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 שלום!

הכשרת , מגייס מועמדים לתכנית D-MARS, להדמיית משימות חללהמרכז 

, לתרגול עשייה המדעית בתחום חקר החללל להצטרף אשר מעוניינים  ,רמונאוטים

 משימות מאוישות לחלל ולחוויה יוצאת דופן של פעם בחיים.

 הן משימות הדמיה שמתבצעות לעיתים קרובות בסביבות מרוחקות חללמשימות 

ים עתידיים א, סביבות שהן אנלוגיות בצורה אחת או יותר ליעד”וקיצוניות בכדוה

 במשימות חלל.

חממות,  המשימות מאפשרות לנו לחקור מגוון תחומים כגון: רובוטיקה, מבני מגורים,

 מערכות תקשורת, תהליכי מחקר, ניצול משאבים, הערכת ביצועים אנושיים, ניתוח

 ועוד.אתגרים בתחום התנהגות 

. מאדיםומדמים שהות על הרמונאוטים הם "אנשי החלל" במשימות אנלוגיות 

 Habitat-, תפעול הובמעבדה אמונים על ביצוע המחקר המדעי בשטח הרמונאוטים

המדמה משימה . הרמונאוטים עובדים וחיים בסביבה ותחזוקתו במהלך המשימות

 אשר מציבה בפניהם מספר רב של אתגרים פיזיים ופסיכולוגיים.על מאדים 

 

 ית?/מה צריך כדי להיות רמונאוט

לאו דווקא רקע ) ממגוון רחב של תחומי עיסוק והשכלה מועמדיםאנו מחפשים 

אשר מעוניינים לקחת חלק משמעותי בקידום חקר החלל בישראל והחינוך  (אקדמי

כמו כן, אנו מחפשים מועמדים בעלי הכישורים והיכולות  המדעי בתחום החלל.

 הבאות:

 בשטח לשהות נכונות •

 שהות בשטח צפוף עם אנשים נוספים  יכולת •

 עצמית והבעה שפה כישורי •

 מיומנויות גבוהות בתקשורת בינאישית •

 עבודה בצוות •

 ועמימות יכולת התמודדות גבוהה עם לחץ •

 גמישות מחשבתית •

 כישורים טכניים •
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 להרשמה תנאי סף

 18 –גיל מינימאלי  •

 תושב קבע /אזרח ישראלי  •

 ללא עבר פלילי •

 ברמה גבוההעברית  •

 אנגלית ברמה גבוהה •

 תהליך ההכשרה

 מפגשים אשר ימשכו מספר שעות 7עד  5של כולל אורך בתהליך ההכשרה 

ילמדו משתתפי התוכנית כיצד להתמודד בתנאי בידוד וניתוק תקשורתי, ובמהלכם 

 לפני תקופתניהול  ותיעוד משימות מדעיות ועוד. הפעלת ציוד מתקדם, עבודת צוות, 

מבחנים, סימולציות הכוללים שלבי מיון  שלושה ההכשרה משתתפי התכנית יעברו 

 וכלי מיון נוספים.

 

 התחייבות לתכנית

 מפגשיםלהשתתף ב תכנית הכשרת רמונאוטים מצריכה התחייבות של המועמד/ת

. כמו כן, ייתכן אחת לשבוע ו/או שבועיים, בהתאם לדרישות התכנית בני מספר שעות

 והתכנית תדרוש מן המועמד/ת זמן לימוד עצמי בזמנו הפנוי.

 

 דמי הרשמה

 הגשת מועמדות לתכנית הכשרת רמונאוטים כרוכה בתשלום 'דמי הרשמה' 

עלויות התוכנית ואינו חלקי של התשלום הינו בעבור כיסוי  .₪ 80פעמיים של -חד

מחדש של 'דמי  למטרות רווח. הגשת מועמדות מחדש בעתיד מצריכה תשלום

 .הרשמה' אשר מתעדכנים מעת לעת

 במהלך התכנית.ו דמי ההרשמה יגב
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 תהליך המיון

 –תהליך המיון מורכב ממספר שלבים 

 בחינת הגשות המועמדות ותנאי הסף •

 ראיונות אישיים •

 דינמיקה קבוצתית –הערכה יום  •

בסופו של כל שלב מיון יקבל המועמד הודעה בדבר מעבר או אי מעבר לשלב המיון 

 .בעתידת מחדש פוסל מהגשת מועמדו איננואי מעבר שלב הבא. 

 

 *לוחות זמנים

 הגשת מועמדות לתוכנית הכשרת רמונאוטיםמועד אחרון ל – 2018 אוקטוברב 4

 ראיונות אישיים – 2018 נובמבר-אוקטובר

 דינמיקה קבוצתית –הערכה  וםי – 2018דצמבר 

 מפגשי הכשרה  – 2018/9ינואר  – דצמבר

 יום. 14ביצוע של הדמיית משימת מאדים אשר תמשך עד  – 2019 פברואר

 

 *לוחות זמנים עשויים להשתנות. יש להתעדכן באתר האינטרנט.

mars.org-www.d 

  

www.d-mars.org
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 הגשת מועמדות

 תכלול את המסמכים הבאים: ת/הצעת המועמד

על ידי  וחתוםטופס הרשמה המצורף למסמך זה כנספח א' כאשר הוא מלא  .1

 ת./המועמד

 צילום תמונת פספורט. .2

 צילום תעודת זהות. .3

 הסמכה /הכשרה/תכניות לימוד/העתקי תעודות לתארים אקדמיים .4

 )במידה וקיימים(.

