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  א״פשת -  רקח תדובע תביתכל תויחנה
 

 
 

 וא  םינוש םירזגממ רפס יתב ןיב תיפותיש רקח תדימל
 ךות תיתביבס היגוס התואב םיקסועה םינוש םיבושימ
  . ימלועה בולג רתאמ  בולג ילוקוטורפב  שומיש

 
  

 עקר

 םה התרגסמב ,תיתתיכ ץוח הדימלב םיסנתמ  םידימלתה ,GLOBE  בולג תינכת תרגסמב

  .בולגה תינכות לש םייעדמ םילוקוטורפ יפ לע תודידמו רוטינב םיסנתמ

-םומינימ תרוטרפמט תדידמ ,םיננעה יגוס תעיבק :רקחנה חטשב תיפצת תללוכ הדובעה

 זוכיר תדידמ , ריוואה לש תיסחי תוחל תמר תדידמ ,תיוושכע הרוטרפמט תדידמ ,םומיסקמ

 ,)הנועל םאתהב( םיעקשמ תומכ תעיבק ,םיננע יוסיכ זוחא תעיבק , ריוואב םילוסוריא

  .םהינייפאמו רקחה רוזאב םיחיכש םימזינגרוא רחא בקעמ

 םאתהב  ודדמנש םיאצממה לש הזילאנא םיעצבמ םידימלתה ,רוטינה ךלהמב

  םירקוח  ,)םימה  תוכיא , םיחמצב היגולונפ , הרפסומטאו םילקא(  םינושה םילוקוטורפל

 ,םינותנה ףוסיא רחאל רקחה רוזאב תונוש תויתביבס תועפות וא תוימילקא תועפות

 תולאש לע הנעמו רחבש אשונה לע רתוי הקימעמ הנומת םילבקמו ,םחותינו םדוביע

  .רקחה

 

 :תויונמוימ חותיפ

 רקח תויונמוימ

  תיעדמ הבישח לש תודוסי םודיק

 ,הרומה לש "קוחרמ" הייחנה בולישב תיאמצע הדובע לש םיסופד תמדקמ

 . רקחנה אשונה לש תיתכרעמ הייארו תווצ תדובע לש תויונמוימ חותיפ
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 תיגולוקא העפות וא תיתביבס  היגוס לש  רקחל המרופטלפ תווהמ תופסאנש תואצותה

 . ס"היב אצמנ וב ומצע בושייב ףאו  ס"היב ילתוכל ץוחמ ו/וא  ס"היבב

 

 רקחה תודובע תגצהו תויורחת

  תימואלניבה המרב ו/וא תיצראה המרב תיפותיש רקח תדימל  םיעצבמ  רפס יתב הנש ידמ

 .ימואלניבה סנכב / הנשה יצראה סנכב ו/וא הליהקה ברקב ןתוא  םיגיצמו

 .תימואל ןיב רקח תודובע תורחתב לארשי תא גציייל תורחבנ תונייטצמה תודובעה

  

  

   :תויחנה -  ימלועה בולג  רתאל  רקחה תדובע
 

  .םילימ 15 דע  - תרתוכ 

   .םילימ 300   דע-   ריצקת 

 הרצקב תואצות , רקחה תוטיש לש רצק רואית , רקחה תורטמ , רקחה תלאש :לולכי ריצקתה 

  .רקחה ךשמהל תוצלמהו  הרצקב תונקסמו

 .חתפמ תונויער תושיגדמה )םילימ 5-3( חתפמ תולימ 

 

 :םישגד

 ךרעמ ןיבל רקחה תובישחלו רקחל יאנתכ  רקחה  תולאש ןיב  רישי רשק לש ומויקל בל םישל שי 

 יוסיכ ,רקחה םילקא( רקחה רתא םוקימ, רקחה רתא רואית ,רקחה ךלהמב ופסאנש םינותנה

 יתביבס-יעדמ וא יתרבח– יתביבסה טביהב ותובישחו רקחה תועמשמ  .רקחה ךילהתו )עקרק

 תיתועמשמ הנבות  ןייצל ,תימואלניבה המרב וא )הליהקל תויטנוולר( תימוקמה המרב דבלב

  ( םינמיהמ םייעדמ  תורוקממ תוינפה 5-3 תוחפל) טסקטב םיטוטיצ .יוסינה / רקחה ךילהתל

 

