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הבעיה- סקירה כללית 

חשבנו על שימושים שונים במים בחיי היום יום שלנו וגם בתעשייה 
בחקלאות ועוד. אחת מהבעיות המרכזיות שמצאנו ורלוונטית לנו, הילדים, 
הייתה שילדים לא שותים מספיק מים בבית הספר מהברזיות ומהקולר. 
בעיה זו ידועה ומצאנו לה הוכחות במאמרים רבים וכתבות באינטרנט. 
מצאנו שבברזיות ובקולר קיים זיהום חיצוני ופנימי , זרם המים בעייתי, 
טעם המים לא טוב והברזייה לא נוחה לשימוש ולכן הרבה ילדים לא 

שותים מספיק מים. ערכנו סקר על מנת לבדוק אם הבעיה הזאת מפריעה 
רק לנו או שזו בעיה המפריעה לתלמידים ברחבי הארץ. בסקר שאלנו את 

התלמידים מה מפריע להם בברזיות ובקולרים והאם הם בכלל שותים 
מברזיות ומקולרים בבית הספר. הפצנו את הסקר באינטרנט לקהל 

התלמידים הרחב ובקרב תלמידי בית ספר יסודי בפרט. על הסקר ענו 
כ-360 תלמידים בגילאי  6-18. תוצאות הסקר הראו ששלושת הבעיות 

המרכזיות הן טעם המים הזיהום החיצוני של הברזייה , וזרם המים. 
הסקר חיזק את מה שאנו חווים ביום יום ושמצאנו באינטרנט ולכן בחרנו 

להתמקד בשיפור הרגלי השתייה של הילדים כדי לגרום להם לשתות יותר 
מים.  

תיאור הפתרון 
לאחר שחקרנו את הבעיה חשבנו על שתי אפשרויות לפתרון: פתרון אישי 
לתלמיד או שינוי בעיצוב ותכנון הברזייה. החלטנו כי אנו בוחרים בפתרון 
אישי לתלמיד, הפתרון שלנו מעוצב כך שיתאים לשימוש ילדים ובני נוער. 

החלטנו לעצב כוס/קשית או כל כלי אישי אחר שיתאים לשימוש ילדים 
ובני נוער, שיעודד את הילד לשתות יותר ושיתגבר על הבעיות שעלו 

בסקר. כל ילד הציע פתרון משלו ולבסוף גיבשנו דעה/רעיון שבו לקחנו 
מכל דגם/ציור שחבר קבוצה הציע עיקרון ו/או מאפיין שאותו שילבנו 

במוצר הנוכחי. 



נוחות- המוצר שלנו יהיה עשוי מסיליקון במבנה "קורס" כך שהכוסית 
תוכל להתקפל ולהיכנס לתיק, כדי שתתפוס מקום מועט  ושתהיה נוחה 

לנשיאה (לעומת הבקבוקים הכבדים והמסורבלים במיוחד לילדים 
הצעירים). 

סינון – הכוסית שלנו מכילה משפך פנימי שבתוכו שמים שקית קטנה 
המכילה פחם פעיל לסינון המים. בנוסף החלטנו להשתמש בצינורית  

  HOLLOW FIBER לסינון פתוגנים שונים. צינורית ה  HOLLOW FIBER
היא קשית עם חורים קטנים, וקרום היקפי המסנן את החיידקים הפתוגנים 

מחוללי המחלות, מהמים. 
שיפור טעם המים-   עיצבנו את המוצר כך שניתן לשפר את טעם המים 

ע"י הוספת דפי טעם. דפי הטעם יהיו בטעמי פירות ללא סוכר. שיפור 
טעם המים יעודד את התלמידים לשתות מים ולהשתמש במוצר.  

עיקרון הפעולה הפשוט של הכוס: 
הוצאת  הכוס מקופסא ייעודית בתוך התיק. 1.
פתיחת הכוס לגודלה המלא. 2.
הכנסת דף הטעם לתחתית הכוס. 3.
הנחת שקית הפחם בתוך המשפך הפנימי מתחת לכנפונים 4.

גמישים. הכנפונים יקבעו את שקית הפחם הפעיל למקומה.  
מזיגת מים מן הברזייה או הקולר וסינונם דרך שקית הפחם 5.

הפעיל לתוך חלל הכוס הפנימי. לאחר הסינון הם מקבלים את 
הטעם הרצוי שבחרנו לפני {בעזרת דף הטעם}.  

