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  בנדטנגיד האזור אלון  

, ל אבנר פוקס''וועדת המים האזורית נג ר''ויו  
. מברכים את באי הכנס  

 
 



עיקר דברי נגיד האזור   

 
 

 .ברכות לנאמני המים המיצגים את מועדוני האזור1.

 ל אבנר פוקס שטורחת לאורך שנים  ''ברכות לוועדת המים בראשות נג2.
 .לטפח ולמקד פעילות באתגרי המים והסניטציה באזורנו ובעולם      

 ,  באזור ובעולם ברוטריההכרה הגוברת בחשיבות הנושא 3.
 משקפת הבנה של חומרת הבעיה שאכן מאיימת על האנושות      

 תכנית החינוך שאליה הצטרפנו  ,  לנוער שותה מים ודעתברכות . 4
 .ס''בתי 60שנתמכת  על ידי מועדונים רבים בארץ ובעולם ופועלת ביותר מ     

 ,  בכנס הרוטרי באטלנטה בו השתתפתי התכנית נבחרה לראויה לציון. 5
 .ס תאומים בעולם''והבנתי את  מרכזיותה ולכן נרחיב אותה עם בתי, תכניות 1167מ    
בהמשך למפגש בפקולטה לחקלאות  , ואירוח האירוע ף''השתתודה לטכניון על . 6

 .ברחובות
 
 

 !לנאמני המים לטכניון ומדריכי נוער שותה מים ודעת ביום העיון, ברכת הצלחה לוועדה
      

 



ל אבנר פוקס ''וועדת המים האזורית נג ר''יודבר    

  

 
 



מכון גרנד לחקר המים והפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון    

 שותפים פעילים בתכנית החינוך נוער שותה מים ודעת
שהיה דיקן הפקולטה ומנהל מכון המים ל''זנח גליל ' הקרויה על שם פרופ  

 וליווה את התכנית מראשית צעדיה

פרידלרערן ' אלכס פורמן ופרופ' פרופ  



תפקיד נאמני המים   

 
 

 ,  יש להתעורר ולפעול נוכח מצוקת המים העולמית הגדלה במהירות
 ולשקיעה של ערי הענק  , מיליון איש מידי שנה 34שמביא למותם של 

 (טהרן וקייפטאון והבצורת בקליפורניה, למשל מצוקות מים קריטיות במקסיקו סיטי)
 .וצפוי להחריף עם ההתחממות הגלובלית והפגיעה המתמשכת בזיהום הים

 
 לרתום את המועדונים להכרת הבעיה ופתרונותיה האפשריים  
 בכוונה להגביר את המודעות העולמית  לאתגרי המים ופתרונם

 כדי להניע פעולה להתמודדות מהירה עם האתגר המאיים
 ס התאומים   ''באמצעות תכנית בתיה



סקירת התקדמות וועדת המים האזורית   

2018-19 

 
 

 והנעה לפעילות, בנדטתמיכה בלתי מסויגת של נגיד האזור אלון 1.

 מינוי נאמני מים בכל מועדוני האזור2.

 העלאת חשיבות נושא המים והסניטציה בעולם נוכח המצוקה הגדלה3.

 ,  העלאת חשיבות הנושא במסגרת הרוטרי העולמי4.

 ,הערכות להצבת המים והסניטציה כנושא מרכזי של הרוטרי העולמי5.
 ,  לאחר מיגור הפוליו כבעיה גדולה וקריטית יותר שמצריכה מאמץ גדול יותר       
 (ל''בינ ף''ושתרגולציה , פעילות ממשלתית, טכנולוגיה, מחקר, במשאבים)       

 לקידום המודעות לאתגרי המים באמצעות חינוך, 2017 בווטקכנס רוטרי .   6
בעקבות בחירת  , ס תאומים בעולם''עם בתינוער שותה מים ודעת הרחבת 6.

ורתימתה להגברת מודעות נוער  , התכנית       כראויה לציון על ידי קרן הרוטרי

 .לאתגרי המים
נציגים ממועדונים   60בכנס רוטרי אזורי בפקולטה לחקלאות ברחובות השתתפו 7.

