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  המים שאנו שותים- 6פרק 

 ?לשתייה ראויים כיצד נדע האם המים שאנו שותים .ב

 
 מטרות כלליות

המהוות דוגמה ליחסי , פיתוח תפיסה מערכתית על ידי הצגת תופעות סביבתיות לתלמיד .א

 .הגומלי� בי�  מערכות כדור האר� לבי� עצמ� ובינ� לבי� האד�

  התייחסות ערכית למי� כמשאב �על איכות המי� הבנת השפעת האד� ומעורבותו בשמירה  .ב

 .יקר שיש לשמור על כמותו ואיכותו

 .פיתוח סקרנות ורצו� לחקור את יחסי הגומלי� בי� האד� והסביבה הטבעית .ג

 
 :רעיונות מרכזיים

גור� לנזק בלתי , בחקלאות ובמשק הבית, המשמשי� בתעשייה, ניצול מוגבר של מקורות מי� .א

 .מי� במדינת ישראלהפי� למשאב ה

האד� מייש� פיתוחי� טכנולוגיי� לטיהור מי� על מנת להגדיל את כמות המי� הזמיני�  .ב

 . עבור האד�

בצד השימוש בפתרונות טכנולוגיי� לצמצו� , פיתוח המתחשב בהשלכות על הסביבה .ג

בות שעלולי� להיגר� עקב מעור, ימתנו ויפחיתו את הנזקי� לסביבה, ההשפעות הסביבתיות

 .האד� בטבע

 
 מושגים נלמדים

 .חוק וסביבה, תק�, המי� כמשאב, איכות מי�, מי� זמיני�, שטח פני�, טיהור מי�

 

 )184 -' עמ( 1פעילות 

  טיהור מים באמצעות פחם פעיל -מדע וטכנולוגיה 

 :מטרות הפעילות

 .לבחו�  הא� העברת מי� מזוהמי� דר� פח� פעיל תורמת לאיכות� .א

ת העיקרו� כי מי� שקופי� אינ� בהכרח נקיי� ויתכ� וה� מכילי� חומרי� מומסי� להציג  א .ב

 מזהמי�

להציג  את הקשר בי� מושגי� מדעיי� כגו� ספיחה ושטח פני� ליישו� הטכנולוגי העונה על  .ג

 .צרכי האד�
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 :הערות והמלצות

זו הזדמנות . תיאחת השאלות המסקרנות תלמידי� רבי� היא אי� עובד פילטר או מטהר מי� בי

נהדרת לצאת משאלה רלוונטית לחיי היו� יו� של התלמיד ולנסות להבי� מהו העיקרו� המדעי 

מומל� להביא לכיתה פילטר ביתי לטיהור מי� ולפרקו ע� . עליו מבוסס היישו� הטכנולוגי

העבודה ע� הפח� הפעיל . פילטרי� רבי� מכילי� גרעיני פח� פעיל כחומר הסופח. התלמידי�

או להבנת� בעזרת שיעור , אפשרת לתלמיד לחזור על מושגי� מדעיי� כגו� ספיחה ושטח פני�מ

 . נוס� המיועד לנושא

 
 :תשובות לשאלות והערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדים

פח� ( כפיות אבקת פח� 2, כפית מלח, מי� פטל מרוכז, כ� תערובת של עציצי�: כלי� וחומרי�

 .מיליאמפרמטר, יכוז החנקותערכה לבדיקת ר, )פעיל

 טיהור מים באמצעות פחם פעיל: חלק א

 :תצפיות לפני הסינו�•

 .חום :צבע•

 .גבוהה: עכירות•

 . מיליאמפר150): מיליאמפרמטר(מוליכות חשמלית כמדד למליחות •

NO3( יוני הניטראט �בדקו ריכוז החנקות •
-

 .תלוי בסוג תערובת העציצים): 

NO2(יוני הניטריט 
-

 .סוג תערובת העציציםתלוי ב): 

מזגו את התמיסה שהכנת� אל . לפניכ� משפ� המכיל אבקת פח� פעיל בתו� נייר הסינו� .ב

� :תצפיות אחרי הסינו�. א. המשפ

 .צהבהב :צבע•

 .נמוכה עד בינונית: עכירות•

 . מיליאמפר130): מיליאמפרמטר(מוליכות חשמלית כמדד למליחות •

NO3( יוני הניטראט �בדקו ריכוז החנקות •
-

 .לא משתנה): 

NO2(יוני הניטריט 
-

 .לא משתנה): 

