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 במועדונים רקע ואפשרויות פעולה -תכנית החינוך נוער שותה מים ודעת 

 

תעשייה ותאגידי  ה, האקדמיהרשות המים, , , הממשלההרוטרישל בשיתוף ועלת פ שמרתקת הלימוד התכנית 

קידום  ב עתירת הפרסים,    לפעילותה החמש עשרה  שנה  , בהארץ כל  בתי''ס ב  100  בבתש''ף  נערכת לפעול  מים,  ה

   .על בסיס המצוינות הישראלית במיםלמדעים  רב תחומי    חינוך

אזרחות  היסטוריה, מורשת, טכנולוגיה, סביבה, גיאוגרפיה, , יםמדע בבית הספר לומדים תלמידי חט''ב ותיכון 

דוגמאות מעולם המים  משלבת  רחבה ועתירת תכנים. התוכנית  תכנית חינוך מקיפה  בעזרת  ויחסים בינ''ל,  כלכלה  

מכשירה  התוכנית  .  מיםמורשת  ואתרי  מוזיאונים    ,אקדמיהב מעבדות  מים,  מתקני  ,  הטכנולוגי   מפעלי יקורים בבעם  

  STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math) קר רב תחומי בהוראת ח בתיה''סמורי ומלווה את 

 .  המשולבת בתוכנית הלימוד בברכת הפיקוח על הוראת המדעים במשרד החינוך 

  וחינוך אנשי תעשייה ם עם שהקי, Hi-Teachעוצבה על ידי דר' אמנון שפי במיזם החינוך כנית והת

ת המים  ועד,. וIsrael NEWtech)הכלכלה ) התשתיות ו  י משרדו  הטכניון,  שות המיםרהתעשייה ובשיתוף  

הגדלה  צוקת המים כשמכנית ות הצטרפה להובלת הבראשות נג''ל אבנר פוקס, , האזורית של הרוטרי

בישראל,  רוטרי    מועדוני עשרות   כניתובתומעורבים    תומכים כיום  .  הרוטרי העולמי במוקד פעילות  הוצבה  

מאות אלפי דולר(,  ניכר )בהיקף ורמים למימונו תבפעילות החינוך ושמעורבים  ארה''ב, קנדה

  1,000למעלה מ  מתוך כפרויקט הראוי לציון, כנית ותשבחרה בהבינ''ל,  קרן הרוטרי השתתפות ב

    . להיווסדה 100במלאת תוכניות של הקרן 

טכנולוגיות חדשניות     תוך יישוםלאומי  המים כמשאב  של  מתקדם  ניהול  מבוסס על  המים בישראל  משק  של  ו  ייחוד

עגומה בעולם, שם  המציאות ההשבת קולחים, התפלה, השקיה חכמה ומניעת דלף. מצב זה בולט על רקע ל

דו מאוים  עתיש  . נוערמעוכבות השקעות העתק הנדרשות בתשתיות המים, בין השאר עקב חוסר מודעות ציבורית

זו מוצבת  כישראל. יצירת מודעות פתרונות אפשריים כמודגם ב במחסור במים, יוכל לסייע אם ייחשף לאתגר ול

, בהתאם לבקשת נשיא הרוטרי הבינ''ל בארי  (Rotary Hands Across Water)  לנוער שותה מים ודעת הבא  כיעד  

. הדבר  "!This is Rotary"וסיכם את התרשמותו במילים    2019רסין שביקר בבתי''ס שבתוכנית בירושלים, ביוני 

שיחקרו וילמדו את משקי המים המקומיים   Twining Schoolsבאמצעות בניית רשת בתי ספר תאומים, ה שייע 

 .  בתי ספר בישראל עם וף בעולם בשיתמדינותיהם ועריהם 

ת חקר למורים בעולם, שיתוף פעולה עם  ולאנגלית ושפות נוספות, יצירת הנחי  תרגום תכניםתכלול כנית ותה

יקור במפעלי מים ואקדמיה  כולל ב בארץ  קיום הכשרות מורים מהעולם , המקומיות חינוך המערכות ותוכניות ה

    . ותלמידים  מוריםמדריכים,  שילוב ביקוריבמרחוק ו  בחו''ללפעילות ה  לווי והנחיי בישראל, ובהמשך  

קובעי מדיניות  מורי מורים ולהשתלמויות לש ש כללה בשנתיים האחרונות ראשונית התקיימה התנסויות סידרת 

מפגשים בין בתי ספר בארץ )יפו, נהריה, זיכרון יעקב(  וסדרת עם משרדי החוץ והחינוך(, )חינוך מהעולם 