וחקר השלכות השקיה  , שונים בכנס הוצגה פעילות מים של הרוטרי העולמי

 .בקולחים מושבים
 
 

  11.1.19פעילות הוועדה ותכנית החינוך תוצג במסגרת הכנס החצי שנתי של האזור ב 
 

 



מועדון חיפה מארח את התכנית  

 ואת הכנס

 
 



נציגים מכל הארץ   

 
 

  ל''נ, מיכאל פסקל' ר, ל אבנר פוקס''וועדת המים נג ר''יו, שרי ורעיתו בנדטהנגיד אלון 

זאב  ל'נ, ממועדון גדרה אלבלינגמיכל וצבי  ל''נ, צבי יצחקי ומשה בכר ממועדון חיפה

,  טוני ורה ל''נ, יפו  א''תמיכאל ברנט ממועדון , ממועדון כרמיאל, זילברקלנגקיסרי ומנחם 
מוטה זוסמן, טרודקחנה , קהםגבי    



מועדון חיפה מארח את תכנית החינוך   

Rotary Hands Across Water 

 
 

יוסי כפירי ל''נ, הנשיא שחר שבו והנשיא הנבחר מנחם גץ, לי'ל שאול דה אנג''צבי פורר נג' ר  
ל צבי יצחקי מארחים במועדון חיפה ''ונ  

  וונקל פיטר ''ונ סוסמןרי 'ג' ל דר''את משלחת הרוטרי הבינ
28.11.18התורמים ומלווים את תכנית החינוך    



 Israel Water 
Past, Present and Future 
Sustainable over use  of water resources 

 
 

 מנהל מכון המים על שם גרנד, אלכס פורמן' פרופ
Prof. Alex Furman,  

Director Grand Water Research institute 

 הווה ועתיד, עבר: המים בישראל
 ממקורות המים באופן בר קימה 100%איך מנצלים למעלה מ 

הקלק על 

התמונה  

להורדת  

 המצגת

https://www.dropbox.com/s/1lg5h5u5h2dcqh3/WaterResourcesIsrael_Rotary_2018.pptx?dl=0


יותר התפלה –השתנות מקורות המים    

 
 

פורמן' מהרצאתו של פרופ  



מפעלי התפלה גדולים ואחד מתוכנןחמישה    

 
 

פורמן' מהרצאתו של פרופ  



טיפול מתקדם בקולחים   

 
 

פורמן' מהרצאתו של פרופ  



 סיור והסברים במעבדות מכון המים

 
 

שיטות מתקדמות לטיהור מים 

 מחנקות
 סינון בעזרת אדמת חרסית ועוד



 רדיאןעדי ' מחקר והדרכה במעבדה של דר 

 (  שמסייעת לתכנית החינוך) רדיאןעדי ' מהמעבדה של דר, זולונובהדוקטורנטית יעל 
 המדריכה הראשית של נוער שותה מים ודעת  , עם חן מרזוק, חוקרת סינון באמצעות חרסיות

 :  אמנון שפי במעבדה' עם דר
 .מדעני העתיד, מעצבים תכני לימוד מתקדמים ועבודות חקר מרתקות לתלמידים



Rotary Hands Across Water 

 נוער שותה מים ודעת 
Rotary Hands Across Water     

 נח גליל' מיזם חינוך למים ומדעים על שם פרופ   

 הקלק על התמונה לצפייה בסרטון

 טעימות מעיקרי הפרויקט

https://www.youtube.com/watch?v=o7Aabrr0yTs


 .חינוך רב תחומי למדע וטכנולוגיה בנושא מים סביבה1.

התעשייה  , הממשלה, רשות המים, בחסות תאגידים2.

 .והאקדמיה

 .Hi-Teachבלווי , בהוראת מורי הכיתות3.

 .  סיורים וחקר, לימוד מקוון4.

 .ס מכל המגזרים''בתי 70פועלת ב , מותאמת לתכנית הלימוד5.

 .מורשת ואחריות חברתית לעידן גדילת הידע, תרבות6.

הגברת מודעות נוער בעולם לאתגרי המים ופתרונם כדוגמת  7.