 :מסקנות

 . פילטר המכיל פחם פעיל יעיל בהפרדת חומרים שונים מתמיסת המים .א

 . חלק מן החומרים אינו נספח אל הפחם הפעיל .ב

 . מולקולות תערובת העציצים נספחו ברובן אל הפחם .ג

 . רק חלק קטן ממולקולות המלח נספחו אל הפחם .ד

 .רכובות החנקן לא נספחו אל הפחםמולקולות ת .ה

 .רוב מולקולות המים לא נספחו אל הפחם וחלחלו אל הכוס שמתחת לפילטר .ו
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� .העתיקו את המשפטי� הבאי� למחברת והשלימו אות�: סיכו� התהלי

 .  במי�מומסותתמיסת המי� הכילה מולקולות מי� ומולקולות של חומר נוס� אשר �

 .מומסות במי� את המולקולות הספחהפח� הפעיל  �

 . אל הפח� הפעילנספחוייתכ� שמולקולות המי� והמלח קטנות יותר ולכ� לא  �

 בי� מולקולות המי� והמלח לבי� מולקולות הפח� כוחות משיכהייתכ� שלא נוצרו  �
 .ולכ� לא נספחו אליו, הפעיל

 . אל הפח� הפעילנספחו יותר ולכ�  גדולותהמולקולות שבתערובת העציצי�  �

 ומעט מולקולות של מים� השקופה מכילה מספר רב של מולקולות  תמיסת המי�
 .חומרי� אחרי� המומסי� במי�

 

 ?איזה מנגנון פעולה יש לפחם הפעיל: חלק ב

 . מזגו תמיסה של מי� פטל מרוכז למשפ� השני ותארו את המתרחש .1
 .שעברה דרך הפחם הפעיל הוא כמעט שקוף, צבע תמיסת המים והפטל –תצפית  

   �ות מסקנ

 . יעיל בהפרדת מיץ פטל מרוכז מתמיסת המים, פילטר המכיל פחם פעיל .א

 .רוב מולקולות המים לא נספחו אל הפחם וחלחלו אל הכוס שמתחת לפילטר .ב

 . רוב מולקולות מיץ הפטל  נספחו אל הפחם .ג

 
 �השערות 

ייתכן שמולקולות המים יותר קטנות מאשר מולקולות מיץ הפתל ולכן לא  נספחו  .א

 .פחם הפעילאל ה

ייתכן שלא נוצרו  כוחות משיכה בין מולקולות המים לבין מולקולות הפחם הפעיל  .ב

 .ולכן לא נספחו אליו

.ייתכן ומולקולות מיץ הפטל גדולות יותר ולכן  נספחו אל הפחם הפעיל .ג

 
שטח הפני� שלו , חשוב לדעת שככל שהגרגר קט� יותר. הפח� הפעיל מורכב מגרגירי� זעירי� .2

 . הסבירו? מה הקשר בי� עובדה זו לבי� כיוו� היעלמות תמיסת הפטל. יחס לנפחוגדל ב

הפחם הפעיל סופח מספר רב מאוד של , מכיוון ששטח הפנים המתקבל בפילטר גדול מאוד

יתכן וחלקיקי מיץ הפתל נספחו אל הפחם הפעיל וכך הופרדו  .חלקיקים בזמן קצר יחסית

 .מתמיסת המים

 .מומלץ לבצע פעילות להבניית המושג" שטח פנים"ים לא נפגשו עם המושג  במידה והתלמיד:הערה

 
הא� תוכלו לציי� מקרי� . כושר הספיחה שלו גדל, ככל שחומר מורכב מגרגירי� קטני� יותר .3

 ? אחרי� או תהליכי� אחרי� שבה� נתקלת� בתופעה זו

.  המצויות בשורשיםכן כאשר למדנו מהיכן קולט הצמח מים התבוננו במיקרוסקופ ביונקות

היוצרות שטח פנים עצום , ראינו כי השורשים מכילים מספר רב מאוד של יונקות זעירות
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מבנה זה מאפשר לשורש לקלוט כמויות גדולות של מים . למגע בין השורש לקרקע

