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 (GIAחצי הגמר ) –תחרות החדשנות הארצית 

 

 :סקירה כללית

 פי נתוני רשות המים ללהשתמש בהם ביעילות. בדקנו ומצאנו כי לחסוך במים ו חשובבישראל 

 140ממצא דומה עלה גם בסקר שערכנו בקרב להדחת אסלות.  המים הביתית משמשתמצריכת  35%-כ

בשל  שבישראל נעשה שימוש רב במזגנים גילינו בסקר עודלצריכה ביתית. במים אנשים על השימוש 

ליטר מים בחודש  600-)כ מתבזבזותכמויות גדולות של מי עיבוי לכן , והאקלים החם ותקופת הקיץ הארוכה

 ממזגן בודד(.

ם חסוך במיל ובכך את מי העיבוי של המזגנים להדחת אסלות תבכיצד אפשר לנ חנובלאור זאת, 

 .טרה זומשמשים כיום למהטובים לשתייה, 

ר מים אפורים, חיים ילין שהגיש הצעת חוק בנושא מחזו "כחהשתמשנו במקורות מידע מגוונים: נפגשנו עם 

, עם קבלן סביבה(-חברה-סיפר לנו על משולש הקיימות )כלכלהש עם אדריכל השכונות עמיחי פרידמן

, נייהבב תשתיות המיזוג וצנרת המיםלנו על  ושסיפראדי יונתן  עם מהנדס התשתיות והמיםו הבנין אבי סיני

 ייצור הניאגרות תהליךעל  והסביר לנו ערך לנו סיור במפעל,ש, ועם רעי רז טכנולוג החומרים בפלסאון

כיצד פועלים  לימדו אותנו . ההורים והמנטורים שלנוומחקרים קראנו כתבותו םסרטוניצפינו ב .העלויותו

 .אבטיפוסוסייעו בבניית  מזגן וניאגרה

 

 :תיאור הפיתרון

משני מקורות מי מזגנים מאפשר מילוי מיכל ההדחה של השירותים  ה"מזגניאגרה" – הפיתרון שלנו

זה פתרון . במיםאת השימוש  לייעלו טובים לשתייה, במי ברז אפשר לחסוךכך . ברז על ידי והשלמה

בשל האקלים החם  ,יש צורך לחסוך במים מצד אחד ומצד שניכאמור, שבה, מתאים לצרכים של ישראל, 

תורם  . בכך הואמי המזגן שכרגע הולכים לאיבודשלנו ממחזר הפתרון פועלים המזגנים שעות רבות. 

המזגן ומיכל לאגירת מי נדרש פתח לחיבור צינור מי הטפטוף של  לביצוע הפתרון שלנו .למשק המים

ובכך הופכים אותו לפשוט,  הפתרון מימושלוברכיבים שלה אנחנו משתמשים בניאגרה רגילה  המזגנים.

צד, כדי לאפשר חיבור של הניאגרה כל , אחד בותיש שני פתחים עגולים לצינורמיכל הדחה בכל . וזול יעיל

 רק . בדרך כלל, משתמשים(2דגם )ראו  תשתית בביתבהתאם למצד ימין או מצד שמאל,  מי הברזלצינור 

נחנו משתמשים א. חסום בפקקוהפתח השני המגיע מן הברז  , שאליו מחברים את צינור המיםחדבפתח א

מחברים את הצינור של  ובפתח השניר הטפטוף של המזגן אחד מחברים את צינוח בפתבשני הפתחים. 

כדי שיהיה מקום למי המזגנים בתוך מיכל ישירות לתוך הניאגרה.  םפיבאופן זה, מי המזגן מטפטמי הברז. 

יוכל לעלות רק עד לשני שליש וא כך שה , הנמצא בכל ניאגרה,כיוונו את הבורג של המצוףהניאגרה, 

 6-ל ליטרים, הבורג יגביל את המצוף 9בניאגרה של  זה, ןבאופ. (2דגם ראו ) מהגובה המקסימלי שלה



 

 

 

 141 קבוצה

נאמר לנו , מפלסאון , ואת השאר ישלימו מי מזגנים. בפגישה שלנו עם רעי רזשל מי ברז ליטרים בלבד

(. 5%מלאה )הדחה הדחות היא  20כל מ אחתכך שרק , הן של חצי מיכל מההדחות 95% פי סקר, שעל

 ויתאפשר חיסכון במים.מזגנים הממי  תוכל להתמלאהניאגרה  דיח הדחה מלאה,מישהו ישעד  לפיכך,

ליטר מים במיכל ומתבצעת הדחה חלקית, מי המזגן העודפים  9המזגניאגרה עובדת בצורה שאם יש יותר מ

כשהניאגרה  במצב של עודף במי מזגנים יותר מהיר שלה.ירדו לתחתית הניאגרה, דבר שמאפשר מילוי 

