






















































מבוא
.  מים הם מקור החיים ובלעדיהם לא נוכל להתקיים

.  כל היבט של החיים מתחיל במים איכותיים ובריאים

בכדי לשפר  , רבים מאתנו משתמשים במסנני מים

בעבודה זו בדקנו את איכות המים  . את איכות המים

רוב מסנני  . המגיעים אל ברז ביתנו ברשת המים

(.  פחם פעיל)המים הביתיים הינם מסנני פחם 

נוצר מבנה פחמי  , בתהליך יצירת הפחם הפעיל

,  בגלל שטח הפנים הנקבובי הענק שלו. נקבובי מאוד

כאשר  .לפחם יכולת יוצאת דופן לספוח חומרים

"  החומרים גדולים", מעבירים מים דרך מסנני הפחם

שבמים נספחים בנקבוביות  ( כגון חיידקים וכלור)

(.  ספיחה" )סינון"ובכך המים עוברים 

המלצת היצרן להחלפת המסנן הינה לאחר כחודש  

ליטר מים  60-100שימוש או לאחר סינון של 

בעבודה זו בדקנו שאכן המלצת (. המוקדם מבניהם)

.היצרן מהימנה

שאלות החקר/שאלת
לכמות,הביתייםהפחםמסנניביןהקשרמה

.הרשתבמימסנניםהםאותההכלור

השערות/השערה
שבמיהכלורכמותעלמשפיעהפחםמסנן

.(ברזמי)הרשת

הפחםמסננידרךשתעבורהמיםשכמותככל

,('ל75)היצרןהמלצתמממוצעגדולהתהיה

.גבוהיםיהיובחיישןשימדדוהכלורערכיכך

מערך החקר  
פחםמסנניעםמיםמיכלי2רכשנולמחקרכהכנה

לערכיכבקרה.(חזרהלצורך)בתוכם"יושבים"הביתיים

ערכיאתגםבדקנו,המסנניםדרךהמוזרמיםהכלור

.למסנניםהזרמתםלפניהברז-מישלהכלור

:המחקרשלבי

ובדקנוברז-מי'ל1העברנובמסנןהראשוןבשימוש1.

.מיכלבכלהכלורערךאת

15יוםבכל,המיכליםבשניהעברנוימים5במשך.2

היצרןהמלצתשללמומצעבהתאם'ל75כ"סה,מים'ל

.המסנןלהחלפת

75שלהזרמהלאחרהכלורערכישלמדידהערכנו.3

.'ל120-ו'ל105',ל90,מים'ל

הגינהלהשקייתשימשובמיכליםשהוזרמוהמים.4

שלהשתייהבקבוקיולמילויס"ביהשלהאקולוגית

.מיםבזבוזלמנועמנתעלוזאת,התלמידים

ממצאים

מסקנות ודיון
בעבודה זו בדקנו האם המלצת היצרן בנוגע להחלפת 

ברז  -ליטר מי75לאחר הזרמת . מסנני המים מהימנה

,  נוכחנו כי ערך הכלור במים תקין, במסנני הפחם

פ משרד  "בהתאם לתקנות איכות מי השתייה ע

ליטר מים של תרכובות כלור  1-ל' מילגר400)הבריאות 

מכאן שהשערתנו , (כלור חופשי' מילגר1.5מתוכם כ 

.  אוששה

אכן מסנן את הכלור  , ניתן לראות כי מסנן הפחם הפעיל

מכאן  , וערכי הכלור נמוכים מערכי הכלור במי הברז

-שמסנן הפחם הפעיל משפיע על ערך הכלור במי

. הרשת

ערך  , מים מסוננים' ל100ניתן לראות כי מעל , כמו כן

וניתן  ,  הכלור עדיין נמוך מתקנות משרד הבריאות

אך עדיין  , להניח שהמלצות היצרן הן לשם מקדם ביטחון

.ניתן לסנן מים מעל הכמות המומלצת

בשימוש הביתי במסננים אנו לא בודקים את כמות  

כך שיתכן שבמהלך , המים המועברים דרך המסנן

החודש הועברה כמות מים נמוכה או גבוהה יותר  

אנו מחליפים בעיקר  . מהמלצת היצרן להחלפת המסנן

.   לאחר כחודש שימוש

הצעות להמשך
ברז  -נרצה לבדוק את השפעת השקיית צמחים במי

אנו מניחים  . ברז רגילים-מסוננים לעומת השקייתם במי

כך תהיה לו  , שכמו שלכלור יש השפעה על גוף האדם

.  השפעה על גדילה והתפתחות הצמחים

הסינון  במיכלי. קשורה למוצר, הצעה נוספת שעלתה

.  המיכלהחדשים ניתן לכוון את התאריך של החלפת 

היינו ממליצים ליצרנים  , לאור הכתוב במסקנות והדיון

סינון ביתיים למים בהם ניתן למדוד את  מיכלילייצר 

.  כמות המים המועברת דרכם

ים/מורה
:

תלמידי
:ם

, תהילה חיים, שרון לבובסקי, שקד פליקר,שיר ארביב, נועם רייצין, מאיה מקונן, ליעד אילון, נין'יוני ז, יואב שם דוד, טינה שווכרמן, דניאל לי, אלינה מסלאורוב, אורין שלםאפי תשובהדיקלה פרייהושוע בלוך

דיאגרמה זו מציגה את המדידות שבוצעו לאחר העברת 

.מים בכמויות שונות

תמונות ממערך המחקר

'מס

מדידה

כמות

המים  

בליטר

ערך   

הכלור  

במי ברז  

'בגר

ערך  

הכלור  

'מיכל א

'בגר

ערך  

הכלור  

'  מיכל ב

'בגר

110.70.050.05

2750.70.10.1

3900.70.10.2

41050.50.20.2

51200.70.20.2

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית

אגף מדעים
הפיקוח על הוראת מדע  

וטכנולוגיה

פתח תקוה–יישובתל אביב–מחוז  'ו–כיתה יעקב קרול–בית ספר 

מבנה הנקבוביות והסדקים של פחם פעיל  

מבעד לעדשת המיקרוסקופ  

:צילום| Mydriaticויקיפדיה

קישור לסרטון המסכם את תהליך 

המחקר

ערכי הכלור במי ברז לפני ואחרי סינון במתקן פחם פעיל

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Mydriatic





