 . ומומסים בזמן קצר יחסית

. � לבריאותנובפעילות הקודמת למדנו כי ג� מי� שקופי� עלולי� להכיל חומרי� המזיקי .4

הא� לדעתכ� המי� השקופי� לאחר . בפעילות זו סינו� המי� גר� להיעלמות חלקיקי הפטל

 ? מדוע? הסינו� ראויי� לשתייה

יש צורך בבדיקה . יתכן ויש במים מולקולות של חומרים המסוכנים לבריאותנו. לא בטוח

 עלולים להכיל גם מים שקופים. כגון מתכות, המזהה נוכחות חומרים כימיים, כימית

 .כגון מתכות כבדות או חומרי הדברה, חומרים מזיקים

 
 )186 -' עמ (2פעילות 

 איכות מי השתייה במדינת ישראל

 :מטרות הפעילות

 לנתח מקורות מידע שוני� העוסקי� בשאלה א� המי� שאנו שותי� ראויי� לשתייה .א

 . שראלפיתוח מודעות לתפקידנו כאזרחי� בשמירה על משאב המי� במדינת י .ב

 
 :תשובות לשאלות והערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדים

כאשר כל משימה מתמקדת בזווית אחרת של , בפעילות זו שלוש משימות. במהל� הפעילות

 .שאלה זו

 :מקורות המידע שננתח ה�

 .אתי בורלא ממשרד הבריאות' מאמר המציג ראיו� ע� גב .א

 ".מי� מסרטני�"תו� ידיעות אחרונות בש� כתבה מאת גול� יוסיפו� שפורסמה בעי .ב

 .אתי בורלא' שפורס� בתגובה לראיו� ע� גב" חצי הכוס הלא שקופה"המאמר  .ג

כוכב הלכת "כדי לקרוא את המאמרי� ואת הכתבה היכנסו לאתר האינטרנט של היחידה  

"כוכב הלכת הכחול"לתלמיד לחצו על מאמרי� מתו� היחידה " הכחול

 http://stwww.weizmann.ac.il/g-earth/blueplanet/. 

 ראיון עם אתי בורלא ממשרד הבריאות: משימה א

 ראיו� ע� אתי בורלא ממשרד הבריאות: משימה א

 .ואשר אות� לא ידעת� קוד� לכ�, כתבו שלוש עובדות מדעיות העולות מהתחקיר .ב

 ":לא ידעתי ש "–דוגמאות ל 

 –תלוייה בעיקר בגודל האוכלוסייה , ל חיידקיםש,  תדירות הדיגום למרכיבים מיקרוביאליים-

, במרכזי אוכלוסין כגון תל אביב .ככל שהאוכלוסייה צפופה יותר תדירות הדיגום גבוהה יותר

ביישובים קטנים יותר המים נדגמים . ירושלים וחיפה נדגמים המים כל יום ובמספר מקומות

, צריכים פיקוח רציף ואינטנסיבי יותרסיבה נוספת לכך שיישובים גדולים . בתדירות קטנה יותר
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. היא שבתוך היישובים הגדולים מערכות ההולכה הן הרבה יותר גדולות מסובכות ומסועפות

