
תהליך שיפוט בשלב הגמר
של תחרות 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



חבר השופטים
ר ועדת  "יו, גדעון דגן'פרופ

א"ת' אונ, השופטים

משרד החינוך, ראובן יוסף' פרופ

העברית' האונ, אבנר עדין' פרופ

ל חברת ייעוץ  "מנכ, רענן עדיןמר 
בתחום המים

הטכניון, אלכס פורמן' פרופ

מכון לחקר ,אלירז-גפן רונןר "ד
א"ת' אונ, המים

רשות המים, אורי שורמר 



מציג את עבודתו בנושא"ראשית"עירוני ח ס "מביצפניהדוד

היבטים לשוניים חברתיים ופיזיולוגיים מקום -משמעת המים בישראל "

"  המדינה ועד ימינו

מורה בית ספר ביכוריםפרידברגגברת שרית בהנחיית

העבודה עוסקת במשמעת 

המים מקום המדינה בצבא  

ובתנועות הנוער החל משנות 

עד למשמעת המים  40-ה

הקיימת במדינת ישראל  

העבודה תיתן  2000-בשנות ה

סקירה היסטורית



מציג את עבודתו בנושאהישיבה התיכונית קריית הרצוג בבני ברק תלמידסנקריחיים ויזליוסף 

"אספקת המים לירושלים"

גלברדשנכתבה בהנחיית רויטל 

לאורך  . של העירהיווסדהירושלים היא אחת הערים הקדומות בעולם ואספקת המים לירושלים היוותה אתגר מורכב מאז 

בהתאם לטכנולוגיה שרווחה  , כל דורותיה וגלגוליה נאלצו יושבי העיר ושליטיה למצוא פתרונות שונים לצורך אספקת המים

. העבודה סוקרת את השיטות השונות. בזמנם



מציגה את עבודתה בנושא  הרטמן בנות בירושליםס "תלמידת ביהרוזנבלטנועה

"פולימר-באמצעות מרוכב חרסיתפולביתסילוק של חומרים אורגנים מומסים וחומצה "

מדעי הקרקע והמים, עפרי זוסמןשנכתבה במסגרת תכנית אלפא בהנחיית 

העבודה בחנה. Organic Matter Dissolvedהעבודה עוסקת בטיפול באחד הזיהומים המרכזיים במים עיליים והוא חומר אורגני מומס

ניסויים הראה שמרוכבי  ' ניתוח מס(. הרכיב הפעיל הנפוץ ביותר בתעשיית טיהור מים)את יעילות הספיחה של המרוכב אל מול הפחם 

,  ולהוות פתרון לבעיות זיהום המים ולשימוש במים נקיים יותר, הגרנולריפולימר חרסית יכולים להוות סופח יעיל יותר מהפחם הפעיל 

.  הבריאים לנו ולסביבה



הציגוטמרהב“ אלפראבי"ב"חטתלמידי
בנושאשלהםהפרויקטאתהשופטיםבפני

בשיטותלשתייהראוייםמיםאיסוף“
איסוף טל: וירוקותחדישות

ראש החוג , מי'נגר נעים "שבוצע בהנחיית ד
המכללה האקדמית חיפה, לביולוגיה

הפרויקט עוסק במציאת פתרון למשבר  

המים המקומי והעולמי על ידי איסוף  

המים מהאוויר במהלך הפרויקט נבנה  

דגם דמוי מטרייה הפוכה עשוי ממשטח  

ניילון ברזנט בתוספת מגבים להורדה  

מהירה של הטיפות לתגבור איסוף  

.  כמות יותר גדולה באותו פרק זמן
https://www.youtube.com/watch?v=1ag9vyYkk1A&feature=youtu.be



תיכון בפטיסטי בנצרת פרסו בפני  מסכראןמירה וסלאם

השופטים את יתרונות  

וייבוש  -בתהליך ספיגה cinnamon soilעם SAP'Sתערובת "

ראפער "דשנבדקה תחת הנחייתם של" קציר מי הגשמים

ספדי ואליאס דאי

מקסמליהצעה לשיטה טכנולוגית שבה ניצול 

למי הגשמים  המחלחלת באדמה תוך שימוש  

ועודפי   supper absorbent Polymerב 

המים מתאספים במקום מבוקר תחת האדמה  

שתהיה מנוף  . וניצולם שוב על ידי משאבות

לבניית שטחים גדולים כמו ככרי בית ספר 

ומגרשים אפילו עיירות שלמות העבודה כוללת  

חקר תהליך הספיגה והייבוש של כל מיני  

cinnamon soil guartzמרכבים באדמה כמו 

sand  vermiculite ,gravel layer, 

activated carbon composite soil layer 



קריית נוער בירושלים עונה  ס "תלמיד ביאנטרנתן שלום

לשאלות השופטים על עבודתו בנושא

השפעת המסה על חספוס פני השטח של סלעי גיר ועל תכונות  "

