ
المريخ ،بل للقيام برحلة فضائية عابرة للقا ّرات .ما زالت المركبة َقيْدَ التطوير ،وإنّ النموذج المبدئيّ  SN20هو النموذج
ِّ
يخططون إلطالقه إطال ًقا مدار ًّيا ومن بعدها يحاول العودة والهبوط؛ على ما يبدو سيح ُدث ذلك في نهاية السنة
األوّ ل الذي
الحالية.
 Tethers Unlimitedهي إحدى الشركات الرائدة في مجال جديد الذي يتناول عملية البناء في الفضاء:
https://www.youtube.com/watch?v=0CmjpMtucwQ
ً
جهازا الستخراج األكسجين من التربة
مشاريع فضاء مختلفة :هيليوس اإلسرائيليّة تص ِّنع
هناك أيضً ا شركات إسرائيلية تقدم
َ
القمرية حيث سيُستخ َدم كوقو ٍد للصواريخ:
https://www.youtube.com/watch?v=r2Uo4_3MnTI&t=182s
الشركة اإلسرائيلية  NSL Commس ُتتيح اإلمكانية إلجراء ا ّتصاالت عبر األقمار الصناعية الصغيرة والرخيصة التكلفة
ِضي الطاقة .يمكن تحقيق ذلك بفضل صحن هوائيّ (أنتينا) قابل للتوجيه
وذات قدرات على البث وااللتقاط خاصة منخف َ
وأكبر بكثير من القمر الصناعي بذاته ،إذ يُعنى بهوائيّ َم ِرن ويمكن فتحه ونشره في الفضاء .ستقوم إحدى التجارب من
مهمّة راكيياع ،باختبار عملية امتداد ونشر الهوائي في ظروف انعدام الوزن.
https://www.youtube.com/watch?v=Ab_HwYHnZEw
ُ
األسواق ستم ِّكن البشر ّية
ما َذ َكرناه يُعتبر أمثلة فحسب ،لشركات فضاء تنشط عبر األسواق الناشئة في مجال الفضاء؛ هذه
انتشار الحياة ،الثقافة والتكنولوجيا التي تتطوّ ر على الكرة األرضية الماكن أخرى في النظام الشمسي والكون.
من أن توس َِّع
َ

تعريفات:
َ
منتخبة :تالميذ المدرسة المتنافِسين في أولمبياد الفضاء على اسم إيالن رامون.
هيئة
َ
ضمن إطار المشروع.
المنتخبة ،مسؤول عن َم ْوضوع أو مهمّة معيَّنة
فريق :أحد أقسام الهيئة
َ
جماعة :األشخاص الذين توجّه ُتم إليهم خالل لقاء العرض وهاكاثون المبادرة.
ِّ
يخططون سوي ًّة لمشروع مبا َدرة في مجال الفضاء ،ليعرضوه خالل الهاكاثون للمبادرات.
مجموعة :أعضاء جماعة
ُ
َ
ت عن مبادَ رات تجارية َنشِ طة وا ّتجاهات
المنتخبة تعرض للجمهور معلوما ٍ
الهيئة
عبارة عن منا َسبة فيها
لقاء العرض:
َ
إجرائيّة فعالة للمستق َبل ،في مجال الفضاء الجديد.
هاكاثون مبادرات :عبارة عن منا َسبة لتنشيط وتحفيز جُمهور ُّ
الزوّ ار ،والهدف تجربة األفراد في المبادرة واالبداع في توجيه
منا َسبة تطوير مبادرة تجارية فضائية.
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المه ّمة:
ِّ
تخططوا لبرنامج هاكاثون مبادرات تجارية لمجموعات من الجمهور.
سيكون عليكم ،في المرحلة ب من األولمبياد ،أن
المبا َدرات التي سيت ّم تقديمها ،سوف ُت ْثري – وتن ِّشط وتش ِّكل – ً
قيمة في بيئة فضائية.
 .1ح ِّددوا واختاروا مجموعة/جمهور تودّون أن تتعاملوا معهم.
 .2تواصلوا مع المجموعة التي اخترتموها ،اَعلِنوا ْ
وادعوا أعضا َء المجموعة إلى لقاء العرض .اعرضوا أمام
المجموعة مبا َدرات (تجارية) في مجال الفضاء الجديد ،على أ ّنها مبا َد ٌ
رات نشطة أو ما زالت قيد التطوير.
ِّ
خططوا للقا ٍء ونفذوه ،بحيث من خالله س َيجري هاكاثون لمبادرات .خالل الهاكاثون المبادرات ،سيت ّم تطوير
.3
عرض المبادَ رات أمام هيئة
المبادَ رات حتى تتبلور إلى اقتراح/عرض كامل ،وعند نهاية الهاكاثون سوف ُت َ
الت ُح ّكيم (على أن ُتعيّنوا الهيئ َة مس َب ًقا).
 .4على امتداد الفعالية بأكملها وداخل المجموعة ،اُنشروا لقاءت العرض والهاكاثون للمبادرة .حافِظوا على اتصال
مع المجموعة ،بين اللقاءات.
جميع نشاطاتكم وإنتاجات اللقاءات.
 .5تذ َّكروا أن تسجلوا وتو ِّثقوا
َ

