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הגברת כמות הגשמים באמצעות עבודת חקר בנושא 

 זריעת עננים באופן חדשני

 144מאת קבוצה 

 סקירת הבעיה

חסור , עקב מהחמורה היא בעיית הבצורת אותה ניסינו לפתורהבעיה 

 .שמיםבג

באופן  מרחפות באוויר: יורד גשם איךצריך להבין  ,כדי להבין את הפתרון

הטיפות הזעירות  ,כדי שירד גשם .ענניםכ זעירותמים טיפות  טבעי

ולהפוך , )"נבטי קיפאון"( צריכות להצטופף סביב חלקיקים זעירים

 ן יורדותמתאימים, הלחות הו רטורהטמפכשה .לטיפות גדולות וכבדות

 לארץ כגשם.

כן זה ול "הוא "זריעת ענניםמשקעים  להגברת  הקייםהיחיד  התהליך 

חומר  רייגרג ענניםמפזרים בתוך עננים זריעת ב התהליך שבו התמקדנו.

 ,כיום. הגשםאת כמות  יםובכך מגביר, קיפאון נבטי יםשמהוומלאכותי 

את החומר בהם ומפזרים  הענניםלתוך מטוסים טסים  לצורך הזריעה,

  .ע"י שריפתויודיד הכסף 

 בעייתי ממספר סיבות:הקיים כיום  תהליךה

 את הטייסים. נתעננים מסכבטיסה ה .1

 .חומר רעיל לאדם ולסביבהה .2

תהליך לא  – אצטון"ג ק 50יודיד הכסף, צריך לשרוף  ק"גכל על  .3

 יעיל.

 בלבד. 3% -הגשמים בוהגברת לשנה ₪ ליון ימ 5עלות של  .4

 

היא למצוא פתרון שישפר את תהליך זריעת מטרת החקר  -לסיכום 

 במטרה להוריד יותר גשם בצורה יעילה ובטוחההעננים 
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 פתרוןהתיאור 

 הפתרון מורכב משני חלקים:

 רי חול מיקרונים כנבטי קיפאון במקום ביודיד הכסףישימוש בגרג .1

 לסכן חיים של טייסיםבלי מבאמצעות רחפנים,  החומרפיזור  .2

 

חסרים נבטי  הארץבצפון  –גילינו עובדה מעניינת במהלך תהליך החקר 

אין צורך ולכן  ,יש מספיק נבטי קיפאון , לעומת זאת,בדרום אךקיפאון 

 .לזרוע שם עננים

מהמדבר פים , אשר עיש גרגרי חול זעיריםבדרום ש מכךמצב זה נובע 

באופן טבעי. הפתרון שלנו מבוסס על תגלית  נבטי קיפאון כבר ומשמשים

 זו.

  :תכנון הפתרון

 הענניםיום לזריעת עננים, יטוס לאיזור הכבר ו מטוס, אשר משמש אות

 ,מעליהיטוס הוא ננים בצפון הארץ, אך במקום להיכנס לתוך שכבת הע

מטרים  100 -במרחקים של כ רחפנים 30-נחיל של כ הענניםישגר לתוך ו

 זה מזה.

 . מיקרוני חולשל חצי קילו כ בעל מאוורר, יישא במיכל מיוחד כל רחפן

יאתר את המקום  הרחפןבעזרת מד לחות שמותקן על הרחפן, 

את  בצורה אוטומטיתל פעיהאופטימלי בתוך הענן לפיזור החומר, ושם י

למיכל. הפעלת המאוור תגרום לפיזור החומר בתוך  הצמודר מאוורה

 . הענן

הרחפנים יחזרו  ,לאחר מכן. דקות להימשך מספרפיזור החומר צפוי 

 , בגובה בטחון שיוגדר מראש,לנקודה שנקבעה מראש, ובמקרה של בעיה

 חיתה בטוחה.כדי להבטיח נ שיוצמד לרחפןייפתח מצנח 

לצורך שימוש חוזר, אך יחים שאת רב הרחפנים יהיה ניתן לאסוף אנו מנ

 רחפנים שיילכו לאיבוד.בחישוב העלויות לקחנו בחשבון גם בלאי ו
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ן אשר ייטחנקי, חול חומר המיקרוני שבו נשתמש כזרעי קיפאון, הוא ה

מכונת  –ת מכונה מיוחדת מיקרונים באמצעוודל לגרגרים בג

מציעים וצת הצורן, ואנו עשה דו תחמחול הוא למ) מיקרוניזציה

 . (נקי צורןב להשתמש

 הן:בחומר זה  בחירהל ותהסיב

 דרום הארץחיקוי התופעה אשר קורית באופן טבעי ב .1

 החומר זמין וזול  .2

 ואינו רעיל מהווה חלק טבעי מהסביבהחומר ה .3

 יתרונות הפתרון:

כיון שהם  את סיכון חיי הטייסיםימנעו הרחפנים  -הגברת הבטיחות  .1

שעות כפי שקורה היום, אלא  4העננים במשך  בתוךלא יצטרכו לטוס 

 .הענניםשכבת  מעלורק לטוס מספר דקות 

ק"ג אחד מפזרים בכל טיסה לזריעת עננים רק כיום  –הגברת היעילות  .2

יחות. צטון ומסיבות בטק"ג א 50שאת של יודיד הכסף, עקב הצורך ל

ק"ג של נבטי קיפאון ובכך אנו  15 -בפתרון שלנו, בכל טיסה נפזר כ

  .כמות הגברת הגשמיםלהגביר בצורה משמעותית את  מתכננים

יודיד הכסף מפוזר באופן ים, ות זריעת עננבטיסום כי - פיזור ממוקד .3

בפתרון שלנו עננים.  ללאק"מ, גם במקומות  30אחיד לאורך קו של 

כך אנו מתכננים להגביר עוד יותר ו וך הענניםממוקד בתיהיה פיזור 

 את כמות הגשמים.

 .טבעי ולא מזיקחומר  –יכות הסביבה א .4

המבוצעות תהיה זולה יותר בהשוואה לטיסות הפתרון עלות  -עלות  .5

 ם בגלל החסכון הרב בזמן הטיסה הנדרש.כיו

  



4 
 

 חדשנות הפתרון

לא נמצא בשימוש אנחנו המצאנו ופתרון חדשני, שהפתרון שמצאנו הינו 

 בשום מקום. כיום

חול לצורך זריעת עננים, היא בהסיבה שבגללה לא השתמשו עד היום 

לעומת זאת, נבט קיפאון צריך להיות מ"מ.  2שגודל הגרגרים של חול הוא 

שקיים ממה  יותר קטן 1000כלומר פי  –בגודל של מיקרונים בודדים 

 בטבע.

במהלך החקר שלנו למדנו על שיטה חדשנית לטחון חלקיקים לגודל של 

מיקרונים באמצעות מכונת מיקרוניזציה. בעזרת תהליך זה אפשר לייצר 

את  –הטבע מחול נבטי קיפאון בגודל של מיקרונים, ובכך לחקות את 

 האבק המדברי שקיים באוויר בדרום הארץ.

 היבטים:  במספר מתבטאתחדשנות הפתרון 

בתקופה האחרונה  - ריעת ענניםחדשנות בשימוש ברחפנים לצורך ז .1

ובכל יום  רחפנים נכנסים יותר ויותר לשימוש בכל מיני תחומים,ה

החלטנו לאחר ניתוח וחשיבה, תפתחים פתרונות חדשים בנושא זה. מ

ו ב"להקה" של רחפנים שימנעו את סיכון הטייסים. אנחנ להשתמש גם

עד כה, לא ניתן היה להשתמש ברחפנים לצורך זריעת עננים, עקב 

מצעות שריפה הכסף ניתן לפיזור באיודיד שימוש ביודיד הכסף. ה

כל ק"ג אצטון על  50הטסה של דורש הדבר , נאמר קודםבלבד, וכפי ש

, סף. המשקל הרב שצריך לשאת לצורך הפיזורק"ג של יודיד הכ

המשקל הרב של המבער עצמו והיבטי בטיחות, מונעים שימוש 

 הכסף.יודיד משתמשים בברחפנים לצורך זריעת העננים כאשר 

-ל בו משתמשים מעלשהחלפת החומר ת בשימוש בחומר חדש וחדשנו .2

, נמצא בשימוש יודיד הכסףו משתמשים כיום, חומר שבה : ניםש 50

אנו . שנים 50לפני מעל  מפני שהוא האפשרות הכי יעילה שמצאו

הקיים, עם מגוון  חליף את החומרת להמציעים לראשונה, לנסו

 .חול -בחומר טבעי וזול שנמצא בשפע בכל מקום בעיותיו, 
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על פי מה  -נית חדשנות באופן הפקת החומר באמצעות טחינה מיקרו .3

ניסו בישראל לזרוע עננים באמצעות חומר שאנו יודעים, עד כה לא 

עד היום להפקת טחינה מיקרונית משמשת  שעבר טחינה מיקרונית.