לדברי אבי סיני, קבלן  סלה לניקוז עודפים.כל אלאסלה באמצעות המנגנון המצוי ב טפטפו, המים ימלאה

מים המגיעה ך צנרת הף של מי המזגן אפשר יהיה לנתב לתוהטפטו את צינורהבניין שהתייעצנו איתו, 

ניאגרות במבנה, ואז תכלול העלות , או לתוך מיכל אגירה שממנו ינותבו המים ללשירותים בעלות נמוכה

חבר הכנסת חיים מבנה. מספר מזגנים במ איסוף מי מזגניםגם משאבה, שעלותה תשתלם במקרה של 

 !הפתרון "גאוני בפשטותו"לכו שאמר , ילין, שלו הצגנו את הפתרון

 

 :חדשנות

אנחנו משתמשים ברכיבים קיימים   -הפתרון שלנו "גאוני בפשטותו"  –פי שאמר חבר הכנסת חיים ילין כ

 !בצורה חדשנית שאינה מייקרת את עלויות הייצור. אנחנו מנצלים מי מזגנים ובכך חוסכים במי שתייה

 לחיסכון כפול בסופו של דבר הפתרון שלנו מביאמהות הפתרון היא לייעל את השימוש במשק המים. 

ומשמשים ההדחה של האסלה מטוהרים וגם מי  ,)עקב שימוש במי מזגנים( רז להדחת אסלותבבמי גם  –

 שדות! תלהשקיי

שמי מזגנים הם מים טהורים שלא מתאימים להשקיית צמחים כי אין בהם מספיק  בתהליך החקר למדנו

משיחה עם חבר הכנסת חיים ילין שהגיש . הולכים לאיבודושבמקרים רבים מי הטפטוף של המזגן  מינירלים

 , כפי שאנו מציעים,אסלותלהדחת  ניםגנו גם ששימוש במי מזלמדהצעת חוק בנושא מחזור מים אפורים, 

ם וחיידקים ומשרד הבריאות כיל דטרגנטי, שכן מים אפורים עלולים להים אפוריםעדיף על פני שימוש במ

. גם שימוש , מה שיקשה על העברת התקן לשימוש במים אפורים בישראלמאשר את השימוש בהם לא

 ים רכוש המדינה.מים אלה נחשבשם אסור על פי חוק, שכן במי ג

במספר קטן של בניינים חדשים א פתרון למי המזגנים שהולכים לאיבוד. במשך שנים ניסו בישראל למצו

מי אך השימוש ב, לשטיפת מכוניותו בארץ, אוגרים מי מזגנים במיכל מרכזי ומשתמשים בהם להשקייה

הפתרון  (.בניין אלקטרה –סיסטמס -חברת אקו)אקו טאואר בתל אביב,  אינו שכיחהמזגנים להדחת אסלות 

 כך מממש את משולש הקיימות.ב, ומועיל לחברה חוסך במים, בכסף ואף שלנו

. למחזור מי מזגניםייעודית שפיתחה ניאגרה  ENCOREבשם טארטאפ קיימת חברת סה למדנו שבאנגלי

מור, משתמש ברכיבים אגרה ייעודית, אלא, כאו חדשני בכך שאינו מצריך בניית תבנית ייצור לניהפתרון שלנ

 קיימים בצורה חדשנית ובכך חוסך רבות בעלויות הייצור והשיווק.
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 :רוןפיתוח הפת

ניאגרה למדנו ש המזגניאגרה. –דרך הפתרון חשבנו על  ,שאותה נרצה לפתור ינו את הבעיהזיהחר שאל

ליטר מים בכל הדחה. ערכנו ניסוי כדי למדוד בכמה זמן אפשר למלא ניאגרה שלמה  9עד  4.5משתמשת ב

. גילינו שמזגן לא ממלא ניאגרה . בניסוי נוסף מדדנו כמה מים מטפטפים ממזגן במשך שעהןבמי מזג

שלמה מספיק מהר ולמדנו שנצטרך להשתמש בפיתרון כפול שבו מי המזגנים הם תוספת למילוי הניאגרה 

אחד לשליטה במי הברז מנגנון  – ניאגרה בעלת מנגנון כפולבתחילה תכננו  לצורך כך, דרך הברז הרגיל.

)ראו  שלנו ובנינו אבטיפוסהראשוני שרטטנו את הדגם . נים שנכנסים לניאגרהליטה במי המזגוהשני לש

. מהמיכל הזה עברו )ראו דגם ראשון( בתחילה בנינו דגם שבו היה מיכל אגירה נפרד למי מזגנים. תכנון(

אחד שמאפשר מילוי מי מזגן והשני שמאפשר מילוי מי ברז. לאחר  –המים לניאגרה בעלת שני מנגנונים 

בניית הדגם הראשוני ערכנו ניסוי מוצלח לבדיקת המנגנון של המזגניאגרה והוכחנו שהמזגניאגרה מצליחה 

המנגנונים פעלו בצורה משותפת כך שהניגאגרה התמלאה וכמות תמלא גם ממי המזגן וגם ממי הברז. לה

בשיחה עם המהנדס אדי יונתן ניסינו למצוא פתרון  מי הברז ומי המזגנים שנכנסו נקבעה בצורה אוטומטית.