שותים את המים מהקשית המחוברת לתחתית הכוס ומוחזקת 6.
  HOLLOW   בראש הכוס באמצעות טבעת. בקשית יש

FIBER . המים ששותים מהקשית יוצאים מים נקיים מחיידקים 
כשהם בטעם שבחרנו. 

 בסיום השימוש מקפלים את הכוס וברגע הקיפול שקית הפחם 7.
יוצאת. יש אפשרות לזרוק את שקית הפחם לפח ויש אפשרות 



לשמור את שקית הפחם בקופסא .אל דאגה היא מתכלה וזולה 
לקנייה. 

שמים את הכוס חזרה בקופסא וישר לתיק. לקופסא יש 8.
אפשרות להיתלות על התיק בעזרת קליפס. 

כדי לנקות כוס זו צריך להוציא את השקית פחם ולאחר מכן אפשר פשוט 
לשטוף את הכוס במים ובסבון.  אחת לחודש רצוי לנקות את הכוס בכלור 

לצורך חיטוי הקשית והכוס. 
חדשנות 

השווינו פתרונות קיימים על פי הקריטריונים הבאים: 
יעילות- האם המוצר יעיל וגורם לילדים בבית ספר לשתות יותר מים ובכך 

לשמור על בריאותם? 
אקולוגי- האם החומרים שממנו עשוי המוצר פוגעים בסביבה והאם 

השימוש במוצר פוגע בסביבה? 
עלות- כמה עולה המוצר והאם הוא מתאים לכל כיס? 

בריאות- האם המוצר בריא לשימוש ואינו מסכן את הבריאות? 
אורך חיי המוצר- כמה זמן המוצר יכול להחזיק מעמד ? 

קלות התפעול לילד- האם לילד יהיה פשוט להשתמש במוצר ויהיה לו נוח 
להסתדר איתו כאשר הוא בבית הספר? 

אסתטיקה- האם המוצר אסתטי? וימשוך את העין של הילדים ויעודד 
אותם לשתות יותר מים? 

קלות התחזוקה- האם קל לטפל במוצר ולנקות אותו בלי להסתבך? 
השוואנו בין הפתרונות הקיימים אשר מצאנו ברחבי הרשת. את תוצאות 

ההשוואה מסוכמות בטבלה. 
הסבר הטבלה והחישוב של הציון הסופי- 

כל קריטריון דורג מ 1-5 כאשר 1= הציון הכי נמוך  5= הציון הכי גבוה. 

לכל קריטריון קבענו משקל כלומר מה חשיבותו באופן יחסי מתוך השלם- 
  100%



מסקנות מן הטבלה- 
 היעילות היא הקריטריון החשוב ביותר! -
החלופה הכי פחות טובה היא קש לסינון מים כי היא לא יעילה, לא -

קלה לתפעול לילדים ששותים מברזייה, האסתטיקה לא טובה 
וקלות התחזוקה מסובכת יותר משאר המוצרים. פתרון זה אינו 

מתאים לילדי בית הספר. 
התרכיז קיבל ציון יחסית גבוה אבל הוא אינו בריא. -
יעילותו של הבקבוק המסנן לא טובה וגם קלות תחזוקה שלו אינה -

טובה. זהו פתרון לא מספיק טוב ופחות משתמשים בו למרות 
שהוא נמכר בחנויות ידועות ומפורסם. 

אורך בריאותעלותאקולוגייעילות
חיי 
המוצר

קלות 
התפעול 
לילד

קלות אסתטיקה
התחזוקה

ציון 
סופי

30%3%10%10%5%10%25%7%

קש 
לסינון 
מים

154551132.16

תרכיז 
מיץ 
לבקבוק

224144343.09

בקבוק 
מסנן

343552322.86

מים 
מנרלים 
בקבוק 
אישי

424323352.86

משקה 
ממכונת 
משקאו
ת

512115553.08

הכוס 
שלנו

645553544.7



בקבוק המים המינרליים, שהוא היום הפתרון השכיח, קיבל ציון -
נמוך בעיקר מכיוון שאינו יעיל ואינו אקולוגי.  

