
THE GLOBE PROGRAM
WHERE SCIENCE –TECHNOLOGY-

CULTURE GO TOGETHER !!
2019-2020

 תיב רצח ,א"סאנ ןיב המ
?תומייקו רפסה

https://www.youtube.com/watch?v=bEzdkvwSDn8

https://www.youtube.com/watch?v=bEzdkvwSDn8


THE GLOBE PROGRAM

G- Global
L- Learning and 

O- Observations to   
B- Benefit the
E- Environment



הנותחת תרתוכ ףסוהף"שת.לולא.ו"כ3



קובסייפה ףדב םינוכדעה ירחא ובקע אנא
GLOBE Israel-תינכותה לש ימשרה

הנותחת תרתוכ ףסוהף"שת.לולא.ו"כ4



 השיגה יונישל היגטרטסא לכל סיסבה
 סחיב םדא-ינב לש הבשחמה ךרדו
 עונכשה תויהל הכירצ ץראה רודכל
 קלח הניא תימלועה הביבסהש םהלש
)1995 ,רוג לא( "...תירוחאה רצחהמ



םלועה יבחרב תמייקתמש תיכוניח תינכות

הנותחת תרתוכ ףסוהף"שת.לולא.ו"כ6



 תינכותה .יתביבס ךוניחל תנווקמ תימואלניב תינכת
 ,תימלועה עדמה תליהקמ קלח תויהל תרשפאמ
 לש םינוש םילוקוטורפ55-ב תופתתשה תועצמאב
 .רקחמ
 בשקותמה יעדמה רקחה זכרמ ידי לע תלהונמ תינכתה
 תונכוס תוסחב ודרולוק תטיסרבינואב ץראה רודכ יעדמב
NASA ללחה
.ץראה יבחר לכמ רפס יתב80-כ םיפתתשמ תינכתב



.

םירפסמב ימלוע בולג

םלועה יבחרב רפס יתב33,766

םירומ37,240

םידימלת807850

םירגוב152
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ילטיגידה ןדיעב םייתביבס םיימואלניב םיטקיורפ

International Environmental ON-LINE Projects

 תוסחב  תמייקתמ תינכותה .יתביבס ךוניחל תבשקותמ  תינכות אוה בולג  תינכות

. ודארולוק תטיסרבינוא תוסחבו NASA ללחה תונכוס

יתבב בולג תינכת םושייל הנמאה לע המתח לארשי תנידמ ,1995 תנשב

. AL Gore זאד ב"הרא אישנ ןגס לש ותמזוי תוסחב רפס

https://www.youtube.com/watch?time_continue=237&v=KBfhUjaylS0
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תינכותה תודוא

 םינותנרטנל תרשפאמש ,תבשקותמ תיתשת ימלועה GLOBE רתאב תרצוי תינכתה

 הליעפ "םידמול תליהק" תרצויו  ,ץראה רודכב הביבסה יעדמלו היגולוקאל םירושקה

:םימייקתמ הליהקה תרגסמב .םידימלתו םירומ לש

 ,תובשקותמ תויומלתשה

 )Webinars( תשרב םירנימס

 תונווגמ תויתביבס תויגוסלו םימל ,םילקאל םיסחייתמה םישודיחו םינוכדע ,םימורופ

.תופסונ
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 םירומ ןיב רוביחל יעצמא הווהמ ימלועה בולג רתאב תבשקותמה הביבסה

 .הימדקאב םיימוקמ םירקוח וא א"סאנ ירקוחל ןכו םינוש רפס יתבמ

 :ליבקמב םיצורע השולשב תונגרואמ תוינכתה

.יפותיש רקחו תויתתיכ-ץוח תויוליעפ ,ינויע
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 הדימלה ךילהת
 תיטנתוא היעבל יבגל תורעשה םילעמו ,הבורקה הביבסב רויסל םיאצוי םידימלתה

 : רקחה ימוחת השימחמ דחאל הרושקה

.)ריווא( הרפסומטאו םילקא : ריווא-

.)םימ( םימה לש הימיכו היגולורדיה :  םימ-

עקרק תוירופו תוכיא :עקרק-

.ימילקא יונישל דדמ/תיגולויב הרבדה :םישותי-

חמוצה לשהיגולונפ-
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םיאשונו תעד ימוחת
:תומייקל ךוניח

 םימוחתבהביבס  יעדמ ,היפרגואיג ,היגולונכטו עדמ
 ,םיחמצ לשהיגולונפ ,הריפסומטאו םילקא :םינוש
 תכרעמכ ץראה רודכ ,עקרקה תוכיא ,םימה תוכיא
דועו דועו ,תיגולוקא
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:יגוגדפ יוויל
 רוחבל ןתינ– )ןויצ םע תועש30(ה"גספ זכרמב תיצרא תומלתשה

 .ימולשב תומלתשה ןיבל ביצי תיבב תומלתשה ןיב

.םיישיא הכרדה ישגפמ השולש

.בשקותמ תוצעוויה םורופ
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 בולג תליהקל ףרטצהל ךבוסמ הז המכ דע
?תימלועה
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םיננע
https://www.youtube.com/watch?v=T

Nc5qjj8ZZE
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https://www.youtube.com/watch?v=TNc5qjj8ZZE
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:היגולונפ
https://www.youtube.com/watch?v=a

HxiLiKwxt8
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?בולגה תינכותב םישוע המ