 .יש גם הרבה יותר מפעלים והרבה יותר אפשרויות לזיהום, בישובים גדולים

 . שפכים ביתיים הם בעצם הגורם החשוב ביותר בנושא של זיהום מי התהום-

עלולים , מחלה היכולה להשפיע על תינוקות עד גיל חצי שנה אשרחלת היא  מחלת הכ-

החנקות נקשרות לאתרים בדם . של מים שיש בהם רמה מסויימת של חנקות להיפגע משתייה

, כתוצאה מכך. ומונעות את קישור החמצן להמוגלובין) בהמוגלובין(שאליהם נקשר  חמצן  

-מטה, ות כחול ומכאן השם של המחלההופך להי, התינוק יכול להתקשות בנשימה

 . בעברית, או כחלת, המוגלובימניה

 .כתבו מי ה� הגורמי� משפיעי� על איכות מי השתייה במדינת ישראל .ג

 :הגורמים המשפיעים על איכות המים

על ידי החדרת מי , באופן עקיף, אנחנו הצרכנים גורמים לזיהום מים במדינת ישראל .1

ם  לצערנו עדיין במדינת ישראל יש יישובים רבים שאין להם שפכים וזיהום מי התהו

אשר מהווים , מערכות מרכזיות לטיפול בשפכים ולכן עדיין משתמשים בהם בבורות ספיגה

בו השפכים של , הסכנה מוחשית במיוחד באזור אקוויפר ההר. פוטנציאל זיהום גדול ביותר

 . תהוםהישובים יכולים לחלחל מייד ולהגיע אל מקורות מי 

במדינת .  שפכים תעשייתים מסוכנים בגלל החומרים המסוכנים שיש בהם-התעשייה   .2

לעיתים קרובות . יש מפעלים שלא מטפלים כמו שצריך בשפכים שלהם, עדיין, ישראל

ומשם , או לנחל, השפכים המסוכנים מחלחלים בשטח המפעל או נשפכים אל הוואדי הקרוב

 . הם יכולים להגיע למי תהום

 שימוש אינטנסיבי ביותר בחומרי הדברה ובחומרי דשן עלול לגרום לחומרי דשן -חקלאות  .3

, באזורים חקלאיים בהם היה שימוש אינטנסיבי בחומרי דשן. והדברה להגיע למי התהום

, )חומר המצוי בדשן(חומרים אלו הגיעו למי התהום וגרמו לעלייה  ברמת החנקות 

 .למשל

עלולים להזדהם כתוצאה , הסמוכים לאתר פסולת, ים וקרקע מקורות מ-מזבלות  .4

התשטיף נוצר על ידי מים הבאים במגע עם האשפה . מתשטיפי פסולת המחלחלים לתוכם

תוצרי הפירוק הכימי של , וסוחפים עימם כמות גדולה של חומרים רעילים ומסרטנים

ם הנוצרים התשטיפי, על מסלע אטומים כאשר האשפה מונחת על הקרקע או. האשפה

במקרים רבים תשטיפים אלה זורמים אל . ימשיכו לזרום על פניהם ולא יחדרו אל עומקם

וקשה מאוד לנקות את הנחלים ולטהרם מהתשטיפים לאחר , הערוצים והנחלים המקומיים

 . זיהומם
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 .כתבו מי ה� הגופי� אחראיי� לכ� שאזרחי מדינת ישראל יקבלו מי� הראויי� לשתייה .ד