 ישראל

 

 

 

 

 

 תמצית 

 לפרק לימוד מקוון  <           למתקן תעשייתי       <    מקרום חצי חדיר    : מסע הממברנה



1. Expose students to local & global water challenges and solutions. 

2. Leverage water technology for current  science education (STEAM) 

3. Develop global cross cultural school twining collaboration,  

4. Promote awareness of the growing global water challenges  

5. Along with knowledge about possible solutions 

 

 Goals 

 מטרות תכנית החינוך נוער שותה מים ודעת
 חשיפה וקידום מודעות לאתגרים ופתרונות מים מקומיים וגלובליים

 ,ל''בינ ף''שתמינוף תכן עדכני לחינוך מדעי ופיתוח 
 מיצוב ישראל כדוגמה לפתרונות מים באמצעות הרוטרי 

 
 



Lack of awareness is the challenge 

Promoting awareness of  the young generation  

is the solution 

Water Awareness Shortage 

 חוסר מודעות כלל עולמי לחומרת בעיות המים והסניטציה
 שעיכובן יביא אסון, מונע השקעות עתק נדרשות

 .ויש לעוררו עכשיו. הנוער בסכנה ולכן יפעל



בתי ספר תאומים בכל 

 העולם
 פתרון מצוקת המים חיוני להבטחת קימות 

 
 

 מחייב השקעות עתק ומודעות ציבורית רחבה
 
 
 

Rotary Hands Across Water         
 
 

 מטפחת מודעות נוער בעולם לאתגרי המים  
 
 

 בעולם ס''בתיהבאמצעות חקר הנושא בסביבת 
 
 

 ס תיאומים בארץ ''והשוואת ממצאים עם בתי
 
 

   Twining Side By Sideבתכנית  
 
 

 ארגון המתנדבים הגדול בעולם, הרוטריבלווי 
 
 

 באנגלית    Hi-Teachובהנחית 
 
 
 

 מצוינות המים הישראלית מיוצאת לעולם
 
 

 כי מציון תצא תורה                    
 

נוער שותה מים  

 ודעת



Twining Process 

1. Students study local water & sanitation challenges & solutions 

2. Call for student action: Study & Spread the word 

3. Identify curricular value   

4. Share and compare local findings and reports 

5. Develop awareness strategy 

6. Gradually developed sustainable interaction  

7. International water day (22nd March) twining interaction goal 

  

 חקר מונחה של בעיות מים וסניטציה במקביל בארץ ובעולם 
 ס  ''השוואת ממצאים קיום דיאלוג ומפגשי בתי

 (בטכניון 14.3.18השנה .  )22.3ל ''אירוע מרכזי ביום המים הבינ

 לשיתוף פעולה עם בתי ספר בעולםס תאומים ''תכנית בתי
 להגברת המודעות לאתגרי המים ולפתרונות כמודגם בישראל



 פעילות המועדונים לפי צרכי הקהילה

 ברשות המקומית להצטרפות לתכנית גיוס בתי ספר ומערכת החינוך
  

 .תעשייה, מוזיאונים, סיורי אתרים, תמיכה בפעילות בבתי הספר
  

 וסיורים בעזרת מערכת הלימוד המקוונתפעילות תוכן 
  

 . לווי מפגשים ושיתוף פעולה חינוכי בין מגזרי
  

 .  מפעלים ואקדמיה, תאגידי מים: לתמיכהגיוס תעשייה מקומית 
  

 . ובעולם, באזור, באשכולהרחבת רשת המועדונים השותפים 
 

 (.  דולר 1,000: יעד למועדון)   Global Grantלפרויקט   תרומה
  

 נואם צעיר  , מפגשי שלוםשיתוף בתכניות רוטרי לנוער 
  

 . עם  מוסדות ומפעלי חינוך מקומייםפיתוח שיתוף פעולה 
  

 ,  2017כנס ווטק, בפרויקטים ותחרויות הארציות לווי תלמידים
  

 .  למורים למנהלים ולבתי ספר, הענקת הכרה ופרסים לתלמידים
  

 .  על הפעילות והתמיכהדווח להנהלת התכנית ולוועדת המים 
  

נוער שותה מים  

 ודעת



Israel (as an example) borders on the desert where water has always been short 

Driving innovative solution and deep cultural habits relating to water supply  

Annual water (mm) 
 < 100 

100 - 200 
200 - 400 
400 - 600 
600 - 1,000 

<      1,000 

Water Shortage Culture 

ישראל שעל סף המדבר הייתה מודעת מתמיד לאתגר  

 המים
 פיתחה פתרונות שניזונים מתרבות האזור



 Israeli Water Innovation 

Water reclamation 

Desalination 

Effective irrigation 

Leakage prevention 

 

