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 SpaceIL  אודות

SpaceIL  ושמה לה למטרה להנחית את החללית  2011היא עמותה ללא כוונת רווח, שהוקמה בשנת
יריב בש, כפיר ) הישראלית הראשונה על הירח. העמותה הוקמה על ידי שלושה מהנדסים צעירים

מרוץ בינלאומי  Google Lunar X Prize: , שנענו לאתגר התחרות העולמית(ויהונתן ויינטראובדמרי 
קבוצות פרטיות מרחבי העולם שמשתתפות  16מודרני להנחתת חללית בלתי מאוישת על הירח. מבין 

 20היא הנציגה הישראלית היחידה. הפרס שיוענק לזוכים במקום הראשון הוא  SpaceIL ,בתחרות
דולר. העמותה מחויבת לתרום את כספי הזכיה הפוטנציאליים לטובת קידום המדע והחינוך  מיליון

טכנולוגי בישראל ופועלת ליצירת "אפקט אפולו" חדש: לעורר ההשראה בקרב הדור הבא  - המדעי
: בישראל ובעולם לבחור במקצועות מדע, הנדסה, טכנולוגיה ומתמטיקה. למידע נוסף

www.spaceil.com 

  SpaceIL?  מה התפקיד של מרצה בקהילה מטעם

מגיע בהתנדבות לגנים, לבתי הספר היסודיים, לתיכונים, ולחטיבות  SpaceIL צוות המרצים של
הביניים ולמסגרות חינוכיות נוספות, ומספר בהתלהבות סוחפת את סיפורה של העמותה המנחיתה 

ראשונה על הירח, על מנת לעודד דור חדש של מדענים ומהנדסים בישראל. הצוות חללית ישראלית 
שואף להגיע לכמה שיותר מסגרות חינוכיות בכל קצוות הארץ: מקריית שמונה ועד לאילת, ולפגוש 

  .כמה שיותר ילדים ובני נוער, כדי לעורר את סקרנותם ולחברם לפרויקט

תה בקרב הציבור הרחב ולכן השפעתם על מימוש החזון המרצים הם 'שגריריה' העיקריים של העמו
החינוכי שלנו היא רבה. הם למעשה אלה שפוגשים באופן ישיר בקהל היעד, במגמה ליצור את "אפקט 

  .אפולו" מקומי ולהביא לשינוי המגמה המיוחל

יצוץ בנבאופן אישי זכות להיווכח בעם הדור הצעיר, ו הישירגמולו העיקרי של המרצה הוא במפגש 
  .כשהם שומעים על פרוייקט החללית ,בעיני הילדים דלקשנ

 תלמידים ותלמידות, מרביתם עד היום איש 250,000אנשי הצוות קרוב ל במסגרת ההרצאות, פגשו 
הציגו בפניהם את העמותה ואת חזונה ושיתפו אותם באתגרים ובדילמות השונות , במערכת החינוך

 !כזה. העשייה החינוכית נמשכת ואתם מוזמנים להצטרףהנלוות למיזם שאפתני בסדר גודל 

 ?אז איך מצטרפים

 :, כמו גם עמידה במספר דרישות בסיסיותתהליך ההתנדבות כולל מילוי מספר טפסים והצהרות

  מועמדות, כולל שליחת קורות חיים ותמונה  הגשת: דרך האתר טופס הצטרפותמילוי והעברת
 .עדכנית

  :חתימה על ייפוי כוח לפניה למשטרת ישראל, לקבלת אישור לפיו אין מניעה להעסקה לפי חוק
 "מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים" + תצלום ת"ז וספח

 חתימה על טפסי התנדבות של העמותה 
 

http://www.spaceil.com/
http://www.spaceil.com/he/joinus/
http://www.spaceil.com/he/joinus/
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 :ראיון הכרות

אנוש, במטרה לוודא צוות ההרצאות בקהילה ונציג משאבי  /תמנהל קצרה עםפגישת הכרות ושיחה 
 .התאמה לתפקיד ולבצע תאום ציפיות

 :ביצוע הכשרה חד פעמית והשלמת תכנית חניכה

  מעבר של הכשרה ראשונית בת מספר שעות הנערכת במשרדי העמותה בת"א, כולל קבלת
  .חומרים ועזרי הדרכה

 בעלת מספר שלבים השלמת תכנית חניכה ייעודית 

 

 :השתתפות בימי ריענון והשבחה

 השתתפות ביום ריענון מרוכז תקופתי

 :ביצוע הרצאות בקהילה

, השליטה מתוך ההרצאות המנוהלות במערכת חודשב הרצאות 3לפחות כל מרצה בצוות נדרש לבצע 
 !(הרי זה משובח ,בחישוב רבעוני )וכל המרבה

 

 ! ובהצלחהתודה רבה מראש על הנכונות להתנדב 

  SpaceIL, ש וצוות המרצים בקהילהומשאבי אנ

www.spaceil.com 

   

http://www.spaceil.com/
http://instagram.com/spaceil
https://www.youtube.com/user/teamspaceil
https://plus.google.com/b/102787135706693237953/102787135706693237953/posts
https://twitter.com/TeamSpaceIL