 : האחראיים לכך שאזרחי מדינת ישראל יקבלו מים הראויים לשתייה הםהגופים 

המשרד . משרד הבריאות אחראי מבחינה חוקית על איכות המים המסופקים לשתיה בלבד

האחריות מתבטאת במעקב ואכיפה שמשרד . אינו אחראי  על מים המיועדים להשקייה

עקב אחר ביצוע בדיקות משרד הבריאות מטפלים במ. הבריאות עושים בהתאם לתקנות

שספקי המים , איכות מי השתייה ומוודאים שהתוצאות שתתקבלנה תתאמנה לתקן כך

אתי בורלא כמהנדסת מים ארצית של מי השתייה במשרד ' גב. יספקו מים שראויים לשתיה

 .מרכזת את הנושא של איכות מי השתייה בישראל, הבריאות

הכוונה . אספקת מים מהמקורות שלהם אחראית על מתן האישורים ל-נציבות המים 

 .מאיזה מקורות וגם לכמות שמותר לשאוב או מותר לקבל

. יש הרבה מאד יישובים שיש בתחומם קידוחי מי תהום ויש להם אישור להשתמש במים הללו

והכמות בדרך כלל אינה מספיקה להם הם מקבלים מים גם מחברת  מאחר, בנוסף

 .ובעיקרם מי כינרת, ים שמקורם מהמוביל הארציבמרבית המקרים מדובר במ. מקורות

על מנת שהוא יוכל להוכיח . ספק המים הוא זה שאחראי על אספקת מים טובים לשתייה

תדירות . עליו לבצע בדיקות איכות של המים, שהמים שהוא מספק אכן טובים לשתייה

 .תייהכל זה מפורט בתקנות איכות מי הש, סוג הבדיקות, מספר הבדיקות, הבדיקות

כל , אך כל ראשות מקומית. חברת מקורות היא ספקית המים הראשית של מדינת ישראל

 . מאחר והיא מספקת מים לתושביה, עירייה היא ספק מים

ברגע ששואבים , קודם כל הם נבדקים בנקודת המקור, המים נבדקים במספר מקומות

, ר מים כמו הכינרתממעיין או ממקו, אותם מהאדמה או ברגע שמכניסים אותם לצינור

, באופן דומה). נוכחות חיידקים ווירוסים( יש לבדוק אותם מבחינה כימית ומיקרוביאלית

 . לנקודת החיבור של הצרכנים ההולכה עד, נבדקות גם מערכות האספקה

הרשות המקומית צריכה למנות דוגם מוסמך שיהיה אחראי לבדוק את איכות המים שאנו 

 .שותים

המשרד . אי מבחינה חוקית על איכות המים המסופקים לשתיה בלבדמשרד הבריאות אחר

האחריות מתבטאת במעקב ואכיפה שאנחנו . אינו אחראי  על מים המיועדים להשקייה

אנו מטפלים במעקב אחר ביצוע בדיקות איכות מי השתייה . עושים בהתאם לתקנות

קו מים שראויים שספקי המים יספ, ומוודאים שהתוצאות שתתקבלנה תתאמנה לתקן כך

מרכזת , אתי בורלא כמהנדסת מים ארצית של מי השתייה במשרד הבריאות' גב. לשתיה

הדוגם מוסמך על ידי משרד הבריאות לאחר שעבר . את הנושא של מי השתייה בישראל

 .הבדיקות עצמן נערכות במעבדות מוסמכות. קורס מתאים
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 .רה על איכות המי�ואת חשיבותו בשמי" תק�"נסו להסביר את המושג  .ה

כלומר . התקן הקובע למרכיבים שונים הוא שונה. תקן הוא רמה שאין לעבור אותה

רמה , באופן עקרוני תקן הוא רמה. למרכיבים שונים יש תקן שונה ואסור לחרוג ממנו

 .מקסימלית שאסור שתמצא גבוהה ממנה

יות מחשיפה   עדויות להתפרצו-ידע מצטבר : הגורמים המשפיעים על קביעת התקן

שאם נחשף אליה לא , ידע שהוביל את המומחים לקבוע מהי הרמה הבטוחה, לחומר מסוים

 . תגרם לנו פגיעה בריאותית

לפעמים אין מידע כזה בנמצא ואז יש לעשות ניסויים עם חיות מעבדה למשל עכברים או 

ותן בעזרת מחקרים אלו קובעים את הרמה שמעבר לה נגרם נזק בריאותי לא. חולדות

צריך כמובן . הרמה הזאת היא הרמה שתשמש את החוקרים אחר כך בקביעת התקן. חיות

יש באוכלוסייה שלנו , לקחת בחשבון שהאוכלוסייה שלנו היא לא כמו אוכלוסיית החיות

ולכן קובעים מהי הרמה שלאנשים באוכלוסייה מותר , ילדים קטנים שהם רגישים יותר

 . ו בעיות בריאותיותמבלי שזה יגרום לנ, להחשף אליה

מבלי שהאדם שישתה , לכל חומר נקבעת הכמות של אותו חומר שמותר שימצא במי השתיה

כמות זו נקבעת לכל חומר בנפרד ולוקחים בחשבון גם את החשיפה . את המים יהיה חולה

.  מיקרוגרם לליטר50התקן של עופרת היה : לדוגמה. שלנו לאותו חומר במזון ובאוויר

לאחרונה התקן הזה .  מיקרוגרם לליטר50מותר לשתות מים שיש בהם עד זאת אומרת 

לגבי חשיפה לעופרת הוכיחו  ב והסיבה לכך הייתה שמחקרים שנעשו עם ילדים"שונה בארה

עלולה לגרום לירידה בכושר , במקומות מסויימים, שהרמה של העופרת אשר נמצאה באוויר

אבל מאחר שקשה , ריד את רמת העופרתלכן דרשו להו. הריכוז של תלמידים בבית ספר

מאד  לפקח את מקורות הזיהום של עופרת באוויר ובכך להוריד את רמת העופרת 

על מנת להוריד את . החליטו להוריד את רמת החשיפה לעופרת במי השתייה,  באוויר

החשיפה לעופרת במי השתייה הוחלט כי התקן או הרמה של העופרת המותרת במי השתייה 

תקן זה אומץ בעולם כולו וכן .  מיקרוגרם לליטר50 מיקרוגרם לליטר במקום 10תהיה 

 .גם בישראל

יש להבחין בין . חשוב לציין כי הסכנה הבריאותית תלויה בסוג החומר וברמת החשיפה אליו

.  חשיפה לחיידקים–השפעה מיידית . סכנה בריאותית מיידית ובין השפעה ארוכת טווח

 . יפה לחומרים כימיים כגון מתכות בריכוזים גבוהים חש-השפעה ארוכת טווח 

הוא עלול , מבחינת רמת החיידקים שבהם, אם אדם יישתה מים שאינם עומדים בתקן

אך אם הוא ישתה מים למשל . לחלות ללא ספק במחלת מעיים או שלשולים וכך הלאה

 התקן  מיליליטר מים כאשר-100 חיידקים  ב4עם חריגה קלה ברמת החיידקים למשל 

 . סביר להניח שהוא לא יחלה.  חיידקי קולי3מאפשר עד 

שדיברנו עליו קודם נקבע לפי חשיפה , התקן. לגבי חומרים כימיים המצב הוא קצת שונה

הוא יישתה כלומר רק אם, שך תקופה מאד ארוכהלשתיית מים במשך כל החיים או במ
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עלול לחלות באחת הוא , למשך מספר רב מאד של שנים, מים ברמה חריגה מהתקן