توجيهات للقيام بالعمل:
ً
مسؤوال عن إحدى المهمّات المفصَّلة في البنود اآلتية:
ننصحكم أن تتو ّزعوا إلى أربعة ْف ِرقَ  ،بحيث كل فريق يكون
سبات
 .1العالقات المجتمعية واإلعالن عن المنا َ


شارك في المنا َسبات التي ستنظمونها .عليكم بتحديد موعد لقا َءين (يمكن
عليكم تحديد وانتقاء الجماعة التي س ُت ِ
اجراء ذلك عبر  ZOOMإذا دعت الحاجة) وأن تدعو إليهما أعضا َء الجماعة.



عرض الموا ُد اإلعالنية،
سيكون عليكم تخطيط اإلعالن عن المنا َسبة ،أن تجهِّزوا موا ًدا ،وأن تقرِّ روا أين س ُت َ
جماهير إضافية زياد ًة على المجموعات (المق ِّدمة
ل َمن ومتى س ُتعرض .يمكنكم أن تدعوا إلى منا َسبة الهاكاثون،
َ
للعُروض) التي تؤلِّف الجماع َة .في حال قرّرتم أن تفعلوا ذلك ،اُدعوا هذه الجماهير عن طريق إعالن مستق ّل
ومنفرد.
ِ



ُي َفضَّل أن ُتعلِنوا عن المنا َسبات قبل إجرائها ،وكذلك أن تعلنوا عن إنتاجات المنا َسبات التي ستح ُدث بعدها.

 .2تحضير مواد الخلفية ولقاء الكشف


ب ذوقكم هي األكثر جذبًا وأهمي ًّة ،والتي بواسطتها سوف
سيكون عليكم تحضير مواد الخلفية ،التي َحسْ َ
تعرضون أمام الجماعة مجا َل الـ "فضاء الجديد" في لقاء العرض.



ِّ
ِّ
ّ
تخططوا أسلوب اإلنتاج واإلبداع لدى
وتخططوا َسي َْر المنا َسبة .عليكم أن
تخططوا لقاء-العرض،
عليكم أن
وأساليب عملها أثنا َء المنا َسبة وما يأتي َبعدها.
المجموعات في الجماعة،
َ



ستعمل المجموعات على تخطيط مشروع تجاريّ مبادَ ر وحديث يستخدم ويطبِّق أح َد المشاريع المبادَ رة أو
اإلنشاءات التي عرضتموها أو أ ّنه يتعاون أو يتنافس معها .يمكن للمشروع المبادَ ر أن يعمل على تزويد
3

توجيهات على مشارف المرحلة ب من أولمبياد الفضاء (سنة )2021/22

جمهور
يكون مشرو ًعا مبادَ رً ا يخدم
خدمة لألعمال التجارية ( )Business to Business – B2Bأو
َ
َ
ُ
المجموعات ب َب ْل َورة فكرة
المستهلِكين ( .)B2C – Business to Customerفي هذا اللقاء ،ستقوم
ألجل المشروع المبا َدر.
 .3تخطيط وقيادية هاكاثون المبادرة


وأسلوب عرض األشياء.
المناسبة وقواعدها ،وأن تح ِّددوا ترتيب وتسلسُل المتح ِّدثين
عليكم أن تجهِّزوا برنام َج
َ
َ



المشارك َة في الهاكاثون ،وتجهِّزوا األدوات والمواد التي
عليكم تحديد موعد ومكان اللقاء ،وأن تضمنوا
َ
س ُتستخدم خالل اللقاء .من الجدير أن توجِّ هوا المجموعات نحو األعمال اإلبداعية واإلنتاج من خالل فئة
تعاون وتسويق الخدماتُ .ي َفضَّل التركيز
متنوِّ عة من أفكار لمن َتجات ،عملية وضع الماركات ،نشاط الشركةُ ،
على استخدام وسائل مساعِ دة توضيحيّة بيانيّة تساعِ د أعضا َء المجموعات في تقديم المشاريع المبا َدرة.