 רקח תדימלל עסמ
 תיפותיש

SCIENCE 
RESEARCH

COLLABORATIVE 
CAMPAIGN

My School 
Picture Contest

     םוליצ תורחת
     תיבב   תונומת

. ילש רפסה

 תודידמ תסנכהו רוטינ
 ימלועה בולג רתאל
 ינותנ תאוושהו

 ,,SMAP ,םימ,םילקא
 יתב םעהיגולונפ ,םישותי

.תונוש תונידממ רפס

קוחשימ
GLOBE Game

 רקחמ ילכב שומיש
 תכירעל םינווקמ
 לע ססובמה קחשמ
.בולג יאשונמ דחא



תינכותה ירצות

 םידימלתה לצא םיחתפמ תינכותב םיפתתשמה רפסה יתב
 יסחי תריצי רקיעבו תילגנא תוניירוא ,בושקת ,רקח תויונמוימ
 תונוש םירעמ ,םינוש םירזגממ רפס יתב םע תורכהו הברק
.תונוש תונידממו

 םינותנ ןיזהל םידמול ,תונוש רוטינו הדידמ תוטיש לע םידמול םידימלתה
 תולאשל עגונש רקח םיעצבמ וללה םינותנה ךותמו ,ל"ניב רתאל םייעדמ
.תוילבולג תויעבמ תועפשומש תוימוקמ
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יופצ המ

רפסה יתבל בולג תווצ ןיב רשקה קוזיח
רקח יכילהת תועצמאב הדימל לש העמטה
תימואלניב תיפותיש הדימל
ןוטגנישווב ימואלניב יתנש סנכ
.םימה באשמ-יתנש אשונ
– ימלוע בולגל25 תדלומוי

 תיצרא םימוליצ תורחת
 תואצרה החירב רדח– וגוסמ ןושאר– םידימלתל ילאוטריו סנכ
תועתפהו

םולשל סרפ זכרמב הנש ףוס סנכ

GLOBE Israel :קובסייפב ונתוא ושפח



הטלמ לארשי– טבשב ו"ט
A collaborating project between Malta & Israel 

Commemorating 25 years of The GLOBE Program
•Participating Schools
•Malta
•Gozo College Rabat Primary School, Victoria
•Gozo College Middle School, Victoria
•Israel
•Begin Primary School, l Dimona
•Mosinzon high School, Rehovot.
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:הלועפ תינכות
תויפיצ םואיתו םירומה ןיב תורכה- רבמצד .1
   תיב תגצה–פייקס תוחיש תועצמאב םידימלתה ןיב תורכה- ראוני .2

רפסה תיב לע עקר יטרפ ,םוקימ ,תוידוחיי ,רפסה
 תרדגהו הנאתה ץע אצמנ הבש הביבסב תגצה– רקחה אשונ תריחב
 .םייטויבאה םינייפאמה

  ץעב םירושקש םייתוברת םינייפאמו םינוכתמ תפלחה- ראורבפב .3
 םידימלתה ובתכי ובו הנאתה ץע לש רטסופ לש תיפותיש הנכה ,הנאתה
תיזטלמו תילגנא ,תירבע– תופש שולשב ץעה לש םינושה םירביאה תא
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  הטלמ ידלי :לארשיל הטלמ ןיב תפתושמ הגיגח– טבשב ו"ט- ראורבפב11
  ץעו םולשל הפיאשה תא למסיש תיז ץע-לארשי ידלי דובכל םיצע2 ועטי

  .יחרזאה עדמה לש תובישחה תא למסיש הנאת
  תרגסמב ןורשה דוהב שדח רעי תעיטנ תרגסמבןייוצת הגיגחה ןוזניסומב

 .ינמחפ ןוזיא תריציל תימוקמ תינכות
 לש הביתכו היסא-וריא לשהיגולונפ ןייפמקל המשרה– לירפא15- ראורבפ15

 םייטויבא םידדמ לש תועפשהה תא תקדובש )תלגנאב( תיפותיש רקח תדובע
.הטלמבו לארשיב-הנאתה ץע תוחתפתה בצק לע )םיעקשמ ,עקרק תוחל ,פמט(

.Growapp תייצקילפא תועצמאב םיצעה תוחתפתה דועית
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תוליעפ הוולמ בשקותמ רתא
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הביבסה ןעמל ,הביבסב תודידמ
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EUROASIA GLOBE SEMEP 
PARTICIPATING COUNTRIES

ISRAEL A PART 
OF  THE GLOBE SEMEP COMMUNITY



טנרטניאה תשרב  ימלועה בולג רתאל  םינותנ תנזהו רוטינ ,הדידמ
 www.globe.gov  :דיינה ןופלטב היצקילפאב וא בשחמ תועצמאב
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תידועיי היצקילפא תועצמאב תבשקותמ הדימל
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 בולג הרומ תרשכה
ךמסומ

:הרשכהה ךילהת
30– תקתרמ תומלתשה :1 תורשפא
בצי תיב/ימולש ,תועש

 הרשכה-E training :2 תורשפא
תבשקותמ
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https://www.youtube.
com/watch?v=VwULB
r5QpmM#action=shar

e

•Growappהיגולונפ ןייפמק

 :לניב פ"תש

הטלמ- לארשי

לארשי-הינמרג םילחנ םוהיז רקח
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https://www.youtube.com/watch?v=VwULBr5QpmM