 .הנגרמת כתוצאה מחשיפה לחומרים כימיים, מהמחלות

. חשוב לציין שחלק גדול מהמרכיבים הכימיים שנקבע עבורם תקן חשודים כגורמים לסרטן

חשיפה כזו . אולם הם עלולים לגרום לסרטן רק במידה ויחשפו אליהם ברמה גבוהה

אך לא מאוד גבוה למשך שנים , נגרמת על ידי שתיית מים מזוהמים בריכוז מעל התקן

שיש לו , עלול לגרום לאפקט של רעילות כיוון שאז, חריגה חריפה מעבר לתקן. רבות

 .בדרך כלל מדובר על חשיפה ממושכת. השפעה מיידית על הגוף

במאמר מופיעה טבלה המשווה בי� תק� ריכוז החומרי� המותרי� במי השתייה במיליגר�  .ו

עיינו בטבלה וכתבו אילו שלוש מסקנות . � התק� בארצות הבריתלליטר במדינת ישראל לבי

 .אפשר להסיק ממנה

 .ב בהשוואה לתקן הישראלי" התקן לגבי ריכוז החנקות מחמיר בארה–' מסקנה א

 .ב בהשוואה לתקן הישראלי" התקן לגבי ריכוז הדטרגנטים מחמיר בארה-' מסקנה ב

ב בהשוואה לתקן "רמים מחמיר בארה התקן לגבי נוכחות חיידקים קוליפו-' מסקנה ג

 .הישראלי

 לגבי כל מרכיב בתקן מצוינת כמות החומר המותרת על פי חוק והיא גבוהה -' מסקנה ד

 .המומלצת על ידי משרד הבריאותהחומר מכמות

בדרך כלל דומה לתקן בארצות ,  הכמות המומלצת על ידי משרד הבריאות-' מסקנה ה

 . הברית

 .חדשות בנושא איכות מי השתייה שלנו העולות בעקבות קריאת המאמרכתבו שלוש שאלות  .ז

 ? אתי בורלא ממשרד הבריאות כמומחית לנושא' מדוע לדעתכ� נבחרה לראיו� דווקא את גב .ח

על איכות , מבחינה חוקית, האחראי, בורלא  מחזיקה בתפקיד בכיר במשרד הבריאות'  גב

 .יון עימהלכן יש חשיבות ברא. המים המסופקים לשתיה

הא� לדעתכ� מומחה מטע� המשרד לאיכות הסביבה היה מגיע למסקנות דומות בנוגע  .ט

כנציגת משרד , בורלא' חשוב לזכור שלגב? מדוע? לאיכות מי השתייה במדינת ישראל

חשיפת . האזרחים כי המים במדינת ישראל ראויים לשתייה, יש עניין לשכנע אותנו, הבריאות

 באיזו מידה ממלא –ם שאינם ראויים לשתייה תעלה את השאלה מקרים בהם סופקו מי

 . משרד הבריאות את תפקידו בשמירה על איכות המים במדינת ישראל

בחלק , בכלי התקשורת מדווח מידי שבוע  על אירועים המעידים כי המים בישראל

ביב דובר המשרד לאיכות הסביבה היה ממקד את הדיון ס. אינם ראויים לשתייה, מהמקרים

 .החשיבות במניעת זיהום מקורות המים
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 מאת גולן יוסיפון , "מים מסרטנים"הכתבה : משימה ב

 . לכל קטע בכתבה מופנית שאלה אחת, שימו לב: ענו על השאלות הבאות .ב

 
 .המי� שאנחנו שותי� ה� סכנה בריאותית חמורה: עובדה ראשונה .1קטע 

 . כתבו שתי עובדות שהמחבר הדגיש בקטע זה�

: הסיבה. בשנים האחרונות חלה הדרדרות חמורה באיכות מי השתייה בישראל: עובדה ראשונה

,  המכילים חומרים מסוכנים-חקלאיים ותעשייתיים ,  ביתיים-על כל סוגיהם , הזרמת שפכים