اعقِدوا منا َسبة مراجعة قُ َب ْي َل اللقاء واستخلِصوا منها ال ِع َبر.



عند اختتام الهاكاثون ،ستقوم هيئ ُة التح ّكيم التي عيّنتوها ،باختيار المشاريع المبا َدرة الفائزة بحسب معايير
معيَّنة قُمتم بتحديدها ،مثلِ :ق َيم ترغبون بتعزيزها وتر ِق َيتها ،إمكانيات التسويق لدى المشروع المبادَ رة ،وما
إلى ذلك .عليكم أن تكوِّ نوا صيغة ملفّ (فورمات) ّ
جذاب من أجل عملية العرض والتحكيم بشأن الحقائق
الواقعية.

 .4التوثيق
عليكم أن ِّ
َ
المنتخبة والجماعة ،بنا ًء على التوجيهات المُعطاة في المستند التوثيقيّ
توثقوا مراح َل العمل وإنتاجات الهيئة
الذي حصلتم عليه (تجدوه أي ً
ضا في موقع األولمبياد) ،لكي نتم َّك َن من أخذ انطباع حول المنا َسبة .قبل القيام بأي مرحلة،
ِّ
العناصر/مكونات عليكم بتوثيقها ،أن ُتمرِّ روا المعلومات إلى فرق العمل
عليكم أن تتف ّحصوا في المستند التوثيقي أي من
األخرى ،والتأ ّكد من أنّ التفاصيل الالزمة ت َّم توثيقها أثناء العمل .من المه ّم أن تعبِّئوا المستندَ التوثيقيَّ أثناء قيامكم
بالعمل وليس عند نهاية الفعّالية.

ً
نقاطا
بناء عليها ستربح مجموعتكم
مقاييس ومعايير للتقييمً ،
التنوع في اختيار الجماعة/ات ومجموعات العمل []20%
.1
ُّ
ٌ
نقاط عالية لقا َء تنفيذ الفعّالية لمع جماعات/جماهير ال ُتجْ ري (بصورة عامّة) لقاءات فيما بينهاً .
مثال :إذا
س ُت ْك َت َسب
عملتم على تنشيط أبناء ص ّفكم فقط ،فهذا سي ُْكسِ ْب ُكم القليل من النقاط ،وإذا ن َّشطتم طبقات (أو صفوف) أُخرى من
ً
ً
نقاطا أعلى ممّا سبق
نقاطا أعلى ،في حين التوجُّ ه إلى جماهير خارج المدرسة سيُكسِ بكم
المدرسة فبذلك س ُتحْ ِرزون
حتى .عن طريق تنشيط جماعات مختلفة وتشكيل ا ّتصاالت فيما بينها ،بهذا أيضً ا ُتحْ ِرزون النقاط.
 .2لقاء العرض ،تحضير المعلومات ،وتنشيط الجماعات []20%
س َتكسبون ً
برنامج لمنا َسبة مفصَّلة تشمل عرض عن مشاريع مبا َدرة فضائية الفتة ذات صلة ومتنوّ عة،
نقاطا عالية لقا َء
ٍ
توجيهات واضحة تسهِّل إتمام إجراءات َب ْل َورة المجموعة ،ولقا َء استمرارية عمل المجموعاتً .
مناسبة
مثال :إذا عُقدت
َ

