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היה אירוע משמעותי  GEORGE BROWN CULINARY COLLEGEקבלת הפנים שהתקיימה במכללת  

 B.R.E.W. (Beers Rotarians Enjoyאגודת רוטרי . ביותר מבין אלה שהתקיימו בועידת רוטרי בטורונטו

Worldwide( ) כולם . את האירוע ירחהא( בעולם כולוחברי רוטרי אוהבים שבירות :בתרגום לעברית

התרומה תשמש למימון פרויקטים של . WASRAG-ל$ 00533תרמה סכום נדיב של  BREWנהנו ו

 55%לתרום  ההסכימ WASRAG .BREWהטכנית של  בדיקהשעמדו  בהצלחה ב מועדוני רוטרי

 .בשנתיים האחרונות$ 00333-כ כ"סהWASRAG 0-מהכנסותיה ל

 !(לאגודה אפשר להצטרף) https://www.rotarybrew.orgמידע נוסף בכתובת 

. התפשטות הפוליו קשורה ישירות לחוסר מים וסניטציה ראויים  - למגר פוליו באמצעות מים ראויים

מקיימת את התחרות  העולמית הראשונה במסגרת יום   0WASRAG מיגור הפוליובכדי לעזור לרוטרי 

התחרות תתמקד בזיהוי פרויקטים שמשפרים את  . First World Polio Day Competition)(הפוליו 

עבור $ 533: שני פרסים יחולקו. רמת המודעות לנושא בקהילה שלכם מעלים את  או/איכות המים ו

תפעילו את . עבור הפרויקט החדשני יותר$ 0533 (בעל השפעה גדולה יותר)פרויקט הטוב ביותר ה

. על חשיבותה של שמירת מקורות המיםהשורה התחתונה היא לחנך את קהילתכם ! דמיונכם

מידע נוסף באתר . 5.53.1...התאריך האחרון להגשת הצעות הוא 

day-polio-ldhttps://wasrag.org/page/wor 

 ESRAG  (Environmental Sustainabilityקבוצת פעולה של רוטרי   -מנקים את נהרות העולם 

Rotarian Action Group( )וקבוצת  ( צת פעולה של רוטרי בתחום קיימות סביבתיתבוק0 בעברית

WASRAG תומכות ביחד בפרויקט ניקוי נהרות העולם מטעם מועדון רוטרי ב-South Ukiah 

חברי רוטרי  כל שתי הקבוצות מעודדות. SEPTEMBER 2018 ROTARIAN-שפורסם ב( קליפורניה)

ניתן לעקוב . תשתפו את קהילתכם. 3.53.1..52-51בתאריכים  יהםאגם באזור או חוף0 לנקות נהר

 .רלוונטי FACEBOOK PAGE-אחרי פעילות זו ב

מדינות כבר  5-מועדוני ואזורי רוטרי ב -  8102ילדים עד סוף שנת  011,111  :מבצע שירותים 

. ילדים 330333.-סניטציה והיגיינה ל0 שירותים אשר במטרתו להנגיש מים בצעהתחייבו לתמוך במ

הקים לאחרונה אתר 0 מלבורן אוסטרליהBOX HILL CENTRAL 0בהובלת מועדון רוטרי 0 מיזם זה

הם ישמחו . http:///www.operationtoilets.org.au: הווה ועתיד0 המספק מידע על פרויקטים בעבר

 .לצרף חברים נוספים 

אוריה תזו   . הצלת חיים=  סבון + רחיצת ידיים    -( WASH(אתגר חידושים בתחום מים וסניטציה

בדרום אסיה בשיתוף עם הארגון  UNICEFמשרד האזור של   ?למה כה קשה ליישום0 פשוטה ביותר 

תאריך אחרון להגשת . $ 50333יזמו תחרות המעניקה פרס בסך  BRAC( NGO)הלא ממשלתי 

0 ום אסיה רארצות בדשמונת ההם מחפשים פתרונות חדשניים מ. 53.1..3.3.מועמדות הוא 

 .בקנה מידה ניתן ליישם פתרונות ש

 DIALAKARODJIIה רבה בבתי הספר והשוק של השפיע במיד .3..אזור   -בתי שימוש של תקווה 

MALI אחד ממנהלי בתי הספר .  בתי כיסא ..הכוללות  0 י בנייה ושיפוץ של יחידות שירותים"ע

עכשיו  ולמורים יש . י הבנות"במיוחד ע0 הרלוונטיים  אמר שהשיפוץ ירחיב את השימוש  בבתי כיסא

ארבעה בתי בה לל גם הקמת יחידת שירותים הפרויקט כ. WASRAG–ודות לרוטרי ול המתאים מקום 

והלקוחות  בעלי העסקים עבור  מושך ונוח הדבר הפך את השוק ליותר. כיסא עבור השוק המקומי

  .תכאח

כבר השלים בהצלחה  OHIOבמדינת  VERMILLIONמועדון רוטרי   -מי שתייה ראויים עבור האיטי 

. בתי ספר באזור האיטי BIO-SAND 60מסנני מים בשיטת  052-מענק גלובאלי שזיכה בהדרכה וב

שם נמצא מועדון 0 0033מועדוני רוטרי באזור  00כל 0 בעקבות הצלחת הפרויקט הראשון

https://www.rotarybrew.org/
https://wasrag.org/page/world-polio-day
http://www.operationtoilets.org.au


VERMILLION 0 לקחת ומועדונים נוספים הסכימו  05.3אזור . שאפתנילתמוך בפרויקט יותר החליטו

 -BIOשלבים המערב מספר אזורים במטרה לספק מסנני מים -רב GLOBAL GRANTחלק בפרויקט 

SAND משפחות ב 33..-לLIMONADE  0האיטי. 

תסמניה SOUTH LAUNCESTON 0חברי מועדון רוטרי  5.לאחרונה  – FIJI -לבית ספר ב מביאים מים

בבניית מערכת בת קיימא להספקת מים ראויים בבית ספר יסודי  FIJI-יום ב 5.בילו 0 אוסטרליה

NATUSARA  . מאמר מצוין בנושא פורסם בעיתון האוסטרלי"THE EXAMINER." 

סיכם לאחרונה את USAID 0Water Currents 0העלון  של  –התקדמות בתחום רחיצת ידיים 

. Global Handwashing Partnership-י ה"שפורסמו ע" 53.6-מצב רחיצת הידיים ב"התוצאות של 

בכל . 55%-סניטציה והיגיינה לא ראויים פחתו ב0 המחקר הראה שמקרי מוות כתוצאה של מים

כשרובם 0 שנהבמקרי מוות  0330333-החוקרים מעריכים שחוסר רחיצת ידיים גורמת לכ0 מקרה

 .מתרחשים אצל ילדים מתחת לגיל חמש

להבטיח "מ הינה "של האו 0" טרת פיתוח בר קיימא מסמ  -מים וסניטציה בטוחים  – 6" מטרה מס

התקדמות בהשגת ה חרהם פתחו אתר אינטרנט לעקוב א".  גישה למים וסניטציה  עבור כולם

הדר על הדרכים השונות להנגשת מים וסניטציה נאקטיבי מהווה מקור מידע -ר האינטרהאת. המטרה

מחסור במים הינו "ו לאחרונה מחקר המציין שפרסמ 0NASA בעניין הגישה למים. בטוחים לעולם כולו

 .אוסטרליה וקליפורניה0 מזרח תיכון0 במיוחד בהודו0 "האתגר הסביבתי העיקרי של המאה

 גרציאלה דן: תרגום ועריכה
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