 .ת )בעברית(/מסמך קורות חיים של המועמד .5

 .(מועמד/תשאלון לנספח ב' ) –ן רפואי שאלו .6

 .במידה ורלוונטי – תעודת שירות צבאי / לאומי .7

 – דוא"ל לכתובתבאמצעות ת תישלח /הצעת המועמד

mars.org-niko.adamsky@d 

 : )שם מלא של המועמד/ת("2019-2020"מועמדות עם שורת הנושא: 

 .PDF בפורמט מסמכיםה*מומלץ לשלוח 

 

 שאלות הבהרה

תכנית הכשרת רמונאוטים, תהליך המיון ולוחות  בנושאישאלות הבהרה ופניות 

 זמנים ניתן לשלוח לדוא"ל:

mars.org-niko.adamsky@d 

 "שאלות הבהרה: )נושא השאלה("עם שורת הנושא: 

 .D-MARSבאתר האינטרנט של עמותת  שיפורסםשאלות יועברו עד למועד ** 

 לא ייענו.  –שאלות שיתקבלו לאחר מועד זה 

 

 בהצלחה!

 נתראה במאדים

mailto:niko.adamsky@d-mars.org
mailto:niko.adamsky@d-mars.org
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 הכשרת רמונאוטיםגיוס וטופס הרשמה לתכנית 

2019-2020 

 )נספח א'(

 הטופס כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד.

יש למלא בכתב יד קריא וברור. בשדות לא רלוונטיים יש לרשום "לא  – ה/יקר ת/מועמד

 רלוונטי" או בהתאם להנחיות הכתובות.

 ת/פרטי המועמד –חלק א' 

 מין משפחהשם   פרטישם  

 זכר  בעברית:  בעברית:

 נקבה  באנגלית:  באנגלית:

 

  מספר תעודת זהות

 

 כתובת מגורים

  עיר:

  רחוב ומספר בית:

  מיקוד:

 

 יצירת קשר

  טלפון נייד:

  טלפון בבית:

  טלפון בעבודה:

  דואר אלקטרוני:



 
Desert Mars Analog Ramon Station 

 
 

Ramonauts Program 

 אישי )לאחר מילוי(

 

 האם הנך אזרח ישראלי כן לא

 האם הנך תושב קבע כן לא

 

 תאריך לידה
   

 יום חודש שנה

 

  ארץ לידה

 תאריך עליה

   

 יום חודש שנה

 

נגדך תיק ? כולל מעורבות האם היית מעורב בעבירה פלילית, נחקרת ו/או נפתח 

 פרט -בעבירות תנועה 

 

 

 

 

 לא כן האם הנך בעל עבר פלילי
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 ושירות צבאי עיסוק, השכלה –' בחלק 

 

 ציוניך במקצועות המפורטים והוסף מקצועות אותם למדת באופן מוגבר.רשום 

 האם אהבת את המקצוע ? ציון מס' יחידות לימוד שם המקצוע

    אנגלית

    מתמטיקה

    

    

    

 

 אנא סמן/י במקום המתאים. –שפות 

 ניתן להוסיף שפות במקום הריק.

 דיבור כתיבה קריאה שפה

 חלש טוב שפת אם חלש טוב שפת אם חלש טוב שפת אם עברית

 חלש טוב שפת אם חלש טוב שפת אם חלש טוב שפת אם אנגלית

 חלש טוב שפת אם חלש טוב שפת אם חלש טוב שפת אם 

 חלש טוב שפת אם חלש טוב שפת אם חלש טוב שפת אם 

 

 בית ספר

 עיר
שם בית 

 הספר

סוג בית 

 הספר
 עד כיתה  מכיתה

מגמה / 

מקצוע 

 מורחב אחר

סיבת 

עזיבה/החלפת 

 בי"ס
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 )במידה ושדה זה רלוונטי(. תעודות לתארים אקדמיים*יש לצרף 

 

 אישורים )במידה ושדה זה רלוונטי(.\**יש לצרף תעודות

 

בלימודים במסגרות השונותתאר את מידת השקעתך   

 מסגרת מידת השקעה

  

  

  

 

 * השכלה אקדמית

 מוסד אקדמי

 סוג התואר

)ראשון, מסטר 

 וכו'(

 -מוסמך ל
 שנת קבלת

 התואר

    

    

    

    

 הכשרה  **/  הסמכה/  תכניות לימוד

 מוסד 
שם התכנית 

 הכשרה/המסכה/לימוד
 תאריך פירוט
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אם כן פרט/י –האם היו לך בעיות משמעת במסגרות הלימוד השונות ?   

