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 רקע 

 נוער שותה מים ודעת  
 מיזם חינוך רב תחומי במדעים סביבה היסטוריה ומורשת

 
 הרשות ותאגידי המים   , הממשלה, התעשייה, הטכניון, בשיתוף הרוטרי

 
 מענה חינוכי לאתגר המים והסניטציה   

 ושיתוף פעולה בין מגזרי עם בתי ספר בעולם 
 להגברת המודעות לאתגרים ולפתרונות המים  
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 נוער שותה מים ודעת

 .בנושא מים סביבה, טכנולוגיה סביבה ומורשת, חינוך רב תחומי למדע1.

התעשייה  , הממשלה, רשות המים, תאגידי המים, בחסות הרוטרי2.

 .והאקדמיה

 .  Hi-Teachסיורים וחקר בהנחיה ולווי של , לימוד מקוון3.

 .התאמה לתכנית הלימוד, בהוראת מורי הכיתות4.

 .בארץ ובעולם, בעשרות בתי ספר בכל המגזרים 2006פועלת מ 5.

 .אזרחות ומדעים בהתאמה לעידן הידע, סביבה, מורשת, תרבות6.

 .כאחריות חברתית של הדור הצעיר -טיפוח מודעות לאתגרי המים 7.

 

 

 

 
 

 

 

 תמצית 

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



 'טיצ-היי –זכויות יוצרים 
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 פתרונות מים מקורים מישראל    

 השבת קולחים
 התפלה

 השקיה חכמה
 מניעת דלף

 ניהול לאומי למשק המים

 כבסיס לחינוך מתקדם  
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 הכשרות והעצמת מורים, השתלמויות

 שיתופי פעולה, התאמה תכנים, סיורים במפעלים, תמיכה בחקר, הכשרה והעצמה

 2018, בברמדמורות מדעים מירושלים בהשתלמות מורים 
 ,בירושלים, הכשרות ומפגשי מורים בהרצליה( 6)התקיימו שש 

 בחיפה, בכפר קאסם, (ברמד)בשלומי , במודיעין 
 קישור לסרטון השתלמות מודיעין

https://www.youtube.com/watch?v=TO0Y7ATDEeI&list=PLz21Ylsi5BVqfG9a43STeZE4yt7rexcva&index=3&t=26s
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 אלפי תלמידים  , עשרות בתי ספר

 ט''בתשע

 בתי ספר   50קבוצות חקר מ  58

 תיכון 4, ב''חט 39, יסודי 7

ממלכתי דתי   5, מגזר ערבי 14מהם  

 .מכל המגזרים, תלמידים 1,500
 

 שנות התכנית למדו בה  14ב 

 תלמידים מכל המגזרים 11,500

 מורים 120ולימדו בה  

 כיתות   100צפויות  פ"בתש
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 הכרת מערכת המים הארצית והמערכות העירוניות

מי התפלה במוביל 

 הארצי

 מים בחיפה

 ניסויי שאיבה
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 ביקור במאגרים וניסויי כיסויים
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 נוער שותה מים ודעת

 מיצור פולימרים ועד לצנרת ואביזרים –טכנולוגיה 
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טיפול בשפכים בכל 

 הארץ
ירושלים וקריית גת , כפר סבא, מדברת בצפון ועד הרצליה  
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טיפול במים ושפכים  

 בתעשייה 
בצפון ועד תחנות כוח באשקלון וברמת נגב ן''מבז  
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 נוער שותה מים ודעת

 בודקים איכויות מים ברחבי הארץ
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שיתוף פעולה בין   

 מגזרי
במדידת איכויות מים ובחקר בארות עתיקות, בחקר השקיה וחקלאות מדייקת
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 השקיה חכמה וחקלאות מודרנית ומדייקת
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 נוער שותה מים ודעת