חודרים , המשמשים לחקלאות, גם חומרי הדברה ודשן רעילים. ואלה מחלחלים למי התהום

 . למי תהום

שאיבת יתר . המחסור במים גדול. במצב חמור, באופן כללי, משק המים: ייהעובדה שנ

..ולהרעה נוספת באיכותם, ממקורות המים גורמת להמלחה של מי התהום

בעיקר , במי התהום) ניטראטים(בשנים האחרונות חלה עלייה ברמת החנקות : עובדה שלישית

 . תעשיה וחקלאות, השם מקורות המים סמוכים לריכוזי אוכלוסי, באזור החוף

 
 ?הא� המי� שאנו שותי� ראויי� לשתייה .2קטע 

התקין תקנות , במסגרת פקודת בריאות העם, משרד הבריאות? "תקנות מי השתייה" מה� �

ואת תדירות , המגדירות את הרמות המותרות של חומרים כימיים ואורגניזמים במי שתייה

 .והרשויות המקומיות' ותמקור'ידי חברת -על האמורות להתבצע. הבדיקות

 
 . מיליו� שקל בשנה32: מחיר הניקוי.3קטע 

הבעיות הקשות באיכות המים היא  ? באיזה מידה עומדי� המי� בישראל בתק� האירופי�

 600התקן בישראלי מתיר . המליחות נקבעת באמצעות תקן של כלורידים רמת. מליחותם

 250ידי אירגון הבריאות העולמי מתיר -עלשנקבע , התקן האירופי. מיליגרם כלורידים בליטר

משרד הבריאות המליץ להוריד . הבדל של יותר מפי שניים כלורידים. מיליגרם לליטר בלבד

. בינתיים מעוכב, אבל הנושא, 500את התקן ל

 

 ?מה בודקי� ומה לא, אי� בודקי� .4קטע 

 �? ת מי השתייה בישראלנערכת בדיקה מקיפה ומלאה של איכו) כל כמה שני�( באיזו תדירות �

 ?הא� תדירות זו מספקת לדעת כותב הכתבה

בדיקות מיקרוביאליות : קיימים שני סוגים של בדיקות מים, פי תקנות משרד הבריאות-על

תפקידן של הבדיקות המיקרוביאליות לאתר הימצאותם של חיידקי . ובדיקות כימיות

. רים הגדולות בתדירות גבוההבדיקות אלה מתקיימות בע. קוליפורמים צואתיים במים

חומרים אורגניים או , תפקידן לגלות זיהומים כמו מלחים, לעומתן, הבדיקות הכימיות

בדיקות אלה מתבצעות בתדירות . המחלחלים דרך הקרקע אל מי התהום, מתכות כבדות

 אחת לחמש -ובדיקות חלקיות , בדיקות מלאות מתבצעות אחת לעשר שנים בלבד. נמוכה
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היא אחת , הנדרשת כדי להתריע בזמן על זיהומים שנתגלו, אגב, תדירות האופטימליתה. שנים

 .לכל היותר, לשלוש שנים

 חומרים 30-מתעלמות מ, המנסות להיות מחמירות וקפדניות, אבל גם תקנות מי השתייה

וחומרים אורגניים , כמו חומרי הדברה המשמשים בחקלאות, המצויים במי השתייה, כימיים

מנהל היחידה לרפואה סביבתית ותעסוקתית , ר אליהו ריכטר"לדברי ד .ם בתעשיההמשמשי

אין כל פיקוח ובדיקה שיטתית על חומרים ". שערוריה"זוהי , באוניברסיטה העברית בירושלים

גם : מצטרף אליו, ל תשתיות במשרד לאיכות הסביבה"סמנכ, ר יוסי ענבר"ד. הוא קובע, אלה

 .  מספיק לבדיקת המתכות הכבדות במי השתייהלדבריו אין בדיקות תכופות

 
 ?מה מספרי� לציבור .5קטע 

 לאילו �" הציבור לא יודע את הדברי� הללו"ר איריס כה� מאגודת אד� טבע ודי� טוענת כי " ד�

היא מתייחסת לתוצאות הממצאים לגבי איכותם הכימית של המים ? דברי� היא מתייחסת

ח ארצי ברשויות "אות מפיץ אמנם אחת לשנה דומשרד הברי" -לטענתה. שאנו שותים

חות "שלא לדבר על כך שהדו, אבל הציבור אינו מודע אליו, ובו תוצאות הבדיקות, המקומיות