המשקה ממכונת משקאות הוא לא רעיון טוב במיוחד מכיוון שזה -
לא אקולוגי, לא בריא ואורך החיים שלו לא טוב. למעשה 
הילדים בנוסף למים שותים חומרים לא בריאים כמו סוכר 

וצבעי מאכל.  
החלופה הכי טובה היא הכוס שלנו מפני שהיא יעילה, עלותה -

היחסית נמוכה, היא בריאה לשותה ממנה, היא אסתטית והיא 
לא בעייתית ביחס לשאר הקריטריונים בטבלה. 

פיתוח הפתרון 
השאלה המרכזית היא למה ילדים לא שותים מים? ישנן מספר סיבות: 

1.הדרך שהמים מגיעים אליו היא לעיתים דרך מגעילה, מלוכלכת ולפעמים 
אפילו משעממת. כדי שהילד ישתה יותר האפשרות הראשונה זה לתת לו 

מים בכוסות מקושטות או מיוחדות ובבקבוקים שונים ומיוחדים. 
2.ילדים לא אוהבים את טעם המים משום שיש למים טעם לא טוב, המים 
לא מתוקים וכדומה… האפשרות הראשונה היא לחתוך פירות לשים בתוך 
הבקבוק או להביא לילד בקבוק מים מהבית וכך הוא לא יצטרך לשתות 

מהברזייה/מהקולר ששם המים לא טעימים לו. 
מה גורם לטעם המים?  

משרד הבריאות מחייב את ספקי המים להוסיף חומרי חיטוי למים על מנת 
לשמור על המים נקיים מחיידקים מחוללי מחלות. חומרי החיטוי הנפוצים 

המוספים למים הם: כלור, כלוראמין וכלורדיאוקסיד { מתוך משרד 
הבריאות תקנות בנושאי מי השתיה- הבטחת איכות מי השתיה}. 

נפגשנו עם מספר מומחים בתחום שעזרו לנו לפתח את הרעיון-                                                                      
נסענו לסיור בחברת נטפים שם למדנו כל שיטות העברה של מים 

ומערכות השקייה. ביקרנו בחברת לירד כימיקלים, המשווקת פחם פעיל 
למגוון מטרות, שבה עזרו לנו מאוד מכיוון שמצאנו שפחם פעיל יעיל בסינון 

וניקוי מים. ביקרנו גם בחברת אקוואטק שבה הסבירו לנו על כל תהליך 



סינון המים ועל פתרונות שיעזרו לנו לפתור את הבעיה אצלנו. בנוסף 
במהלך כל העונה ליווה אותנו מפתח מוצר- מר עמית יפתח שעזר לנו 

להתאים את המוצר הסופי לפתרון הבעיות ולמשתמשים בו. בנוסף נעזרנו 
הרבה באינטרנט כדי ללמוד על שיטות לסינון מים ועל תכונות ודרך 

הפעולה של הפחם הפעיל. 
לאחר שתכננו ושרטטנו את המוצר התייעצנו שוב עם מפתח המוצר מר 

עמית יפתח שהסביר לנו איך ניתן לייצר את המוצר שלנו  באמצעות 
תבניות סיליקון. בעקבות המשוב של עמית החלטנו לשנות מעט את 

המוצר שלנו ולהתאים אותו לייצור. 
התייעצנו עם מנכ"ל חברת אקווטאק מר שמעון כלפון ועם סמנכ"ל החברה 

  HOLLOW FIBER  -מר אריה שניר והם לימדו אותנו על קשית ה
ותכונותיה. בעקבות השיחה איתם קיבלנו את הרעיון להכניס את הקשית 

לכוס כך שהכוס תוכל לסנן גם את החיידקים שיכולים לגרום למחלות. 
שיתפנו את המוצר שלנו עם חברינו מקבוצות רובוטיקה שונות, הורינו, 

מורינו ועוד אנשים מהקהילה. היה לנו חשוב לקבל משוב כדי לדעת כיצד 
לשפר את המוצר. 

בנוסף יצרנו קשר עם מר מוראל גיטלין שהוא מהנדס מכונות אשר עזר 
לנו בהדפסת תלת המימד לאבטיפוס.  גם ממנו קיבלנו משוב והצעות איך 

לשפר את המוצר. 
להכי ישוב - יצרנו סקר דעת קהל בו שאלנו הורים לילדים ״האם תרכוש 
את ה CoolCup ?״ וילדים - ״האם תשתמש ב CoolCup?״ ושמחנו 

לגלות כי 94% מהמשיבים על הסקר ענו באופן חיובי! 

