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 ,רותי וחברי בוועדת המים והסניטציהלחב

 שלום רב

 WATEC 71עם תום סימפוזיון המים והסניטציה במסגרת                       

 9שהתקיים אתמול כבירה של סימפוזיון זההתודה והערכה על פועלכם ותרומתכם להצלחה  ,ראשית

 הנחלתם וסניטציה ולהרתם ל צימאונכם להבין את נושאי מים,חברותכם ,דבקותכם , לולא מעורבותכם

 9ודאי שלא היינו מגיעים עד הלום-לאזור

                                     -------------------------------------------- 

 ,ממשיכה להתעצם במיילים99 מרציו וכו,שהחלה עוד בכנס עצמו מצד משתתפיו , הרעפת השבחים

 אווה גדולה על תכני הכנס ג-מבטאים באופן ברור-ים כשכולם בממסרים ואפילו בפקס, בטלפונים

 התפוקות והידע-ולא פחות חשוב, וסדרי ההרשמה וקבלת הפנים שבחים על ארגון הכנס ,ומרציו

 9לרבים מהמשתתפים נותר טעם של עוד9 ען במועדוניםישנרכשו בנושא הכנס והאפשרות להטמ

                                  -------------------------------------------- 

 9שהוא אחד מיני מעטים הפוקדים את אזורינו בשנים האחרונות, ניחוח בינלאומי אפף את האירוע

 הסימפוזיון היה אירוע בינלאומי הן משום שהוא היה בחסות  ועדת המים והסניטציה העולמית 

{WASRAG}והתקיים במסגרת אירוע מים בינלאומיל "והן משום שנטלו בו חלק גם אורחים מחו 

{17 WATEC }9תה באנגליתישפת האירוע הי 

                                --------------------------------------------- 

 מרצי הסימפוזיון גם הם מושא לייחודיות ולאיכות האירוע של רוטרי ישראל  ובינלאומי וכללו בין 

– שלושה שגרירי מדינות זרות , גמליאל שברכה בין השאר את יוזמות הועדהגילה -השאר את השרה

 שגריר אוקראינה בישראל וגם שגריר ניגריה בארץ, ברכו שגריר הונגריה בישראל-ששניים מהם 

 פרופסור אבנר עדין מאוניברסיטת,פרופסור דן שכטמן מהטכניון וחתן פרס נובל בכימיה -בין המרצים

 ר רשות המים "יו-פרופסור אורי שני, ריצארד לסטר מהאוניברסיטה העברית פרופסור , ירושלים

 שהתייחסו להטמעת הנושאים החינוכיים והתודעתיים 99 ר צביקה צוק מרשות העתיקות  וכו"לשעבר ד

 9לגבי הכרת משבר המים  והסניטציה העולמי

                             -----------------------------------------------            

 -באולם הסמוך והקשור אלינו011-ועוד כ, איש בסימפוזיון 011מספר המשתתפים היה בסביבות 

  ר אמנון"כשמרביתם בני נוער ובניצוחו של חבר הוועדה ד" 9נוער שותה מים ודעת"פרויקט במסגרת 



 למתחם בו הציגו בני הנוער את עבודתם, פנו חלק מהמשתתפים בסימפוזיון, עם תום ההרצאות 9שפי

 9ושחלקו היה בשטח התערוכה עצמה החידה שקיבלו בבוקרכתב משך השנה וכן את פתרון 

                               -----------------------------------------------      

 ,   דני פסלר וציוותו בתמיכה ובמימון חלק מההוצאות-את שיתוף הפעולה היעיל עם נגיד האזוריש לציין 

 9 הפתיחה שלוכשנשא את דברי ,ואת הפרגון  שהיה בדבריו 

 אלון בנדט ומתי הראל הנגידים הבאים תומכים בפעילות הועדה וחלקם אף משתתפים,דני פסלר 

 9בישיבותיה

                              -------------------------------------------------------- 

 מיכאל פסקל ממועדון רוטרי קישון אותו מינינו כמרכז הכנס" אני מעוניין להודות באופן מיוחד לר

 9בדומה לתפקודו  בארבעת  האירועים לפנים, באופן המיטבי ביותר-ושביצע את תפקידו כמנחה 

 אחד מחברי ועדת המשנה לארגון הכנס רק אומר בסיפוק|בכבוד אף אחת על מנת לא לפגוע חלילה 

 9עם אנשים כאלו ניתן לכבוש ולהשיג יעדים רבים בתחומי טיפול הועדה-רב

 9גרציאלה דן  " לא ניתן שלא להודות באופן מיוחד למזכירה הנאמנה והיסודית גב

                              ------------------------------------------------------------ 

 החגיגה הסתיימה ויש להניע את גלגל המים והסניטציה האזורי יחד עם האשכולות ועם -ולסיכום

 בנושא 01סימפוזיון צפוי בחודש מרס , לפנינו גם סיורים מקצועיים שנקיים במרכז ובדרום9 המועדונים

 ובצד זה, קט מענק גלובלי עם אזור רוטרי נוסףקידום פרוי, גוויעת ים המלח והאפשרויות להצלתו

 9פגישות חודשיות קבועות במקומות שונים ומרתקים

                                  ---------------------------------------------------------   

– ו בנות הזוג והכי חשוב לאחל ממש בימים אל\ש לבני"ד9 אני מצדיע לכל אחת ואחד מכם

 9חיונית מאושרת ושלווה, שנה בריאה, שנה טובה לכם ולבני ביתכם

 שאו ברכה

 9ר הועדה"יו, ל אבנר פוקס"נג, ממני

 

 

 

 

 


