
 
 
 
 

 

 !מועדונכם יכול לזכות בכסף –תחרות יום המים הבינלאומי 

להשתמש במים מזוהמים  נאלציםמיליארד בני אדם ש 8.1 הוא מתמקד בבמרץ ו 22מצוין כל שנה ב זה יום 

 .פוליו ועוד, טיפוס, דיזנטריה, כולרהבריאותיות רבות  כגון ת והחושפים אותם לסכנ בביוב

  כך.  2101לכל אדם עד שנת  "מים בטוחים"ל הנגשה  ולליםכ, 2182-שהושקו ב, ם"אושל ה" יעדי פיתוח ברי קיימא "

כיום  במרץ 22מ הכריזה על "האסיפה הכללית של האו ,8990-ב.העונילנושא מפתח במלחמה למיגור  הפכו המים

 .המים הבינלאומי

 !כאירוע גלובלימצוין יום זה  

 !?איך הכול התחיל

 ". ניקוי נהרות העולם"את תכנית  יזם, 2801אזור , בקליפורניה (South Ukiah)מועדון רוטרי דרום אוקיה 

https://cleaningtheriversoftheworld.org/ 

. אנו חייםלהשפיע על העולם בו והזכות את הכוח , סיפור מדהים על מועדון אחד שהחליט שיש לכל אחד מאתנו

הלהיבה ואתגרה  מועדוני רוטרי בעולם כולו להתגייס לניקוי , המים איכות תומך נלהב בנושא, ובלתו של סלבדור ריקוה

 .נהרות בקהילותיהםוטיהור 

ואולי  –מזמין אתכם ואת מועדונכם לפעול בתחום המים  WASRAG, בהשראת מעשיהם של סלבדור ומועדונו

 ! בקהילותיכםויקטים של מים עבור פר צנועלזכות במימון 

 

 ?במה אתם יכולים לזכות

 (ההשפעה הגדולה יותר פוטנציאל  בעל)עבור הפרויקט הטוב ביותר $  055: שני פרסיםלחלוקה 

 עבור הפרויקט החדשני ביותר$  055                            

 

 ?עליכם לעשותמה 

 ! י לקהילתכם נכוןאת הדבר ה

או רמת המודעות /הוא לשפר את איכות המים ו מכם כל מה שאנו מבקשים! ה בידיכםהבחיר  22.10.2181-ב

 :אתם יכולים למשל. קהילתכםב

 

 נהר או כל מקור מים אחר, בריכה, נחל, אגם, נתיב מיםלסביב פיזית פסולת סלק ל. 

  להרחיק את מקורות הזיהום הפוטנציאליים של מקור המים/לסלק 

  צמחיה מקומית לאורך מקור מיםי שתילת עצים ו"סחף עלמנוע 

  יכולים לעשות כדי הם לעודד תלמידים לכתוב עבודות על חשיבות המים ומה  –מודעות בקהילתכם ליצור

 ותםכועל אי לשמור עליהם

  רגישותחקלאים באזורכם להשתמש בחומרים כימיים שלא יזיקו למערכות מים לעודד 

  מים באריזות פלסטיק או דאגו לאיסופם ומחזורם הנכון סלקו בקבוקי, מקור המים בקהילתכם הוא בטוחאם. 
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. חשיבותה של הגנת מקורות המים עלהשורה התחתונה היא לחנך את הקהילה שלכם ! השתמשו ביצירתיות שלכם

 !את הקהילה דאגו להפעיל, מודעותיצירת בנוסף ל

להבטיח שפעילותכם תואמת את תנאי  תתייעצו עם רשויות המים באזורכם על מנת, ונחוץ כשהדבר אפשרי

 .לא רצויותניקוי זרם מים בעונת רביית הדגים יכול להביא לתוצאות , למשל. המקום

 

 ?האם הנכם זקוקים לרעיונות

 /World Water Day  http://www.worldwaterday.org כדאי לבדוק  באתר

 .לצאת לדרך עם הפרויקט שלכם סייעובו מלאי רעיונות שתוכלו למצוא 

 שתפו בפרויקט שלכם

ן אותו בפגישה הקבועה של יאתם יכולים לצי. ן את יום המים הבינלאומיישתמשו בפרויקט שלכם כדי לציאנא ה

לא ולמה ש. יציינו כמה מהפרויקטים בניוזלטר החודשי WASRAG. 22.0.2181מועדונכם הקרובה ביותר לתאריך 

 Rotaryאו /ו  Rotary Club Central-ותפרסמו אותו ב RIגשו לאתר ? תספרו את הסיפור שלכם לרוטרי עולמי עצמו

Showcase!  

 ?מי ישפוט את החומר המוגש

. יגריה וניו זילנדנ, הודו, ברזיל, הונג קונג, ב"הכולל נציגים מארה, WASRAG MEMBERSHIP SATISFACTIONחברי צוות 

  פעולה של הצוות ההחלטה תתקבל על ידי  ".עולים לגמר"רשימה מצומצמת  של ההבקשות ויכינו  הם יבדקו את

WASRAG. 

 ?איך משתתפים בתחרות

ין את שם מועדונכם יאל תשכחו לצ.  קהל היעד והשפעתו הצפויה, כולל ביצוע, גישו תיאור קצר של הפרויקט שלכםה

 .WASRAGבאתר צגו כמה מהפרויקטים יו. מייל ומספר טלפון-כתובת אי, בציון איש קשר, ומספר אזור רוטרי

 

 8.2.2181עד  גישו הצעות אנא ה: תאריך יעד

 

-ב WASRAGהפרסים יוצגו באסיפה הכללית השנתית של . 08.2.2181עד הזוכים יקבלו הודעת זכיה : פרסים

20.2.2181 

 /challenge-day-water-http://www.worldwaterday.org/world  -ל הצעותשלחו אנא 

 

 . לרשותכם בכל עת עומדת, י בישראלוועדת המים של הרוטר

 מיכאל פסקלרוטריון  :  שלנו איש הקשרלאתם מוזמנים לפנות 

 pazeng@netvision.net.ilמייל , 0244422-122נייד 

 ברכהב

 בנר פוקסא

 2491 רוטרי  עדת המים אזורר וו"יו

http://www.worldwaterday.org/
http://www.worldwaterday.org/world-water-day-challenge/
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