Broad applications 

Proper management 

A best practice model 

 פתרונות מים מקוריים מישראל
 השבת קולחים

 התפלה השקיה ומניעת דלף
 ניהול נבון ויישום הטכנולוגיות

 מהווה מודל ייחוס לעולם  

והשבת קולחים                   התפלה        

 להשקיה

 השקיה חכמה ומניעת דלף      



Desalination as STEAM Education 
 תלמידות במעבדות מכון המים בטכניון, התפלה כבסיס ללמידת חקר מדעית

From membrane to lessons 



Water Innovation as a resource 

Turning water 

innovation to modern 

STEAM education 
With Rotary Hands Across Water 

 חדשנות המים הישראלית הופכת למשאב חינוכי מדעי רב תחומי



New Desalinated Water Supply System 

Visit the new 82” water pipe 

to Jerusalem and the 

surrounding Jewish and 

Arab towns 

Elevation cross section of Water 

Line from the sea of Galilee to the 

Negev 

 דיזל חולדה ההיסטורי

כלכלה וטכנולוגיה , דוגמה לאתגרי הובלה: מערכת המים החדשה של ישראל

 בקשר עם התעשייה ורשות המים, משמשים בסיס ללמידה משמעותית



Bermad Hydraulic valves – An educational physics Lab 

בסיס לפרק : החברה המובילה בתחום, ברמדמגופים הידראוליים מבית 

 כוחות ותנועה במגופי מים: לימוד בפיסיקה



Noteworthy Project Recognition 
ל''של קרן הרוטרי הבינ 100-הכרה כתכנית הראויה לציון לשנת ה  



    2014-18  ל‘’פעילות עם קרן הרוטרי הבינ

 ( 2015-16) ו''תשעסיום פעילות ממומנת 
 RHAW Phase Iסיכום השלב הקודם 

 ב''סיור במועדונים בארה
 מטעם הקרן פינטון' ביקור דר

 הקמת צוות סקירה ולימוד במועדון חיפה
 מועדונים בישראל 10גיוס תמיכת 

   2017-20סקירה ברמת נגידי האזור 
 WASRAGל ‘’הבינגיבוש התכנית עם הוועדה 

 ב וקנדה''מועדונים ארה 13גיוס תמיכת 
 II (K 152$  ) –קביעת היקף ומקורות לשלב 

 ,  הגשת התכנית לקרן
 ביקורת קדר מקצועי ואישור

 זכיה באות התכנית הראויה לציון
 תהליך איסוף התרומות

 התנעת גיוס בתי ספר
 2016-17 ז''בתשעבמקביל התקיימה 

 (ללא מימון הרוטרי)פעילות בתי הספר  
 ח''בתשע  Phase – IIהתנעת פעילות 

 ט''בתשעהרחבה ניכרת של בתי הספר וצוות המדריכים 
 ן''ובזחבירה עם עיריית חיפה 

 אירוח נציגי המועדונים התומכים בישראל 
 גיוס נאמני מים וקיום כנסי הדרכה  , הרחבת פעילות וועדת המים

 בפקולטה לחקלאות ברחובות ובמכון המים בטכניון בחיפה



הקלק על התמונה להפעלת  

 הסרטון

 אביב-בתל  Watec 2017כנס  

   2017 ווטקבתערוכת נוער שותה מים ודעת תלמידי  133בהשתתפות סימפוזיון רוטרי 
 WASRAGמכוסה באתר המודעות לאתגרי המים בעולם באמצעות חינוך דן בהגברת 

 הקלק על התמונה לקריאת המאמר

https://www.wasrag.org/Stories/everything-begins-with-education
https://www.wasrag.org/Stories/everything-begins-with-education
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https://www.youtube.com/watch?v=I3U4MczOrAA&t=130s


 2018-19ועדת המים והסניטציה האזורית 

 -ישראל. נגיד האזור -אלון בנדט.2490                  אזור רוטרי בינלאומי 

  12.12.18                                                                                            ד בטבת תשע"ט .

 לחברות וחברי הועדה, שלום רב

 אחת המטרות החשובות שהוצבה, כבר לפני שנים על ידי הועדה- 

 בחירת נאמן מים בכול מועדון, שיצעיד את המועדון לפעילות ולמודעות ,בנושאי מים וסניטציה.