"ההרטבה במי תהום

, גיאולוג, יוני ישראלישנעשתה במסגרת תכנית אלפא בהנחייתו של

העברית גבעת רם' האונ

עשוי להקל על טיהור  אקוויפריםשינוי חספוס פני שטח של : לטענתו

עם , בעבודתו ערך ניסוי ובחן את התגובה של סלעי גיר. האקוופיר

.  אופטיפרופילומטראת חספוס הדוגמאות מדד בעזרת כש, חומצה

מכן מדד את זווית  לאחר . התוצאות מצביעות על עלייה בחספוס

הדוגמאות המחוספסות בעזרת מד המגע של טיפות מים שנזרקו על 

התוצאות הצביעו באופן חד משמעי על עלייה בזווית  . זווית מגע

עולה מן  . המגע ככל שהדוגמא שהתה זמן רב יותר בחומצה

התוצאות כי שימוש בהמסה לסילוק מזהמים ממי אקוויפר עשוי  

.  להיות אפשרי ויעיל



משיב לשאלות השופטים על עבודתו בנושא במבשרת ציון מתיכון הראל זילכהעידן 

" ואבקתיגרנולריחרסית -על ידי מרוכב פולימרפולביתהספיחה של חומצה קינטיקת"

,  מישאליעל ' דוקטורנט לכימיה במעבדה של פרופ, מר עפרי זוסמןשחקר במסגרת תכנית אלפא בהנחייתו של

הפקולטה לחקלאות ברחובות-העברית ' אונ

ופולימרמחרסיתהבנויהיברידיסופחבפיתוחהתמקדהעבודתו

מהימצאותנובעעילייםמיםבזיהוםהמטפלויעילהמהירהלספיחה

המיםמאגריבכלשנמצאטבעימרכיבשהואמומסאורגניחומר

צבע,לריחגורםהמומסהאורגניהחומרגבוהבריכוז.בעולםהעיליים

אתשסותמיםקומפלקסיםיוצר,השתייהבמירצוייםלאוטעם

חומריםליצירתכלורעםמגיבואףבחקלאותההשקיהצינורות

.מסרטניםאףשחלקםהאדםלבריאותמזיקים

חרסיתפולימרמרוכביביןהספיחהקינטיקתהשווהעידןבמחקר

נערכה,כןכמו.אבקתייםחרסיתפולימרמרוכבילביןגרנולריים

תצורותבשתיפעילפחם,שכיחתעשייתילסופחהמרוכבביןהשוואה

.(וגרנולותאבקה)הסופחים

ובעליותריעילסופחהינושפותחהמרוכבכיהראוהמחקרתוצאות

המרוכב,כןכמו.פעילפחםשלמזויותרמהירהספיחהקינטיקת

כתוצאההגרנולרימהמרוכביותרמהרמשמעותיתספחהאבקתי

שמרוכביהראהזהמחקר.התצורותשתישלבטופוגרפיהמהבדלים

ספיחהלמצעיאלטרנטיביספיחהמצעלהוותיכוליםחרסיתפולימר

.המיםטיהורבתעשייתנרחבבשימוששנמצאים



מציג  חספיןישיבה תיכונית מ, דביר קאופמן

:לשופטים את עבודתו בנושא

"במקווי מיםציאנובקטריההשפעת פחמן דו חמצני על "

ר  "בהנחייתם של דגליליוםשעשה במסגרת תכנית 

מובשוביץדניאל ומיטל שבת סימון

משתחררים לסביבה בעת  הם חיידקים חד תאיים המייצרים את המזון שלהם בעזרת תהליך הפוטוסינתזה ומכילים בתוכם רעלנים הציאנובקטריה

.  במקווי מים מתוקים בדגש על הכינרתהציאנובקטריתמטרת המחקר היא מיתון רמת פריחת היתר , על כן. פריחת היתר וכך מזהמים את המים

התוצאות הראו כי  . משני סוגים אשר מצויים בכינרתציאנובקטריהבמחקר זה נבדק כיצד כמויות שונות של פחמן דו חמצני משפיעות על פריחה של 

המסקנה היא שעל מנת למתן את רמת  . הריכוזים הנמוכים דווקא האיצו את הפריחהבעודהציאנובקטריההאטו את פריחת \ריכוזים גדולים הרגו

במקווי מים מתוקים יש להשתמש בריכוזים גבוהים של פחמן דו חמצני הציאנובקטריתפריחת היתר 



מסבירה על  באר שבע' מעירוני מקיף אניצן עזרא 

בידוד חיידקים משפרי גידול להתמודדות הצמח עם עקת  "

שעשתה  " ומים מליחיםקולחיןמליחות מהשקיה במי 

פרופסור זאב רונן  במסגרת פרויקט אלפא בהנחייתם של 

רק-דיאזודמיאנה

בישראל  . בתפוקת החקלאות העולמית בגלל מסחור במים50%שינויים אקלימיים הובילו לירידה של 

אך  . מים מליחים או מי ים שעברו התפלה, קולחיןהפתרון היצירתי שנמצא לבעיה זו הוא השקיה במי 

של מליחות על הצמח ועלולים להזיק גם  ( לחץ)ריכוזים גבוהים של מלחים במים אלה גורמים לעקה 

חיידקי קרקע אשר גדלים בסביבת השורש של )ריזובקטריהמטרת העבודה היא למצוא . לקרקע

מקיימים אתו יחסי גומלין ומאותתים אותות מצוקה לצמח משפיעים על בריאות הצמח בתנאי  , הצמח

אשר הופך  ACC)את אותות המצוקה שהצמח משדר ( לפרק)יכולה לשבש אשר ( סביבה משתנים

ולהפוך אותם לחומרים מזינים לה ולצמח  ( הגורמים לקמילתו ולפגיעה בגדילתו של הצמח( לאתילן

. ובכך למנוע את הפגיעה בצמח עקב המליחות ואפילו לתרום לגדילתו( קטובוטירט-אמוניה ואלפא)