 וועדת המים הפעילה של הרוטרי מלווה את התכנית

מארחים את  , והמיועד מתי הראל, בנדטוהנגיד אלון , ל פוקס''ועדת המים נג ר''יו

בכנס נאמני מים בפקולטה לחקלאות   דנהםרון ' דר סוסמןרי 'ר ג"וד דנהםר רון "ד

 .ברחובות

 בכנס נאמני מים בטכניון, בנדטוהנגיד אלון , ל פוקס''ועדת המים נג ר''יו

 נאמני המים במפעל ההתפלה בחדרה

 נאמני המים במעבדות מכון המים בטכניון
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מועדון רוטרי חיפה מארח את תכנית  

 החינוך

 
 

יוסי כפירי ל''נ, הנשיא שחר שבו והנשיא הנבחר מנחם גץ, לי'ל שאול דה אנג''נג, צבי פורר' 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    

 
Rotary Hands Across Water 
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 Watec 2017  השתתפות ב 

 .  א''בת, ל וכנס רוטרי  לחינוך ומודעות לפתרון אתגרי המים''בינתערוכת מים 

שירשמו לתכנית   ס''בתיעם    Watec 2019'  נוב 21

 פ"בתש
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Twining Side by Side 

 
 

Rotary Hands Across Water         
 
 

 מטפחת מודעות נוער לאתגרי המים ופתרונם  
 
 

 בחקר משותף עם בתי ספר תאומים בעולם
 
 
 
 

 מצוינות המים הישראלית מיוצאת לעולם
 
 

 כי מציון תצא תורה                   
 

 ס תאומים יוצאת לדרך''תכנית בתי
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Twining Process 

1. Students study local water challenges & solutions 

2. Study & Spread the word, create awareness 

3. Identify local curricular value   

4. Interact: share & compare findings 

5. Leverage: Rotary & Int’l water day (22nd March)   

  

 

לאומי-תכנית סדורה לשיתוף פעולה בין  
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 אירוע גמר שנתי בטכניון
 בחסות מכון גרנד לחקר המים

 מכל המגזרים והמגדרים, מאות תלמידים מכל הארץ
 . ולעשרות חברי רוטרי מכל הארץ, למומחי מים וחינוך, מציגים עשרות עבודות חקר לחבריהם 
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 נוער שותה מים ודעת

 חוקרים צעירים מציגים עשרות עבודות חקר
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 נוער שותה מים ודעת

 ניולוגפרויקטים מורכבים בשילוב לגו ומודדי 

מחברת  ניולוגפרס מערכת 
SES 
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 נוער שותה מים ודעת

 הצגה רהוטה ושיתוף פעולה בין מגזרי

 תלמידי דבוריה מציגים לתלמידי זיכרון יעקב

 תלמידי דרכא בגין מגדרה בראיון מוקלט



 'טיצ-היי –זכויות יוצרים 
 נוער שותה מים ודעת

 מציגים וקהל מכל הגילים וכל המגזרים

 רגבים מבאר טוביה ס''מבי 'כתה התלמידי 

 עבדאללה בן חוסיין  תיכוןתלמידות 
   ארח'גמשייח 
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 נוער שותה מים ודעת

ס קשת  ''עם תלמידות בי, מנהל רשות המים מר גיורא שחם

 ירושלים

עם תלמידות שחקרו את כיסויי מאגרי המים עם המורה חווה , מנהל רשות המים

 .בתול סלמן  Hi-Teachביגון ומדריכת 
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 נוער שותה מים ודעת

 מורים מדריכים ואורחים, מנהל רשות המים

תחרות פרס המים של   – טנבאוםלנה 

 שטוקהולם

 מתעניינים ומתפעלים משפע העבודות ורמתן הגבוהה
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 נוער שותה מים ודעת

 רוטריונים עם החוקרים הצעירים
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 נוער שותה מים ודעת

 סידרת הרצאות על עבודות החקר

 ,  מועדון נשר ל''נבניהול 
 קיבליצקיאביטל 
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 נוער שותה מים ודעת

 מורים ומדריכים מכל הארץ

 ורבקה אטיה דאהןאבי צעירי רחל 

ואופיר עם תלמידי דרכא בגין   אסולי-ראובן בן

 בגדרה
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 נוער שותה מים ודעת

 מדריכים ומפקחים ממשרד החינוך

 בוחנים את עבודות התלמידים
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 נוער שותה מים ודעת