    דציכו ןכיה ןכו ,רקחמה תלאש לע בישהל םישמשמה GLOBE ילוקוטורפ רואית :םינותנ ףוסיא          

  ,חטשב םינותנ ופסאנ           

 ודדמנ תומיגד המכ ,ןכיה :המיגדה תטיש           

   לע תונעל ידכ םינותנה תא חתנל תנמ לע םשוי יטמתמ בושיח לש גוס הזיא ןייצ :םינותנ חותינ           

   .רקחה תלאש           

   .תונקסמו ןויד           

   .רקחה לש תוידיתע תוכלשה          
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 .םירחא  תורוקממו בולג רתאמ היפרגוילביב

 
 :אמגודל רקח תודובע
  .רקח תודובעל תונווגמ תואמגוד אוצמל ןתינ בולגה רתאב
   

-international-conferences/2021-events/virtual-events/globe-https://www.globe.gov/news
symposium-science-virtual  

 םיעצומה רקחה יאשונל תואמגוד

   :היגולורואטמו םילקא

 םילקא ייונישל  ינובשע, שרוח, רעי  גוסמ  תונוש תויגולוקא תוכרעמ לש הבוגת .1

  .םייוזח

  .ךבושייב/ךרוזאב  יגולויבה ןווגמה לע םילקא ייוניש תעפשה .2

 ,ברש ,הרק ,םוח סמוע :ךכל תואמגוד (לארשיב םינוש ריווא גזמ יבצמ תעפשה .3

   . הבורקה  תיטויבה הביבסה לע  )ןיסמח

  םיננע יגוס לש הצופתו רוזיפל םייטויבא םינתשמ ןיב רשקה .4

 תודידמ ינותנ תמועל בולג רתאב ךרוזא לש הדידמה ינותנ תאוושה :יתאוושה רקח .5

  .ךכל תוביסהו ץראב וא ל"וחב רחא רפס תיבב

 הבורקה הביבסב בולג ילוקוטורפב  שומישב  ריוואב תודבכ תוכתמ  זוכיר  ןדמוא .6
   .ךלש

 האוושהב הבורקה הביבסב  תונוע ירבעמ  ןיבל  ריוואב םילוסוריא ןיב  רשקה .7
   .הנוש תיטויבא הביבסל

  ) I.R ( םודא ארפניא תנירק תטילפ ןיבל םינוש םיחטשמ ןיב רשקה .8

 הנש תונועב  םינוש עקרק יגוסב  הרוטרפמט ןיבל  ריווא תרוטרפמט ןיב  רשקה .9
   .  הבורקה  הביבסב

 םיננעה יוסיכ זוחא, םיננע יגוס ןיבל ריוואה תוחל ,ריוואה תרוטרפמט  ןיב  רשקה .10
   .םינוש םירוזאב וא לודיג  תיב /  בושיי ותואב תונוש תוביבסב  םהבוגו
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                                                                       :םימה תוכיא , םימה לש היגולורדיה

  .םימה ןוטניקי , היניולס ,םימ-תסח,םימה תשדע גוסמ םימ יחמצ י"ע םימ רוהיט .11

   .ץראב םירוזא ינשב  ףרוח תילולשב  םימה תוכיא .12

 תוכיאל  םירוטקידינאויב– םימזינגרוא : ( ףרוח תכירב )ףרוח תילולש לש היגולויבה .13
  .םימה

   . .ס"היבב תיגולוקאה הניגב םירזו םישלופ םייח ילעבו םיחמצ תרידח לש הקימניד .14

 ןמושב הדרפה,סג ןוניס( תונוש רוהיט תוטיש  ורבעש םירופא םימב  םיחמצ תייקשה .15
  .)ילזונ רולכ וא  U.V  תרונ,

 עקרקבו תנשודמ עקרקב םלודיג בצק ןיבל םינגזמ ימב םיחמצ תייקשה ןיב רשקה .16
   .תנשודמ אל