  נאמני מים מועדוניים, הששים להתחיל34ולאחרונה אנו מתבשרים על מינוי-השנה, הרעיון מתממש, 

 של  הדרכה והכוונה לכן, נועיד את הפגישה הקרובה למפגשולפעול במועדון ובקהילה סביבם .

 נאמני המים במועדונים. אני מצפה להגעת כול חברי וחברות הועדה למפגש זה כהזדמנות 

 להכרת נאמני המים וכדי שתוכלו להעשיר את התכנים שיועלו בהרצאות השונות.  מתחייבת

 המפגש יתקיים הפעם במכון גרנד לחקר המים בטכניון בחיפה }מצ"ב מפה הגעה{ ביום רביעי

 . .תואמו סידורי כניסה  לשטח הטכניון15.00 בשעה 26.12.18יח בטבת תשע"ט ה- 

 נגיד האזור-אלון בנדט-יכבד בנוכחותו את מעמד הפתיחה של מפגש זה. במפגש ישולבו הרצאות 

 תוכן של מרצים אורחים מהטכניון ומחוצה לו, ושל חברי הועדה, בנושא משבר  המים והסניטציה 

 בארץ ובעולם, סקירת  פעילות הועדה, הנחייה כיצד יוצקים תכנים לפעילות במועדונים בנושאי מים 

 וסניטציה וסיור אפשרי במעבדות מים של המכון.

 בתום המפגש ,יתבקשו רק חברי הועדה להישאר, כדי לדון במספר נושאים לקראת הכנס החצי שנתי

 אמנה מספר סיבות מדוע לדעתי, הגענו השנה להישגים  משמעותיים בוועדת המים האזורית-

  תומך נלהב בפעילות בנושאי המים והסניטציה במועדוני האזור.נגיד האזור המכהן-אלון בנדט- .1

     מעודד, מפרגן, ומבין את החשיבות שבהנעת הרעיון.

  מעוררים הדים חזקים כשהתקשורת מייחדת זמני שידורנושאי המים והסניטציה בארץ ובעולם  2

     משמעותיים עם מסר ברור שהעולם הולך למשבר מים חמור ביותר ,בתוך מספר עשורים בלבד.

 . לפני מספר ימים ,התקיימה פעילות מסועפת של הועדה באמצעות  אירוחם בישראל של נג"ל ד"ר 3

 ועדת המים והסניטציה השל רוטרי בין לאומי, – WASRAGרון דנהאם ,מייסד והדמות המרכזית של 

 יחד עם גברת שפרד ,מזכירת הועדה העולמית, וכן שני רוטריונים התומכים בפרויקט "נוער שותה 

 שיאי  האירועים היו-מים ודעת " ד"  ג'רי  סוסמן מארה"ב ומר פיטר ויניק מקנדה. 

 ד"ר יובל  פגישה של כול האורחים כולל אותי ואת ד"ר שפי עם שר האנרגיה  המים     א 

  שגילה עניין רב נוכח פירוט הפעילות העולמית והאזורית של שטיינמיץ וצוות במשרדו בכנסת      

       רוטרי וביקש  לקבל עוד פרטים על מנת לבחון ערוצי שת"פ .

 27.11כנס אזורי בנושא מצוקת המים העולמית שהתקיים בפקולטה לחקלאות ברחובות ב- ב    

  משתתפים60בהשתתפות האורחים מחו"ל, אלון -נגיד האזור,מרצים אורחים ויותר מ-       

 הגבלת משתתפים{  מספר מקומות מוגבל באולם הוחלט על )בגלל מועדוני רוטרי בארץ. 35       מ-
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 רשימת נאמני המים הזימון לאירוע



ולטכניון, אלכס פורמן לפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית' בראשות פרופ, למכון המים  

ל אבנר פוקס שארגן את האירוע''לצוות וועדת המים בראשות נג   

וסייע בארגון האירוע, שמפעיל את תכנית החינוך' טיץ-לצוות הי  

 

 

Thanks 
 תודות

 מאגר מצגות וחומרי רקע מהכנס

https://drive.google.com/drive/folders/1jHgviTC0CGZb49-Gixr7TJ_v7N6XaOYT?usp=sharing