 אולם מלא עד אפס מקום לטקס חלוקת התעודות

משרד החינוך  , רשות המים, תעשיה

מיוצגים בקהל האורחים  והרוטרי

 הרב
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 נוער שותה מים ודעת

 הטכניון מארח ומלווה את התכנית

 ,מנהל מכון גרנד לחקר המים בטכניון
 פותח את האירוע מברך את התלמידים ומחמיא לעבודתם, אלכס פורמן' פרופ

שתמך בתכנית כמנהל מכון המים וכדיקן  ל''זנח גליל ' בתכנית שקרויה על שם פרופ

 הפקולטה

 משפחת גליל משתתפת  
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 נוער שותה מים ודעת

 חידון מים שמח ומבדח
 

 קבוצות מעורבות מכל המגזרים מייצגות את הצפון והדרום בחידון טריוויה מים   
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 נוער שותה מים ודעת

 אספקת מים בעתיד תלויה בטכנולוגיה

 מר גיורא שחם , מנהל רשות המים
 ,מברך את דור העתיד של מדעני ומהנדסי המים

ומסביר שאספקת מים לאנושות ולטבע בעתיד תלויה 

 .בטכנולוגיה
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 שותפים מברכים

 ,  מברכת בשם משרד החינוך, לימור בן שיטרית
 ,  מברך בשם התעשייה נעןדןגיין, אמנון אופן

 ,הרוטרימברך בשם , ועדת המים ר''יול אבנר פוקס ''נג
 .אמנון שפי מברך על ההישג המשותף של כולם
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 נוער שותה מים ודעת

 ס היסודיים''תלמידי בתיה

 רגבים, דבוריה, יובלי הבשור, ניצני אשכול, גילה י''תל, קשת –יסודי 
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 נוער שותה מים ודעת

 ס יסודיים''תלמידי בתי

 יסודי אל תור, דבוריה יסודי קשת –ירושלים  יסודי יובלי הבשור –חבל הבשור 

 יסודי ניצני אשכול –חבל הבשור  גילה י''תליסודי , ירושלים רגבים ( 'ו+'ה), באר טוביה
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 ב''חטתלמידי 

 'ב ב''חט+ א   ב''חט -נשר  רמות הרכס ב''חט –באר שבע  בגין דרכא –גדרה 

 החורש -יעקב  זכרון  החיטה -זיכרון יעקב 

 ט -כפר קאסם  סינא-אבן י''ניל –יעקב  זכרון

 ח -כפר קאסם  סינאאבן 

 בנות ב''חטטור ירושלים -א
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 נוער שותה מים ודעת

   ב''חטתלמידי 

 בנים טובאאום  ב''חט

 גת-קריתתיכון אריה מאיר  ב''חט ב''חטאשל הנשיא  שפרעם' מקיף ג ב''חט

 גוריון-בן ב''חט -הרצליה  ב''חט – צפאפה ביצ ב אל תור"דבוריה חט

 סנט מיכאל יפו תיכון חדרה
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 נוער שותה מים ודעת

 תלמידי תיכון

 ירושלים באהרתיכון בנים צור  תיכון ראח'גשייח  –בן חוסין  עבדאלה תיכון - צפאפהבית 
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 נוער שותה מים ודעת

 בתי ספר שהשתתפו בתכנית ונעדרו מאירוע הגמר 
 עקב אירועים מקבילים

 ירוחם –קמה  מדרשיית
 זיכרון יעקב –אולפנת פלך 

 זיכרון יעקב –תיכון המושבה 
 זיכרון יעקב –ישיבה תיכונית 

 מזכרת בתיה -וויס ברנקוב רבין "חט
 קיבוץ נען –תיכון איתן 

 אשקלון –' מקיף ד
 שעב -ב "חט

 ב שער הנגב"חט

 מודיעין - ת''אמימדרשת  
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 נוער שותה מים ודעת

 שיתוף פעולה הדוק עם הרוטרי

 2490וועדת המים אזור 

 ,  ל פוקס''בראשות נג

 בנדטוהנגיד אלון 

 מועדונים פעילים

 מועדון מארח, חיפה1.