יישום 
חומר הסינון העיקרי הוא פחם פעיל- פחם פעיל { נקרא גם: פחמן פעיל} 
הוא צורה של פחמן, אשר מועבד בצורה המעניקה לו נקבוביות רבות, 
ולפיכך שטח פנים רב, המשמש לספיחת חומרים שונים או לתגובות 



כימיות. לדוגמא, ל-1 גרם של פחם פעיל יש שטח פנים שנע בין 300 ל- 
2,000 מ"ר. הפחם הפעיל יעיל בספיחה של חומרים מומסים כמו 

כלורידים ובספיחה של חומרים אורגניים. 
{לשם המחשה , לגרם פחם פעיל ממוצע שטח פנים של 500 מ"ר, 
עשירית מגודל מגרש כדורגל. יעילות הפחם הפעיל נקבעת בעיקר לפי 
שטח הפנים, אך גם הרכב כימי שונה יכול לשפר את יכולת הספיחה. 

הפחם הפעיל המתאים לכוס שלנו מופק מקליפות קוקוסים.} 
הכוס תיוצר מסיליקון- סיליקון הוא חומר הבנוי על בסיס צורן וחמצן. 

הסיליקון הוא חומר אלסטי, הוא יכול להתמודד עם טמפרטורות קיצוניות ולא 
מפריש רעלים. בחרנו בסיליקון כדי שהכוס תוכל להתקפל. בנוסף אחד 

היתרונות הגדולים של הסיליקון הוא שהוא קל מאוד לניקוי. 
  -{ HOLLOW FIBER } מסנן אולטרה פילטרציה קשיות הולופייבר

קשיות הולופייבר הן קשיות חלולות העשויות ממברנה פלסטית. הקשיות 
מסננות חלקיקים הגדולים מ-0.01 מיקרון שבו נמצאים מיקרו אורגניזמים 

כמו אצות, חיידקים, טפילים וכו'. 
הקשיות לרוב מאוגדות יחד ואטומות מצד אחד, המים נכנסים לתוכן 

ומסוננים בעת היציאה דרך הממברנה.  
דרך הפעולה של המים בקשית: 

המים המזוהמים נכנסים לקשית. 1.

המים נתקעים כי הקשית חסומה בקצה אך עדיין מופעל עליהם 2.
לחץ להמשיך בדרכם בשל השאיבה של השותה. 

המים עוברים בממברנה ומסוננים מחומרים המזהמים. 3.
המים ממשיכים בדרכם עד ליעד. 4.

דפי הטעם- דפי הטעם הם ממתק לרענון הפה ללא סוכר במגוון טעמים 
רחב. 

 ,{ 967E קסילטול } רכיבים בדף טעם מנטה תות: עמילן תירס, ממתיק
חומר מסמיך { 407E }, מווסת חומציות { חוצת לימון} ,שמן מנטה, 



  C לקריצה, ויטמין ,{ E950 אצסולפם אשלגן} ,{ 951E אספרטם} ממתיק
צבע מאכל 129E אדום אלורה. 

ניתן ובכוונתנו לייצר דפי טעם עם פחות תוספים. 

  -BOM - bill of materials -עלות מוצר

בהנחה שהפצת המוצר תתרחש באופן ישיר כלומר באמצעות מכירה דרך 
האינטרנט, חנויות חברה או עמדות מכירה, אז עלות המוצר לצרכן תהיה 

פי 3 מעלות הייצור. כלומר - 9$ שהם כ 30 שקלים. 

אנו בטוחים כי ה CoolCup  יכול לחולל שינוי משמעותי בהרגלי השתיה של הילדים וכך גם 
בבריאותם! 
קבוצה 109 

הערותמחיר ייצור $ ליחידההרכיב

0.4$ לסיליקון+0.3$ 0.7$יחידת סינון
לקשיח

0.7$ לסיליקון+0.3$ 1$יחידת שתיה
לקשיח

0.2$הרכבה ואריזה

0.5$מארז קשיח

שינוע, מכס והוצאות 
נלוות

0.3$

למארז של 24 דפי טעם0.2$חבילת דפי טעם

0.1$קשית הולופייבר

0.1$שקית פחת פעיל

3.1$ סה״כ



שרטוט ה CoolCup  (חתך) 
 

 