 םיחלמ, םישרושב סמומ ןצמח ,תוחרז ,תויצמוח תמר ומכ םייטויבא םימרוג תעפשה .17
    .הקינופורדיהב  םיחמצ לודיג  לע   ןדיס  וא

  .םיחמצב תיגולונפ תוחתפתה לע םימ לש תונוש תוחילמ תומר תעפשה .18

   .)םינימ ןווגמו רשוע( תוילוח ירסח ןווגמ לע לחנב הדגה בוציע תעפשה .19

 םינוש םיקחרמב  םי ףוחו לחנ םע שגפמ רוזיא ראוטסאב תוכשמתמ ןצמח תוקע .20
  .יגולויבה ןווגמה לע

 

    :עקרק תוכיאו  יתביבס ןונכת

  המודא ארפניא הנירק תטילפמ הרוקמש םוח תטילפ לע םיריהב םיעבצ / םיהכ םיעבצ תעפשה .1

   .הבורקה הביבסב ינוריע םוח יא תעפות לע   )םיינוריע היינב ירמוח לש  תוימרת תונוכת(

   .  יגולויבה ןווגמה   לע  הרימש  ןיבל  ךבושייב ינוריע עבט ןיב רשקה .2

  םיינוריע םיחטשב  ריוואה תוכיא ,םילקאה-ורקימ לע יוניבה ימרוגו הייחמצה תעפשה .3

   הדש תודידמ )– םיחותפ / .4

  .ךבושייב ינוריע םוח יא  תעפות  לע  םיקורי /םינבל תוגג / םימ רוקמ / הייחמצ תעפשה .5

  . םיילגר יקורפ  תייסולכוא   לע  )תמהוזמ אל  / תמהוזמ ( עקרקה  תוכיא  תעפשה .6

   . םימ תכירבב םיבצ / םייח-וד תייסולכוא ןיבל  ריווא תוכיא,  םימ תוכיא ןיב רשקה .7

   .שלופ / ימוקמ חמצ  תוחתפתה לע םינוש תועקרק יגוס תעפשה .8

  לודיג לע  )תדבועמ אל / תדבועמ עקרק ,הפורש עקרק( תועקרק יגוס תאוושה .9

   .לכאמ חמצ  תוחתפתה לע  )יגולויב ןשד / ימיכ ןשד / ינגרוא ןשד(   םינשד תעפשה .10

   .םיחמצ  לש תוחתפתה בצק לע  )טסופמוק( םיינגרוא הנזה ירמוח תעפשה .11
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   .הבורקה הביבסב יגולויבה  ןווגמ לע היינב תופיפצ , םיחותפ םיחטש לדוג .12

   .שלופ ןיממ חמצ וא ימוקמ חמצ לודיג לע עקרק תונוכת לש םינייפאמ .13

  . תונויד בוציי תובקעב תולוחב םיילגרה יקורפ תורבחב םיריהמ םייוניש .14

  . עקרק לש תוילקיזיפו תוימיכ תונוכת לע רעי תפֵרֵש תועפשה .15

   .תונושה תונועב  תועקרק יגוס ןיבל  םיצע הבוג ןיב  רשקה .16

 

                                                                                   םיחמצב היגולונפ

  GROWAPP י"ע חמצל היצמינא עצבל לוכי , היגולונפ םוחתב םיאשונה דחאב רחובה

  . הבורקה ךתביבסב  םיינשלופ םיחמצ ינימב לופיטו תוטשפתה תויגטרטסא .1

   .תונוש תוביבסב תונוע ירבעמל םירוטקידניא-ויבכ םיחמצ .2

  . ץראב םירחא םירוזאל האוושהב ךרוזאב םייח ילעבב וא םיחמצב יגולונפ רוטינ .3

 םג רשפא - םיינובשעו םיחיש ,םיצע ןיב האוושה :םינוש םיימוקמ םיחמצב החירפו בולבל ידעומ .4

