
 

                                                                                                            

                 טורקנה פרוייקט     

מצוקת המים .רוטרי בינלאומי של הנוכחי היוםבסדר החשובים והסניטאציה הם בין ושאי המים נ 
זיהום  ,ולםגידול משמעותי של אוכלוסיית הע הולכת ומתעצמת בשל  סניטאציה ברחבי העולםהו

 ..בין מדינות וכו טמאבקים וחוסר שק ,מצוקות כלכליות עולמיות,י תעשיות"בעיקר ע - מקורות מים 

                         בעיקר במדינות ,ילדים מתחת לגיל חמש הם -57%-כ.ת אלפים מתים מדי יום בעולםועשר

 .טרגית - בדרך כללתוצאתן קים במחלות זיהומיות קשות שפים לוועוד עשרות אל,מתפתחות

 ערים לתופעה אנושית קשה זו המתרחבת , ביניהם  רוטרי בינלאומיו,  ארגוני סיוע עולמיים למיניהם
 0,888-יותר מרוטרי בינלאומי  מזה כמה שנים חובקת   .מדינות האמורות בעגומה והיוצרת מציאות 
אזורי ,מקורם במימון חברי מועדוני הרוטרי.העולם בהיקף  של מאות מיליוני דולריםפרויקטים ברחבי 

לסייע הן נרתמים רבים רוטריונים . ושותפים נוספים תרוטרי ובמידה מסוימת גם קרן  רוטרי בינלאומי
,  סכריםבבניית  ,בחפירת בארותבסיוע  ,ציוד ותחזוקתובאופן אישי להפעלת  יד במתן בתרומות והן  

 ...מקומיים לשימוש נכון במים גם לצרכי גידולים שונים וכובהדרכת 

לשבת להרשות לעצמנו עוד אנו לא יכולים .נרתם אף הוא לסייע-ישראל 0948אזור רוטרי בינלאומי 
 !עמיתנו חברי הרוטרי מרחבי העולםלצפות בעשייה המבורכת של רק בניחותא ו

קרן  בעיקר כאשר,להיות שותף פעיל במשימות כאלוהנהלת הארגון מצפה מאזור רוטרי ישראל 
 .הרוטרי הבינלאומית שותפה למענקים תואמים רבים המממנים פרויקטים שונים בישראל

 {עדה האזוריתור ה"יו}ל אבנר פוקס"נג,גידי פייפר-דירקטור רוטרי בינלאומי,נגיד האזור-מוישיק יונאי
 .טורקנה שבקניה ת של מועדוני האזור בפרויקטהמליצו על השתלבות מיידי,ועמם חברי הועדה 

זו תכנית המיועדת לעזור  -"תלמים במדבר"תכנית ב -"עולם-ברית"בפרויקט זה אנו שותפים לעמותת 
בסמוך לגבול סודאן }קניה טורקנה שבצפון מזרח -מדברי-בפיתוח תשתית חקלאית באזור חצי

 .חדשיםעל מנת לספק לתושביו מקורות אוכל ופרנסה {הדרומית

בטורקנה יושבת אוכלוסיית רועי צאן נוודים שאינם יכולים יותר להתקיים מהמקנה שלהם בגלל 
תנאים .הדמוגרפיים והגיאופוליטיים המתרחשים שם בעשורים האחרונים,השינויים האקלימיים

 .חוסר מים וגם לעימותים עם השבטים השכנים,גורמים לרעבאלו

ברית עולם מישראל ומרכז ,מקניה MCSPA–קהילה נוצרית -גופים 3במשותף על ידי  נוצרההתוכנית 

היא משלבת מומחיות ופעילות התנדבותית ישראלית בתחום .קיימא מישראל-הערבה לפיתוח בר
  .MCSPA–החקלאות ופיתוח כפרי עם הפעילות רבת השנים של 

למען בטחון מזון  וןבר קיימא של מז החדרת חקלאות לטורקנה כאמצעי לייצור-התוכנית היאמטרתה 
לייצר פעילויות שיניבו הכנסה לאוכלוסייה המקומית באמצעות מכירת תוצרת חקלאית , באזור
-תשתית חקלאית שתשמש גם כבסיס לפיתוחים עתידיים בתחומים שונים כמו תכנון,שלהם
י מומחים ישראליים מובילים בתחום חקלאות "התכנית פותחה ע.הקהילה והעצמת,בריאות,חינוך

י קבוצות מתנדבים ישראליים בעלי רקע חקלאי "שונים באפריקה מזה זמן ע דבר ומבוצעת במקומותמ
 .ומקבלים הדרכה בארץ

 .והדרכהציוד השקיה ,דשנים ,הם יקבלו זרעים.ר"מ 788יוקצו  בטורקנה לכל משפחה בשלב הפיילוט
כדי -..וכולשלש ,להכפיליש אפשרות }לפחות  588$כל אחד ממועדוני רוטרי ישראל יתרום סכום של 

 .588$לכל תרומה של $ 988קרן הרוטרי הבינלאומי תוסיף עוד .{לממן מספר משפחות

 לשנה לצורך$  988לשנה השנייה והשלישית נדרשים עוד .סכום זה יספיק להפעלה בשנה הראשונה
 .המשך הפרויקט

  