וגרמניה, על בסיס   איטליה, רומניה , בארה''ב, סיןנושא לבחינת העומק סיור ו ג'רסי( -ורידה וניו ובארה''ב )פל

   .בת''א  Watec 2017בישראל במסגרת   2490מסקנות מכנס רוטרי בינ''ל שערכה וועדת המים של אזור 

קרן  מ, נים בעולםהמועדוממימון משותף התקבל בניכרת שצפויה להשקעה  וחייב י תכנון, פיתוח וביצוע תכנית 

אותה מובילים  וכנית,  לקחת חלק פעיל בתלהצטרף ו נקראים  שומהמועדונים בישראל  ,  התעשייה מהרוטרי הבינ''ל  

 )פרטי קשר בשולי העמוד(מפורט בנספח.  כאפשריות  במגוון פעילויות  וועדת המים ומועדון חיפה, כמועדון מארח,  

אתר  ,  ( משרד הכלכלהערך  ש   Podcastהסכת  )  The Israeli Model: Water Education  ,  סרטון רקע      :קישורים 

 )פתוח לאורחים(  נוער שותה מים ודעת    הלימוד  תווכני ת ממנו יש גישה לאתר  teach.com-www.hiהתוכנית 
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 הרוטרי מועדונישל פעילויות אפשריות 

 

   ה, הקשר הבינ''ל ומבחני הרוטרי.קהילהצרכי , מועדוןיכולת הל פי העניין ונעשית ע    םמועדוניה מעורבות 

 

 . למנות בכל מועדון, הנאמנים מונחים ע''י וועדת המים, שיש נאמני המים במועדונים הם רכזי הפעילות 

 

 . כניתולהצטרפות לת )ובסביבה( ברשות המקומית   גיוס בתי ספר ומערכת החינוך

 

 , בסיורים באתרים ובמוזיאונים, בתעשייה ובהנחיית פרויקטים. בפעילות בבתי הספר יכה תמ

 

 . קיימים )או שניתן להקימם(  ומיםבחסות מועדונים תא בעולםעם בתי ספר שותפות תאומים  יצירת  

 

 . המשותפתפעילות ה בתי ספר בעולם בלווי ועידוד עם  תמיכה בשיתוף פעולה 

 

   עם הסוכנות. , כולל בשותפויות מבתי ספר ומועדונים שותפים אירוח תלמידים ומשלחות 

 

   .גם למועדון(   ם)תכנים מענייני מערכת הלימוד המקוונת בעזרת סיורים  וקיום פעילות תוכן  

 

 . איתור בתי''ס מתאימים, לווי שיתוף הפעולה סיוע לקיום מפגשים ושיתוף פעולה חינוכי בין מגזרי 

   

 חינוך.   תאגידי מים, מפעלים ואקדמיה, וגופי :ותרומה  מעורבות , לתמיכה גיוס תעשייה מקומית וארצית

 

 גם ממועדוני העולם.    – בארץ ובמידת האפשר   כניתוהרחבת רשת מועדוני הרוטרי הפעילה בת

 

 דולר(.    2,000- 1,000)היעד למועדון   Global Grant באמצעות באופן ישיר או כנית ולתכספית תרומה 

 

    . כניות רב מגזריותוות Debate, מפגשי נוער ושלום, הנואם צעיר  הרוטרישל נוער  כניות ותשיתוף ב

 

   וכ''ו. מתנסים  מח' חינוך בשלטון מקומי,  פיתוח שיתוף פעולה עם  מוסדות ומפעלי חינוך בעיר,

 

 , באזור ומועדונים ופרויקטים נוספים של הרוטרי בעולם.  קשר ושיתוף עם מועדוני האשכול 

 

 ובאירועי הגמר.  Watecכמו כנס בתחרויות הארציות,   השתתפות ולווי פעיל של תלמידים 

 

 .  להבטחת הצלחת המיזם   ספרופרסים לתלמידים, למורים למנהלים ולבתי  מקומית  הענקת הכרה 

 

 בסיוע וועדת המים.   קירוב  חברים צעירים )הורים לילדים בחט''ב(תוך בנושא מים למועדון פעילויות 

 

 כנית. וולוועדת המים על הפעילות במועדון בתמיכה בת כנית ודווח להנהלת הת

 

 מכוונת את הפעילות, בחסות הנגיד  וקס פבראשות נג'ל וועדת המים 

 

  . מועדון ההמים של ה פעילה של פרויקט באמצעות וועדת ת התוכנימארח א מועדון חיפה
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