   (.תודידמ ושענ םא ) תומדוק םינשל תוושהל

   .לודיג תיב ותואב ימוקמ ןימ תוטשפתה לע  שלופ ןימ תעפשה .5

  .םהיניב ינושל םיירשפאה םימרוגהו  םיבקוע  םישדוחב החירפ תוחול ןיב האוושה .6

    .םיוסמ חמצב היגולונפ לע ( םינוש םילקא יגוס ) םינוש םייטויבא םימרוג תעפשה .7

 ,                           הלחלחכ הטיש , תולוחה תינויט :  לשמל ) ףונ יבצעמ םיחמצ  רחא  בקעמ .8

   .תולוח תעונת תעינמל םיבציימו  ( םי ףוח יחמצ

   .םיחמצב יגולונפ בקעמ  לע  םינוש עקרק ייופיח תעפשה .9

   .םיחמצ לודיגל המרופטלפ  - (   םימ ירגוא)  םיינרשב םיחמצ .10

  .םיחמצב יגולונפ בקעמ לע םיחמצ תופיפצ תעפשה .11

                        ימוקמ ןימ /  לכאמ יחמצ / יונ יחמצ לודיג  לע היקשה ימ תוחילמ תמר תעפשה .12

  .שלופ ןימ /

  . יונ יחמצ / לכאמ יחמצ   לע  םינוש  םיקחרמב  I.R / U.V   תנירק תעפשה .13

   .יונ יחמצ לודיג בצק לע ( תורונמ יגוס ) םינוש הראה יאנת  תעפשה .14

 ןוטניקי ,הנילו ריפס ,םימ תשדע גוסמ םימ תוצא לש יוביר בצק לע תונוש רוא תומצע תעפשה .15
   .הלוזא , םימה

  .ןגומ אל חטשב תמועל  ןגומ חטשב יגולויבה ןווגמה לע רוא םוהיז  תעפשה .16
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  א״פשת - בולג  תינכתב יעדמ רקח תודובע תכרעהל םינוירטירק   

 Criteria  For  Assessing  GLOBE  Scientific  Research   
  

   : הדובעה םש
  

 _______________________________________________________________ 
  
  _________בושיי  _______זוחמ   _________________  :  התיכ_________ :ס"יב םש  

  ןויצ
 יסחי

 םייק
 ןפואב
 / אלמ
   יקלח

  םינוירטירק  טוריפ

 רוקחל וליבוהש תוביסה תאו העפותה רואית תא תללוכ המדקהה    
  התוא

  אובמ 
INTRODUCTION  

15% 
 תונורקע, םיגשומב ןוכנ שומיש) דקוממו יטנוולר ,קיודמ יעדמ עקר    

  – בולג תינכת לש םילוקוטורפל סחייתמה (םייעדמ םיכילהתו
   .עקרק, היגולונפ ,םימ ,הרפסומטאו םילקא

 תרדגה תניחבמ תדקוממו ןוכנ תחסונמ ,יעדמ רקח תלאש    
   .םהיניב רשקהו םינתשמה
  : רקח תלאש חוסינ תינבת
  ןיבל.........  הנתשמ  ןיב  רשקה והמ
    ..................?הנתשמ
  הנתשמ לע..... הנתשמ לש העפשהה תדימ/ העפשה יהמ

                ?........ 

 רקחה יביכרב ןוכנ שומיש
 רקחה ךילהת ןונכת ךרוצל
  (%10יעדמה
  

 METHODOLOGY  

 יעדמ עדי לע תססובמו תדקוממ ,ןוכנ תחסונמ יעדמ רקח תרעשה  
   .םיאתמ

 תויפצת ,תודידמ) רקחה תלאשל המיאתמ רקחה תטיש  
   (םייוסינ,

  רקחה תושירד יפ לע תורזחו הרקב ללוכ וכלהמו רקחה ךרעמ ןונכת  

 שרדנה יפ לע םיפרגבו תואלבטב תואצות תגצהו םינותנ דוביע    
 תודיחי, םיפרגה יריצב תותנשו תורתוכ ,םיפרגלו תואלבטל תורתוכ)

  .(ארקמ ,הדימ
  

   תואצותה תגצה
 10% 

DATA   
 MEASUREMENTS 
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   .שרדנכ חסונמ ןמוכיסו תואצותה חותינ  

 