ות. באמצעות החקר שלנו, עיקר לצורך תעשיית התרופמרים בחו

קישרנו בין המומחים לחלקיקים הצענו לחבר בין תחומים שונים ו

יעת עננים, כדי לנסות ולמצוא פתרון לזרואבקות ובין האחראים 

 .דשני וטוב יותרח

של נית גישה חדש -ביומימטיקה דרך הפתרון באמצעות דשנות בח .4

חלק  –כדי לפתור בעיה שאיתה מתמודדים שנים רבות  חיקוי הטבע

, FLL-למדנו בעונת החיות של הישה זו נבעה ממה שמההשראה לג

 זה.נושא שבה למדנו על 

המטוסים הזורעים כיום טסים לאורך  -ממוקדת הזריעה חדשנות ב .5

ולכן  ,ק"מ, גם במקומות בהם אין עננים 30 מוגדר מראש באורךקו 

, הרחפנים יפוזרו בפתרון שאנו מציעיםלא יעיל. תהליך הזריעה 

ענני הגשם. בנוסף לכך, כל רחפן יישא מד לחות כדי לבצע מראש בתוך 

 .את הזריעה במיקום האופטימלי בתוך הענן
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 פיתוח הפתרון

כדי לחקור את הנושא נפגשנו עם מומחים רבים, קראנו מאמרים וראינו 

 .בנושאכתבות 

 המומחים העיקריים שאיתם נפגשנו היו:

בת של חברת  ,בחברת שח"מ עננים בישראלזריעת ראש הענף ל .1

 נתי גליק – מקורות

 גיא סמבורסקי –מרצה לחלקיקים בטכניון  .2

 דרור ארצי –מרצה לאוירונאוטיקה בטכניון  .3

 גרשון קולטון –מומחה לרחפנים באלביט מערכות  .4

 

שלו, דיברנו  לגבי תחום ההתמחותמחים ל אחד מהמוהתייעצנו עם כ

 .ולאורך התהליך פיתחנו ושיפרנו אותואיתם על הפתרון 

. התייעצנו עם נתי גליקריעת עננים ושם לזהטיסות למרכז  נסענו לנתב"ג

הסביר על , הקיימים כיום הוא סיפר לנו על אופן העבודה ותהליך הזריעה

שבהם הם נתקלים וכן לימד אותנו  הבעיותועל  הניסוייםן עריכת אופ

 . איך מודדים את יעילות הזריעה ותוצאותיה

דבר חשוב: בדרום הארץ אין צורך בזריעת העננים מפני בעקבות כך הבנו 

שגרגרי החול המדברי משמשים בעצמם נבטי קיפאון )על אף שדרושים 

גם תנאי מזג אוויר מסוימים ליצירת גשם( ועל כך ביססנו את הפתרון 

 שלנו. 

לזריעת עננים וכי בנוסף הבנו שיודיד הכסף הוא לא החומר האופטימלי 

 צוא חומר מתאים יותר. עלינו להיפגש עם עוד מומחים כדי למ

בפגישה עם גיא סמבורסקי, מומחה לחלקיקים ולאבקות ומרצה בטכניון, 

ונות שצריכות להיות באבקה שתחליף את שיתפנו אותו ברעיון שלנו ובתכ

יודיד הכסף. הוא תיאר לנו את תהליך הטחינה המיקרונית והמליץ 

להשתמש בצורן טחון למיקרונים שנראה לו מתאים למטרה. גם הוא 
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חשב שהשימוש באבקה באמצעות רחפנים יוכל להיות יותר יעיל, בטוח 

לשימוש הקיים כיום בחומר שדורש שריפה, כניסה לתוך  וזול יחסית

 . יותר ומסוכן בפני עצמו )אצטון(מעננים והטסה של משקל רב של חומר 

נאוטיקה ומרצה בטכניון, סיפרנו בפגישה עם דרור ארצי, מומחה לאוויר

 לו על הפתרון שמצאנו ווידאנו שדבר כזה אכן יכול להיות אפשרי ליישום

כיון שהעננים . וטית ומבחינת השימוש ברחפניםה אווירונאמבחינ

לשגר את הרחפנים ממטוס שיטוס  יש צורךק"מ  2נמצאים בערך בגובה 

 מעל העננים. 

 אפשרי.שהפתרון לנו  הסבירגבי היבט זה בפתרון והוא דנו עם דרור ל

נתן לנו טיפים כיצד ניתן לשפר את הרעיון ולייעל מאוד את  בנוסף, הוא

שתמש במצנח חירום לצורך הנחתת , כולל האפשרות לההתהליך

  שלשם הרחפנים יחזרו ועוד.של נקודה מוגדרת , תכנות מראש הרחפנים

בעל שני חלקים, בהתאם  )דגם ראשוני( בנינו אב טיפוסר מכן, לאח

מומחי . לפיזור החומרומאוורר רחפן עם מיכל  :לפתרון שלנו

היות האווירונאוטיקה שאיתם התייעצנו אישרו לנו שפתרון כזה יכול ל

 .וגם התעניינו בניסויים משותפיםישים 

כמה נושא זריעת העננים הוא חשוב לאור עד הבנו  רבמהלך תהליך המחק

הכנרת, הנחלים  -ורות המים שלנו מק :משק המים של מצבה

הטבע זקוק למי גשם, וזריעת עננים היא , והאקוויפרים מתייבשים

 .שיכול להגביר את כמות הגשמיםהפתרון היחיד 
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 שום הפתרוןי

