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 22כ נרשמו "סה:  השנה הראשונה של התחרות הייתה מאד מוצלחת – 8102תחרות מים עולמית 

-ברזיל זכה ב, מועדון רוטרי סוזנו.  רוטרי מועדוני רוטראקט ואזורי, מתחרים הכוללים מועדוני רוטרי

לאורך משמעותי להביא לשינוי  נההיפרויקט נרחב זה  מטרת.  הפרויקט החדשני ביותרעבור $ 055

אזור המוניציפלי של כל הועל ידי כך ליצור השפעה חיובית ב BALAINHOהמים של נחל  קו פרשת

אנשי מקצוע מאזורים שונים גייס  המועדון , חדישות וטכנולוגיות רלוונטי על מנת להטמיע ידע. סוזנו

היקף .  קבוצה בעלת פוטנציאל ביצוע משמעותי העמיד בעזרתם,וכמו כן נציגים של חברות מקומיות 

באזור  מיליון איש 0-הספקת מי שתייה לכעל  והשפעת לעבכלל ו הפרויקט נשען על חשיבות המים 

בדקה  הקבוצה . BALAINHOכל הפעילות הקשורה התבצעה מסביב לקו המים של נחל . בפרט

ת מדיניות ציבורית עכפיילוט בקבי לשמש גם  וכלפרויקט יהכדי שנושאים סביבתיים מקומיים  במקביל

כגון , י האדם"הטבע והן עי "ע הן הנגרם לקראת ביצוע הפרויקט נבדקו המצב האקולוגי . תחום זהב

 מודעותחוסר , ר לאורך הנחלויעישקיעה כתוצאה של  חוסר תהליכי , סניטריים בלתי הולמיםם תנאי

הפעולות שננקטו כללו . קרקעי-אגן התתטיפול הולם ב למען  יםגורמים שונגיוס חוסר   ביחד עם

י הבנת "חינוך לסביבה ע, לי ספיגה באוזרים כפריים לטיפול בהפרשות אדם ובעלי חייםהכנסת  מכ

י "חידוש יערות ע, י עידוד הקשר הישיר עם הטבע והכרת חשיבותו לבני האדם"הטכנולוגיה וגם ע

מבוסס על חומר שנאסף במשך  ים בבתי ספר עירוניים יעברו קורסמור. צמחייה מקומית ועוד זריעת

כלל נושאי איכות  שלם י המשרד לאיכות הסביבה המוניציפלי כדי שילמדו את חשיבות"פרויקט זה  ע

 .ברזילאי מכובד ביותר שיבצע ניטור איכות המים באופן סדיר NGOארגון   רוטרי  גם גייסו  .הסביבה

 005 מעלהם גייסו  הפרויקט היותר משפיע עבור $ 055-מקסיקו זכה ב, LA PIEDADמועדון רוטרי  

: אוניברסיטאות לקחו חלק במבצע זה 0-מ סטודנטים. LERMAבמטרה לנקות את הנהר אנשים 

Conalep,Univa, Michoacan .השתתפו בו חברי רוטרי מאזור , כמו כןUSA  5130   ,  1415מקסיקו, 

, עם סיום יום הניקיון. הוא בין הארוכים והמזוהמים יותר בכל מקסיקו LERMAהנהר  .1155דור  ואקו

הסעת )שיפור הלוגיסטיקה בכללותה , הפרויקט כלל ניקיון. טון פסולת מתוך הנהר 20נאספו 

(. חלוקת פלייר על ארגון רוטרי ועוד, חלוקת ציוד בטיחותי והגייני, חלוקת עבודה לקבוצות, סטודנטים

המצפה העירוני וכמו כן לפתח תכנית הצלה עם  יתוף פעולהנקבע להמשיך בש, תבין שאר המטרו

 .של הנהר שתכלול גם לגונה לינארית בעלת מפלס כפול תנרחב

  - רוטרי בנושא מים וסניטציה התמקדותואת  WASRAG דגישהמ 8102ועידת רוטרי בינלאומית 

מיוחד על פרויקטים של מים דגש  קנדה שמה , ובטורונטביוני שעבר  שהתקיימה  רוטרי הועידת 

דברה על מצב , WASRAG תשגריר, ISIS MEJIASר "ד. במליאה שהתקיימה ביום שלישי. וסניטציה 

בישר על   JACK GUY LAFONTANTר "ד. סניטציה והיגיינה בעולם, מיםלהמים ונושאים קשורים 

 .ארצות העניות  ביותר בעולם כולואחת ה, מים ראויים לכולם בהיטי תתכנית שאפתנית להבא

BILL BOYD   מסיים את כהונתו כנשיאRAGSWA –  במפגש השנתי שלWASRAG נפרדנו מBILL 

BOYD  , ר  של הארגון"כיו(  שתי קדנציות –שנים  6)לאחר שסיים את מקסימום הכהונה  האפשרי .

והן את  ת הפיננסי הכדאיותעבד ללא לאות כדי לחזק הן את , עולמי שכיהן בעבר כנשיא רוטרי, ביל

אחד ההישגים . שמש כדגם לקבוצות רוטרי נוספותלגם  וכל שי כדי WASRAGשל  ארגוניהמבנה ה

 !BILL, תודה לך . קשר עם רוטרי בינלאומי ועם קרן רוטריחיזוק ההוא  ביל שלביותר  המרשימים 

  MIKE WEBB ר "יוWASRAG היסודות לבנות על בסיס " ר החדש היא "מטרתו של היו –נס נכ

חינוך בואחרים כדי להבטיח המשך תמיכה בפרויקטים ו RON DENHAM ,BILL BOYDי "שהונחו ע

אזור המיקוד  הרלוונטי של רוטרי כדי לשפר את תנאי החיים של אלו בתחום מים וסניטציה במסגרת 

האזור , וכיהן בתפקידים שונים ברמת המועדון 4796ת מייק הוא חבר רוטרי משנ". הזקוקים לכך

  .גלובאליוה



היה להכיל  כולששוריין עבור קבוצות רוטרי לא יהחדר הצנוע  –את המפגש השנתי " הציף"הקהל 

  BILL BOYD. השנתי שהתקיים בטורונטו WASRAGשהשתתפו בכנס ( 75-יותר מ)האנשים  כל את

את  –בין היתר  –שכללו , ח השנתי שהדגיש חידושים והצלחות של השנה שעברה"הדו תהציג א

דווח שהארגון נהנה ממצב פיננסי , כמו כן. הפסגה  העשירית המוצלחת מאד ועוד, תכנית השגרירים

 .בריא
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