4

توجيهات على مشارف المرحلة ب من أولمبياد الفضاء (سنة )2021/22

المشاركة
فيها عُرضت األفالم القصيرة (من هذا الملف) فحسب ،أو أ ّنه ت َّم التقسيم إلى مجموعات دون التشجيع على
َ
في الهاكاثون ،بذلك َتكسبون ً
نقاطا منخفِضة.
 .3هاكاثون المبادرة []20%
ً
نقاطا عالية لقا َء برنامج لمنا َسبة مُثيرة والفتة وواضحة ،قواعد تنافسية الفتة لقيادة الهاكاثون ،عملية اختيار
س ُنكسِ بكم
الفائزين المرتكِزة على معايير واضحة (عند التحكيم) تتناول مدى مسا َهمة المشروع المبادَ ر من أجل مصلحة الجميع،
َّ
مناس ً
بة ال
المخططات والرسوم البيانية ،األساليب التي ا ُّتبعت لتحقيق األهداف التجارية ،وما إلى ذلك .إنّ
لقا َء َج ْودة
َ
تشمل جدو َل مَواعِ ٍد واضح أو معايير الختيار فائز ،س ُتكسِ بكم ً
نقاطا منخفِضة.
الفعال ّية []20%
 .4النطاق (المدى)،
التنوع ،اإلبداع واإلنتاج ،والجمال ّيات عند نشر ّ
ُّ
س ُت ْك َت َسب نقاط عالية لقا َء إعالن ( َن ْشر) أصليّ ت َّم تصميمُهُ ،نشِ َر في عدد من قنوات اإلعالم المختلفة التي تكشف
المناسبات لجماهير مسته َدفة مختلفة .باستخدامكم "الجمال ّي" ،وبذل مجهود في النشر بوسائل إعالم مرئية على اختالفها،
َ
هكذا َتكسبون ً
عددا من النقاط.
َ
المنتخبة وعمل األفرقة []20%
 .5عمل الهيئة
َّ
َ
المشتركة
المنتخبة
وموثق ،جُزءًا أساس ًّيا عند القيام بعمل جماعيّ للهيئة
بشكل واضح
يُعتبر توزيع األدوار والمها ّم،
ٍ
ِ
في األولمبياد .س ُت ْك َت َسب نقاط عالية لقا َء إجراءات َّ
ٌ
إجراءات تتضمّن اآلراء التي ت َّم تسميعها
موثقة ج ّي ًدا ال ّتخاذ القرارات؛
وتتضمَّن َوصْ ًفا لخيارات مشروحة ومفصَّلة ا ُّت ِخ َذت من بين إمكانيّات مختلفة وُ ضِ َعت َم ْوضِ َع ال َبحثَ .بوصْ فكم لعملية
حرزون عد ًدا منخ ِفضً ا من النقاط.
ال تشتمل على المصاعب وحاالت َ
الحيْرة ،بذلك س ُت ِ
ً
إضافة إلى التعرُّ ف على مشاريع مبادَ رات في "الفضاء الجديد"،
نلفت انتباه المعلِّمين مرافِقي المجموعات إلى ما يلي:
سيكون التشديد في هذه المرحلة على اإلنتاج واإلبداع ،األصل وااللتزام بالجوهر ،التي س ُيبْديها التالميذ عند تجنيدهم ألفراد
الجماعة وعند التخطيط للمنا َسبات ،العمل الجماع ّي للفريق والجهود المبذولة في التحضيرات والتنشيطات (تفعيالت) .لن
مشاركة فعّالة من ِق َبل الهيئة التدريسية
ُقاب ٍل ماليّ تمنحه عناص ٌر َو ِجهات خارجيّة أو لقا َء
َ
يت ّم إكساب نقاط لقا َء فعّاليّات بم ِ
لل َمدرسة واألهالي في القيام بالتحضيرات والتنشيطات (يُسمح أن يت ّم توجيه وإرشاد التالميذ ،لكن يُمنع القيام بالعمل عِ َوضًا
استثمار اقتصادي يفوق الوسائ َل المُتاحة والمتو ِّفرة للتالميذ بشكل َّ
ضمن إطار المدرسة.
مكثف ومُسْ َت ِم ّر
عنهم) ،أو لقا َء
َ
ٍ

التسليم
▪

ِّص ألجلكم في  ، Google Driveحتى
عليكم حفظ النسخة االخيرة للمستند التوثيقي ،في المجلَّد الرئيسي الذي ُخص َ
تاريخ  17.1.22الساعة .13:00

▪

لن يت ّم فحص المل ّفات التي س ُت َسلَّم بعد التاريخ المذكور.
بالنجاح!
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