 נשר2.

 ירושלים3.

 גדרה4.

 זיכרון יעקב5.

 יפו6.

 הרצליה7.

 קריית גת8.

 באר שבע9.

 אביב-תל10.

 כרמיאל11.

 מזכרת בתיה12.
 

 וקנדה    ב''מארהמועדונים  12

 שלשה אזורי רוטרי  

 ל  ''קרן הרוטרי הבינ

The Rotary Fund 
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 רשויות

 ת''התממשרד 

 משרד החינוך

 רשות המים

 רשות הטבע והגנים

 רשות שימור אתרים

 ערים ומועצות מקומיות

 עברית' האונ, הטכניון

 גרין וינאה

Nufiltation 

SES Neulog 

 

 

 

 משתתפים ומתחברים
 עשרות חברות וגופים שותפים למאמץ

תעשייה תאגידי מים 

 ותורמים

 הנדסת התפלה

VID ,אדום 

 תהל

 מקורות

 עמיעד

 ברמד

 י.ר.א, ן''בז

 דורות

 :  תאגידי מים

 ,מי כרמל הגיחון

 ס''כפעין נטפים מי 

 מעינות הדרום

 גת קריתמי 

 מי הרצליה

  

 מוזיאונים

 שבע-מי דעת באר

 בית ראשונים נס ציונה

 מוזיאון הפרדסנות

 מוזיאון המים והביטחון

 יהודה-בית הראשונים אבן

 

 תורמים

 הרוטרי

 מכבי קרסו
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 צוות מסור  

 מלכיאל    אמנון   צפריר   אור       חן        בתול
 עדי      אסף     תום

 רבקה ראובן דביר
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 נוער שותה מים ודעת 
 

Rotary Hands Across Water     
 נח גליל' מיזם חינוך למים ומדעים על שם פרופ   

 

 בטכניון פ‘’תשאירוע גמר 
   2020מרץ  22
 פ''התשאדר ' כו

 
Watec 2019  א’תבגני התערוכה 

 2019' נוב 21
 ט''תשעחשוון  ג''כ

 
 להתראות

  
 
 

 
 



 'טיצ-היי –זכויות יוצרים 
 נוער שותה מים ודעת

 
      

 נוער שותה מים ודעת 
 

Rotary Hands Across Water     
 נח גליל' מיזם חינוך למים ומדעים על שם פרופ   

 
 

 8.4.19 - מדעטקמוזיאון   



 תודה רבה  
 לכל השותפים והתומכים

 ולנגידים התומכים, ל אבנר פוקס''למועדוני הרוטרי ולוועדת המים בראשות נג
 הרצליה  , ירושלים, קיסריה, קריית גת, גדרה, יפו, חולון, אביב יפו-תל, יעקב-זיכרון, כרמיאל, חיפה

 ,ב''מארה סוסמןרי 'ג' ל בהובלת דר''יחד עם המועדונים התומכים וקרן הרוטרי הבינ
מוזיאונים ואתרי  , רשות שימור האתרים, רשות המים, ואיכות הסביבה, משרדי הכלכלה החינוך, לטכניון 

, מי כפר סבא, מעינות הדרום, לתאגידי המים מי כרמל, מועצה מקומית זיכרון יעקב, עיריית חיפה, המים
רשות הטבע  ,  vinea Green, ן''קבוצת בז, פל-דן, נעןדןגיין, תהל, לברמד, גת-כרמיאל וקריית, שפרעם, הגיחון

 ,  צביקה צוק' והגנים ודר
 , אבי שביב' לפרופ, שכטמן' חתן פרס נובל פרופ, לסטר' פרופ

 ,  גבירצמן' ופרופ, פרידלר' עדין ופרופ' פרופ, עדי רדיאן' דר, אלכס פורמן' פרופ
 ,ולכל מנהלות והמנהלים המורות והמורים וכל התלמידות והתלמידים

 , Hi-Teachולצוות 
 .שהופכים את התכנית להצלחה

      


