
התחרות שמאפשרת לתצלומים שלכן.ם להמריא לחלל!
בתחילת שנת 2022 תצא משימת 'רקיע' לחלל, כשעל סיפונה הישראלי השני בחלל והראשון בתחנת 

החלל הבינלאומית - איתן סטיבה. במסגרת משימת 'רקיע' תתקיים תחרות צילום "לעוף על כדור 
הארץ" והמנצחים יזכו להציג את התצלומים שלהם בתחנת החלל הבינלאומית

המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במשרד החינוך בשיתוף קרן רמון וסוכנות החלל הישראלית במשרד 
החדשנות המדע והטכנולוגיה מזמינים בתי ספר מקבוצות שונות בחברה הישראלית, אשר מקיימים מפגשי 

תלמידים במהלך שנה"ל תשפ"ב, לקחת חלק בתחרות צילום. 
הסביבה היא ללא גבולות ואנו מזמינים אתכם לקיים דיאלוג משותף ולהשתתף יחד בתחרות צילום 

השואפת להעלות את המודעות הציבורית לסביבה ולהעביר מסר משמעותי על האחריות 
החברתית-סביבתית של כל אחת ואחד מאיתנו לשמירה על עולם בר קיימא! התצלומים הנבחרים יוצגו 

בתערוכה וירטואלית ובסופו של דבר גם בחלל

ההשתתפות הינה לבתי ספר ממגזרים שונים (ממלכתי, ממ"ד, ערבי ועצמאי) המשתפים פעולה בצמדים 
או בשלשות ואלו שלבי הפעולה : 

אז מה אנחנו מחפשים? ואיך אתם נכנסים לתמונה? 

מה צריך לעשות? 

כיצד נרשמים? 

פרסים

הפעילות  בנושא  משותף  שיח  קיום 
האנושית כגורם משפיע על מערכות 
אזור/חברה/מגזר  בכל  סביבתיות 
(הפרטים המלאים והתקנון בהמשך) 

עפ"י  לצילומים  משותפת  יציאה 
המלאים  (הפרטים  ההנחיות 

והתקנון בהמשך)

אשר  הספר  מבתי  התלמידים 
שני  יחד  יבחרו  פעולה  משתפים 
תצלומים אשר ייצגו את בתי הספר 

ויוסיפו כותרת וכיתוב כנדרש

תצלום המבטא פגיעה בסביבה, משהו שהייתם 
רוצים לשפר בסביבה כדי לקדם אורח חיים מקיים. 

צירוף כותרת והסבר לתצלום- תיאור תמציתי של 
הפגיעה בסביבה המשתקפת בתצלום, השפעתה 

עלינו ומה ביכולתנו לעשות בכדי להימנע ממנה

תצלום המשקף אורח חיים התנהגותי מקיים אשר 
ברצונכם להמשיך ולשמר כדי להגן על הסביבה. 

צירוף כותרת והסבר לתצלום- תיאור תמציתי כיצד 
תתרום לנו השמירה על הסביבה המתוארת 

בתצלום וכיצד ביכולתנו לקדם מטרה זו.

כל צמד או שלושה בתי ספר המשתפים פעולה יגישו טופס אחד בלבד בו יצויינו פרטי בתי הספר השותפים וכן, 
שני תצלומים, כותרת וכיתוב כנדרש לכל תצלום. 

שמות הזוכים בתחרות יפורסמו במהלך חודש ינואר

לשאלות נוספות פנו אל: 
MAYAS@RAMONFOUNDATiON.ORG.iL | NOMY.ARABiC@GMAiL.COM | MiYA84@GMAiL.COM

המעוניינים להשתתף 
בתחרות מוזמנים להשתתף 

בוובינר בו נסביר מהי 
המשימה ומהם הקריטריונים.

מאיה שמיט, רכזת המשימה החינוכית, משימת 'רקיע, קרן רמון. 
מייה מושקוביץ-שיש, רפרנטית המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים, מחוז ירושלים ומנח"י.

נעמי אופק, רפרנטית המטה לחינוך אזרחי ולחיים משותפים, מחוז תל אביב

התצלום הזוכה בכל קטגוריה
ישלח לתחנת החלל הבינלאומית עם האסטרונאוט איתן סטיבה ויוצג בחלל

עשרים התצלומים אשר יעלו לגמר (עשרה בכל קטגוריה) יוצגו בתערוכה וירטואלית. 
כל המשתתפים בתחרות יקבלו תעודת הוקרה מאת משרד החינוך לטובת פעילות מקדמת חיים משותפים. 

הוובינר ייערך ביום ד'
בתאריך 20.10.21

בשעה 15:00

לכניסה לוובינר להרשמה לוובינר
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תאריך אחרון להגשה 01.01.2022 

>> להגשת תצלומים לתחרות <<

לפרטים נוספים ולתקנון השיפוט היכנסו לחצו כאן

https://docs.google.com/forms/d/15RVRhfZgYm03hFAVI2B1twLbL7-z9PijwARTMPYX4-I/viewform?edit_requested=true
https://ramonfoundation.zoom.us/j/3703308432#success
https://drive.google.com/file/d/1Kn2wyC-2YCYXbiIdBfBCdkKq7y17TVn8/view
https://docs.google.com/forms/d/174Ktd2sR0wWacJdnkrit8DwFJ0fTzzgsAJjnSf-wDes/viewform?ts=6164477e&edit_requested=true