 תוקמונמו ןוכנ תוחסונמו תואצותהמ תועבונה תונקסמ חוסינ   
  האלמ הרוצב

 תקסהו תואצותה חותינ
   תונקסמ
 10% 

 CONCLUSIONS    תודידמלו םדוק יעדמ עדיל סחייתמה תונקסמב יתרוקיב ןויד 
  .הרעשהה תכרפה וא רושיאו ,לעופב ושענש תויפצתלו

 רקח תולאש תעצהו תונקסמה לש תימושייה תועמשמב ןויד  
  .ךשמהל תונויערו

  םכסמה חודה תביתכ ןפוא  יעדמ רקח לע חווידב לבוקמכ הנבומ ףצרב בותכ    
 10% 

 REPORT S 
 תואלבט, ךילהת וא הנבמ ימישרת :ןוגכ ,םימיאתמ עדי יגוציי ללוכ
  םיפרגו

  תיטטסאו הייקנ הרוצב שגומו הריהב ןושלב בותכ

  .םיאצממה תגצהל  םיבשקותמ םילכב  שומיש    

  בוציעו רויצ לגרסב שומיש ,תויטמוטוא תורוצ תפסוה
 . word art 

  בושקת תויונמוימב שומיש
20% ICT  SKILLS   

   - POSTER     DESIGN  10% - יעדמה רטסופה תכרעה .ב 

 תופש יתשב  יעדמ רקחה יביכר לכ תא ללוכו רורב רטסופה הנבמ    
  (. תילגנאה הפשבו  םאה  תפש )

  הנבמ 3% 
Structure  

 םייטנוולר ,םינוכנ רטסופב םיגצומה םייעדמה םינכתה  
  הריהבו תיתיצמת הרוצב םיחסונמו

  ןכות 5%
Content 

 לדוג -האירקל תיתודידיו תיטטסא הרוצב ךורע רטסופה  
  .םייתוזח םיגוצייו תונומת בוליש ,םיעבצ ,םיטנופ

  הרוצ 2% 
Design  

     min( - %25 ) תוקד  3  ןב VIDEO FILM  – ואדיו ןוטרסב רקחה תגצה תכרעה .ג

    
  

 לעב התוא םיגיצמו הדובעב םיאיקב תווצל םיפתושה םידימלתה
 שומיש ךות תילגנאה  הפשב  ןוטרסה ךלהמב רורב ןפואב הפ
   .תויבותכב
 הנבה םילגמ ,םתדובעל תועגונה תולאש לע םיבישמ םידימלתה
  .יעדמה רקחה תויונמוימב םיטלושו םינכתה לכב הקימעמ

 עדיב תואיקב
  10% ךילהתבו

KNOWLEDGE  
PROFICIENCY   

   
  
  
  

 תואצותה חותינב ,עוציבב ,ןונכתב תישיא םיברועמ םידימלתה  
 סחייתהל םידימלתה לש תלוכיה תרכינ ,ףסונב .תונקסמה תקסהבו
  .השענל יתרוקיב ןפואב
  

  תוברועמה תדימ
 15%תישיאה

STUDENT  
INVOLVEMENT 

  %5 -  תויתביבס תוכלשה   ו /  וא תונשדחו תויתריצי :תיללכ הכרעה
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 שדח עדי הגיצמו (השיגב ,הלאשב) תונשדח הגיצמ הדובעה    
  .םידימלתל
  
  
  

 5% תויתריציו תונשדח
INNOVATION  

 CREATIVITY & 

  יוסינה וא תיפצתה ךלהמבו ךרעמב תויתריציל יוטיב ןתינ  
 ןוידב ,םתונשרפו תואצותה חותינ ,םינותנה תגצה ןפואב,

  . תונקסמב

  

     

 םורגל תויושעה וא תולולעה תויתביבסה תוכלשהל סחייתת הדובעה    
   .תיתוכאלמה ו/ וא תיעבטה תיגולוקאה תכרעמל

   תוכלשה
   תויתביבס

ENVIRONMENTAL  
IMPLICATIONS  

 5% 

    https://www.globe.gov/do-globe היפרגוילביב  
 יבלש לכל רושיק

 בולג רתאמ הדובעה
  . ימלועה

  
 