, חשבנו לימו אותםלשינוי הדגם כדי להבטיח שמי המזגנים תמיד יכנסו ראשונים לניאגרה ומי הברז רק יש

 –חלונית שקופה )כמו בקומקום חשמלי( עם ך שתכיל שני מיכלים נפרדים על שינוי במבנה הניאגרה כ

לפני הלחיצה על שתמשו בהם , כך שאם יש מי מזגנים במיכל ההדחה, ילמי מזגנים והשני למי ברזאחד 

עברנו תהליך של למידה ושיפור  תמש.מי הברז. המנגנון הזה היה מורכב יותר למש שלמיכל ההדחה 

 50-לאחר הביקור בפלסאון הבנו שכל תבנית לייצור רכיבים חדשים עולה כ .הדגם מאז התחרות האזורית

אלף יורו, ולכן, צריך לחפש פתרון פשוט יותר שאינו מייקר את המזגניאגרה. בעזרת רעי רז מפלסאון, 

. כיוונו )ראו דגם שני( ניאגרה שצינור מי המזגנים מתחבר אליה ישירות, ללא מיכל אגירה נוסףובנינו תכננו 

ליטר מי מזגנים בניאגרה. העודפים של מי  2-3וף של מי הברז, כך שתמיד יהיה מקום לאת גובה המצ

 המזגנים ירדו ישירות לאסלה.

 

 :יישום

יעצנו דברי אבי סיני, הקבלן שהתיליביא לחיסכון במי שתיה המשמשים כיום למילוי ניאגרות.  שלנותרון פה

 ויות גבוהות.אינה מורכבת ואינה כרוכה בעל שירותיםהתקנת תשתית הצינורות לניתוב מי המזגן לאיתו, 

מערכת כזו חוסכת עלויות , שכן מרכזית-תים בהם מערכת מיזוג מינייותר בב שלנו כדאיהפתרון למדנו ש

תוכל נו שההשקעה במזגניאגרה ילין למדבשיחה על ח"כ חיים  .נפרדב בבית מזגןמכל  העברת צינורותשל 

ויות המים לטווח הארוך, דבר שנים, וכי זה פתרון כדאי כיוון שהוא חוסך בעל 6-ת עצמה תוך כר אלהחזי

בבניינים שבהם יש הרבה מזגנים והם עובדים במיוחד יכול להיות כדאי  הפתרון ירצו להשקיע בו.שאנשים 

 בנוסף, למדנו גם הרבה שעות ביום, כמו בנייני מגורים גדולים, בנייני משרדים, בתי חולים ובתי מלון.
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דבר שיכול לעודד קבלנים  –שאפשר לקבל נקודות זכות על שמירת איכות הסביבה אם ממחזרים מים 

 להעדיף פתרון כמו שלנו.

נגנון הניאגרה הקיים עדיף על פני ייצור תבנית ייעודית וש במן הפגישה עם רעי רז מפלסאון, למדנו ששיממ

בדקנו מחירים של ניאגרות וצינורות.  למי המזגנים. רה או שימוש במנגנון כפול או מיכל אגירה נוסףלניאג

שעת עבודה של  בהתאם לסוג הניאגרה ואורך הצנרת. ש"ח1,500-600ין מתקן מזגניאגרה יכול לעלות ב

למדנו שמחיר העבודה והצנרת יכול להיות נמוך יותר אם מערכת כאמור,  .ש"ח150אינסטלטור עולה כ

 .המיזוג היא מרכזית

 אדריכל, מהנדס, קבלן וטכנולוג חומרים בפלסאון –שיתפנו בפרויקט שלנו חבר כנסת, מספר מומחים 

וסקות בסביבה הע נשים 900בשם "פורום נשים בסביבה" המונה מעל  שיתפנו את הפתרון גם בפורום

 זכה להדיםהפרויקט שלנו  ים חיוביים.ובעצות ומשוקיבלנו מהן  שלהן( אמצעות דף הפייסבוקב(  וקיימות

 .בעיתונות המקומיתגם 
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 גרה"הליך הפיתוח של ה"מזגניאת

 תכנון

 
 דגם ראשון

 
 

מים 

להדח

צינור להובלת 

מי מזגן 

 לניאגרה

 ברזי מ

 מי מזגן

מי  תמיכל אגיר

 מזגנים

-מוקף באדום  

בורג לכיוונון גבה 

המצוף של 

 גרההניא

פתחי החיבור של הצינורות 

להובלת מי צינור  –לניאגרה 

 המזגנים וצינור להובלת מי ברז

 מךם מצוף מונבניאגרה ע

 

 דגם שני