 

 

 

 אם כן פרט/י –האם הפסקת/נשרת ממסגרת לימודים מסוימת ? 

 

 

 

 

  

 תעסוקה

מקום עבודה / 

 מקצוע
 סיבת עזיבה שנת סיום שנת התחלה פירוט תחום העיסוק
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 שירות צבאי

 הקף בעיגול את השדה המתאים.

 אם השדה איננו רלוונטי רשום 'לא רלוונטי'יש לפרט.  –אם סומן 'אחר' 

 אחר שירות לאומי צבאי סדיר סוג שירות

  חיל

 פרט:

 

 הקף בעיגול את השדה המתאים.

 יש לפרט.  –אם סומן 'כן' 

 לא כן שירות קבע

 פרט:

 

 

 תאר בקצרה אירוע משמעותי בתקופה זו.

 

 

 

פרט -האם היו לך בעיות משמעת בתקופה זו ?   
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 מידע נוסף –' גחלק 

 

 

  

 פעילות התנדבותית / תרומה לקהילה

 סיבת הפסקה שנת סיום שנת התחלה פירוט מסגרת הפעילות

     

     

     

 פוליטיות(-פעילות בתנועות נוער / חברתיות )א

 שנת סיום שנת התחלה פירוט מסגרת הפעילות
האם 

 הדרכת ?

סיבת 

 הפסקה
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)מה אוהב לעשות...(פעילות נוספת/אחרת בשעות הפנאי   

 

 

 

 

  

 תחביבים ופעילות קבוע אחרת כולל ספורט

 סוג הפעילות
מסגרת 

 )אגודה/עצמאי/חברים..(
 הישגים שנת סיום שנת התחלה

סיבת 

 הפסקה
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 תיאור ודיווח עצמי –' דחלק 

 שורות. 20בחלק זה יש לענות בכתב בהתאם לשאלות, עד 

 

  

 הארץ מסייעות לחקר החלל ומדוע ?-פני כדור-לדעתך, באיזו מידה משימות אנלוגיות על

 



 
Desert Mars Analog Ramon Station 

 
 

Ramonauts Program 

 אישי )לאחר מילוי(

 

  

 מדוע ברצונך להשתתף בתכנית הכשרת רמונאוטים?
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 תכונות אופי ויכולות שונות. לכל אחד מאתנו אוסף של

יתרמו להצלחתך בתכנית הכשרת רמונאוטים?  –אילו תכונות אופי ויכולות המאפיינות אותך 

 ואילו יקשו ?
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 לתכנית הכשרת רמונאוטים? םאילו דברים תרצה לשתף או לציין אשר לדעתך הינם רלוונטיי
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 ( V)מומלץ לסמן  צירוף מסמכים –' החלק 

  נספח א' –טופס הרשמה 

 מועמד/ת(שאלון לנספח ב' ) –ן רפואי שאלו 

 צילום תעודת זהות 

 תמונת פספורט 

 הסמכה /הכשרה/תכניות לימוד/העתקי תעודות לתארים אקדמיים 

 )במידה וקיימים(

 ת )בעברית(/מסמך קורות חיים של המועמד  

  במידה ורלוונטי –תעודת סיום שירות צבאי/לאומי. 

 

 ת/הצהרת המועמד –' וחלק 

  להדמיית משימות חללהמרכז הריני מוותר/ת בזאת על כל תביעה נזיקית כנגד 

(D-MARS) חברות הקשורות בה, עובדיה או יה, חברה, עמיתילהלן העמותה ,

משתלמים מתמחים בה, לקוחותיה, וכן ספקי משנה שלהם, בכל הנוגע לנזק, פגיעה 

בגוף או ברכוש בכל פעילות הקשורה לקול קורא זה;  יאו מוות שעלולים להיגרם ל

 ומתחייב/ת לא להגיש תביעה כאמור.

מובהר בזאת, כי כל מסמכי המועמדים המוגשים לידינו על ידי המתנדבים המועמדים 

-Dעמותת ) להדמיית משימות חללהכשרת רמונאוטים' של גיוס ו'תכנית  במסגרת

MARS) האישיים של המועמדים, הינם חסויים , לרבות כל הנתונים והפרטים

 לגורמים חיצוניים ולציבור ונשמרים על ידנו בקפידה במקום בטוח. יצוין כי הבוחנים

להדמיית משימות  המרכזשל  על פי שיקול דעתו ומתנדבי העמותה  אנשי צוותאו \ו,

המתנדבים שהגישו מועמדותם לפרויקט , ה( או מי מטעמD-MARSעמותת ) חלל

 היחידים שלהם ניתנה הגישה למסמכי ופרטי המועמדים. כאמור הם

בהגשת אני, הח"מ, _________________, מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי 

 זו הינם מלאים, נכונים ומדויקים.  מועמדות

על כל  , (D-MARSעמותת ), להדמיית משימות חללהמרכז הנני מתחייב/ת להודיע 

 שינוי שיחול בפרטים שנרשמו.

 

 תאריך: _________________

 חתימת המועמד/ת: _________________     