 שני חלקים:לפתרון יש  ,אמרכפי שנ

 שימוש בגרגרי חול מיקרונים כנבטי קיפאון  .1

 באמצעות רחפנים החומרפיזור  .2

 אחד מהחלקים עם המומחים המתאימים.כל  םושייבדקנו את 

 ם רוניגרגרי חול מיקשימוש ב

אשר ,  Super fine פנינו לחברתבהמשך להמלצות שקיבלנו מהמומחים, 

טחון ה של חול נקי דגימ וקיבלנו מהם ,מתמחה בטחינה מיקרונית

 מראה כי החומר. דו"ח הטחינה המיקרונית שקיבלנו יחד עם מיקרוניםל

מהחומר  10%-מיקרון וכ 4נטחן לחלקיקים בגודל ממוצע של  החומר

 פחות ממיקרון. של מכיל חלקיקים בגודל 

, הוא חשב האחראי לזריעת העננים בישראלבשיחה עם נתי גליק, 

ישמח שנעשה איתו ד מעניין ואמר לנו שהוא מא הזכ רמוחב שומישהש

 שכדאי לרשום על זה פטנט. אמר סוי בנושא ואפילוני

 שימוש ברחפנים 

וכן עם מומחה וירונאטיקה, דרור ארצי, והמומחה לאוידאנו עם ו

רו לנו סיפשון קולטון, שהפתרון אפשרי. הם , גרחברת אלביטלרחפנים מ

, אישרו שהרחפנים מסוגלים לשאת את המשקל על יישומים קיימים

 .המישמההנדרש ובאופן כללי לבצע את 

 חישוב עלויות

 .תויולעוב חיש ביצענושים לוודא שהפתרון יכדי 

 :המשפיעים על עלות הפתרוןשלושה גורמים  קיימים

 שעות הטיסה  .1

  עלות הרחפנים .2

 עלות החומר  .3

 :תדדוב הסיט יביכרמ
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לפיזור  טיסה תב"ג וכעשרים דקותנמ שעה וחצי טיסה )הלוך וחזור •

 (הרחפנים

  רמוח ג"ק 15 •

 30% -הנחה מחמירה שכב)חדשים בכל טיסה  רחפנים 10 •

 (םעפ לכפנים מתבזבזים מהרח

 :תדדוב הסיטל תויולע בושיח

לשעת טיסה )כולל בתוכו את כל העלויות של המטוס, ₪  10,000 •

 . ₪ 15,000סה"כ  - הטייסים וכו'(

מדובר על רחפנים קטנים  -ש"ח  1,500-כ - דויצה םע, רחפן תולע •

סית של שאת משקל קטן יח, אשר צריכים לופשוטים ללא מצלמה

. רוני(חצי ק"ג חומר מיקגרם )מיכל פלסטיק קל, מד לחות ו 700-כ

 . ₪ 15,000 –סה"כ

 300 -, כלומר כק"ג 100ל₪  2000 -כ עולההפקת החומר המיקרוני  •

 .גק" 15 לשלזריעה ₪ 

 .הסיט לכל ₪ 30,000 -סה"כ כ

 ונלש ןורתפב עננים ה, זריעת הנשב ימי גשם 70 -כיש  עצוממבשכיון 

 .הנשב  ₪ 2,100,000 –תעלה כ 

ים פיתוח התוכנה לרחפנבנוסף, יש לקחת בחשבון עלויות נוספות כגון 

 :ובדיקות מערכת

. דולר לשעה 70שעות פיתוח ובדיקות כפול  400-קיבלנו הערכה של כ

  ₪ 100,000-ככלומר דולר,  28,000סה"כ 

  .₪ 2,200,000 -סה"כ כ

להערכתנו העלות  ,₪ 800,000סיפים עלויות כלליות נוספות של גם אם מו

 .לשנה ₪ 3,000,000הכוללת של הפתרון לא תעלה על 
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טיסות לזריעת עננים , הפתרון הקייםשל העלות , ונלביקשל פי הנתונים ע

ימי הגשם מחצית עבור  ₪ 5,000,000 -כבאמצעות יודיד הכסף היא 

 .םשגה ימי לכל ₪ 10,000,000 -ככלומר,   בשנה.

חסוך עשוי לו םושייל ןתינ הפתרון שאנו מציעים ונתכרעהל, םוכיסל

 מיליוני שקלים בשנה.
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 ןורתפה םישרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : אב הטיפוס שבנינו1תרשים 
 : ניתוח גודל החלקיקים המיקרונים בדגימה 2 תרשים

 : צילום של החול המיקרוני הטחון 3תרשים 


