
טקס הענקת פרסים
בתחרות פרס המים של שטוקהולם

2022לנוער בישראל לשנת 

אביב-אוניברסיטת תל, ש איבי ואלדר פליישמן"בפקולטה להנדסה ע

ב"ארה, פאנדנשיונל ואיש'גבחסות קרן המים של 

ל"זכהנובלזכרו של זאבי אשר תמיכתה מוקדשת 

,קי'קלצומנואל ראקלובתמיכת קרן 

רשות המים ומשרד הכלכלה



ש איבי ואלדר  "הפקולטה להנדסה ע

מלגה אקדמית בשווי  פליישמן מעניקה 

חצי שנת לימודים למי שיבחר ללמוד  

;  בפקולטה ויתקבל כתלמיד מן המניין

חם לתחרותובית



תומך בתחרות לאורך שנים ותמיכתו  

ל"זכהנובמוקדשת לזכרו של זאבי 



ל"זכהנובזאבישללזכרו

אדם נאה

אינטלקטואל מבריק

נשמה עדינה

חבר אמיתי



חבר השופטים
,  ר ועדת השופטים"יו, גדעון דגן'פרופ

א"ת' אונ

משרד החינוך, ראובן יוסף' פרופ

העברית' האונ, אבנר עדין' פרופ

ל חברת ייעוץ  "מנכ, רענן עדיןמר 
בתחום המים

הטכניון, אלכס פורמן' פרופ

תודה מיוחדת
,  מכון לחקר המים,אלירז-גפן רונןר "ד

א"ת' אונ

רשות המים, אורי שורמר 





טמרה, אלפראביב "חטתלמידי
בשיטותלשתייהראוייםמיםאיסוף"על עבודתם 

ר נעים  "בהנחייתו של ד" איסוף טל: וירוקותחדישות

המכללה האקדמית חיפה  , ראש החוג לביולוגיה, מה'נג

פרס המים של שטוקהולם לנוער בישראל  

לעבודות מחקר בהיקף מצומצם  

למשתתפים הצעירים ביותר שהעפילו מוענק בזאת

החוקרים חיפשו דרך לייצר יש מאין ולסחוט את  . לגמר

הם בנו מספר דגמים ואחרי שנבחר  . המים מן האויר

הדגם האופטימלי המשיכו לשפר אותו כדי להגדיל את  

בבוקר על מנת  5-הם לא התעצלו לקום ב. יעילותו

והפרס הולך ל... לבצע מדידות ולהגיע למסקנות 



באר שבע ' ניצן עזרא מעירוני מקיף א
בידוד חיידקים משפרי גידול להתמודדות  "על עבודתה 

" ומים מליחיםקולחיןהצמח עם עקת מליחות מהשקיה במי 

זאב ' שנעשתה במסגרת תכנית אלפא בהנחייתם של פרופ

רק-דיאזודמיאנהרונן 

פרס המים של שטוקהולם לנוער בישראל  

לעבודת מחקר מקיף המבטיחה ביותר  

מוענק בזאת לחוקרת צעירה שחיפשה דרך לחיסכון  

במים בחקלאות תוך שימור ואף הגדלה של  

המציאות היום מעמידה את העולם  ; איכות היבול/כמות

כולו בפני חוסר ביטחון במים לצד חוסר ביטחון תזונתי 

מזכה בפרס את  , והטיפול בו זמנית בשני המשברים



מבשרת ציון  , מתיכון הראל, זילכהעידן 
על  פולביתהספיחה של חומצה ינטיקתק"שחקר את 

" ואבקתיגרנולריחרסית -ידי מרוכב פולימר

,  מר עפרי זוסמןבמסגרת תכנית אלפא בהנחייתו של

,  מישאליעל ' דוקטורנט לכימיה במעבדה של פרופ

.הפקולטה לחקלאות ברחובות-העברית ' אונ

חתן פרס המים של שטוקהולם לנוער  

2022בישראל לשנת 

ופיתח חומר לסינון , הפגין ידע רחב בתחום הנחקר

הוא עשה  . מים מחומרים מיותרים שיעיל יותר מפחם

עבודה מעמיקה ומקיפה ברמה של תזה של סטודנט  

... ועל כן זכה בתחרות והוא. לתואר שני



תודה רבה 

לכולם

ובהצלחה  

לעידן  
!בשטוקהולם