 ".עמוסים בנתונים ובשמות ואינם ברורים דיים

 
 ?וא� סיננת� מי� זה טוב .6קטע 

ר הישראלי באיכות מי  כיצד לדעתכ� משפיעות העדויות על איכות המי� על אמונו של הציבו�

סקר של הרשות לצרכנות , בתגובה לכתבות הרבות שהתפרסמו בנושא? הברז שמה� הוא שותה

כלומר צורכים מים מינרלים ,  אחוז מכלל הציבור הישראלי אינם שותים מי ברז30העלה כי 

 אחוז מעדיפים לשלם עבור כוס מים אחת עלות של 30אותם . או מים ממתקני סינון ביתיים

ואת המחיר הזה משלם הציבור עוד לפני שהוכח ששתיית מים . מכוס מים רגילים(!) פי אלף 

 .היא דבר הכרחי, או מים מטוהרים, מינרלים

 
 . מיליו� תקבלו מסנ�100תנו  .7קטע 

 ? מדוע חשוב לסנ� את מי הכנרת�

 בהיותו מאגר, ואגן הכנרת, מקור המים של המוביל הארצי, כאמור, מי הכנרת הם 

כמו , סכנה של התפתחות טפילי מעיים במים: התוצאה. חשוף מאור לזיהום, מים עילי

והטיפול היחיד , טפילים אלה כבר התגלו בעבר במי הכנרת .יארדיה וקריפטוספורידיום'ג

.הוא סינון מרכזי, המבטיח את הרחקתם

 ?מה עוד אפשר לעשות לשיפור איכות המי� .8קטע 

 .כות המי� לפי מידת חשיבות� לדעתכ�דרגו את ההצעות לשיפור אי

ולהוסיף את הפרמטרים , בראש ובראשונה לאמץ את התקנות החדשות בנושא החנקות

יש לעשות שימוש מושכל בדשן , כדי לייצג את רמת החנקות, בנוסף. הכימיים לבדיקת האיכות

 ניתן ואשר, ההמלחה של חלק מבארות החוף נובעת משאיבת יתר. ולטפל טוב יותר בשפכים
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 .וכמובן להקים מסנן מרכזי למי המוביל הארצי. למנוע באמצעות שאיבה מחושבת

, ולשמור על אזורי מגן סביב קידוחים, להקים מערכות טיפול בשפכים בכל הארץ: דבר נוסף

גם טיפול בקרקעות המזוהמות עשוי לעזור ולמנוע . בהם תהיה אסורה כל פעילות מזהמת

 .ים למי התהוםמצב של חדירת חומרים רעיל

המהנדס הראשי של . כדי למנוע שאיבת יתר, מדברים גם על יבוא מים מטורקיה, בינתיים

בעלות ,  מיליון קוב בשנה50כי הכוונה היא לייבא מטורקיה כמות של , משרד הבריאות אומר

 . מיליון דולר40-של כ

כנון מוקדמים מחשבה ות. פתאום יש כסף ולא חשוב כמה, כאשר הבעיה בוערת, כמו תמיד

.היו מונעים גם את בעיית המים וגם את ההוצאה הכספית האדירה

 
צרכני המים , המסר המרכזי של הכתבה הוא שאנו? מהו לדעתכ� המסר העיקרי של הכתבה .ג

   .איננו יודעים בוודאות האם המים שאנו שותים ראויים לשתייה, במדינת ישראל

 
כיצד עובדה זו עשויה להשפיע "). ידיעות אחרונות("יומי שימו לב כי הכתבה פורסמה בעיתו�  .ד

חשוב לזכור שעיתונות בדרך כלל פחות מחוייבת לאמות ? על המסקנות שתסיקו מהכתבה

לעיתים מחוסר בקיאות בפרטים המדעיים עיתונאים רבים אינם מדייקים . מדעיות מידה

יד חשוב בהגברת עם זאת לעיתונות תפק. וגורמים לתפיסות שגויות אצל הקוראים

 . המודעות הציבורית לחשיבות נושא השמירה על משאבי המים במדינת ישראל

 
 "חצי הכוס הלא שקופה"תגובת : משימה ג

קראו את המאמר ". חצי הכוס הלא שקופה"אתי בורלא פורס� המאמר ' בתגובה לראיו� ע� גב

 :וענו על השאלות הבאות

אורית בן צבי אסרף וניר אוריון חברי קבוצת כותבי המאמר הם . מי ה� כותבי המאמר .א

 .מכון ויצמן למדע, המחלקה להוראת המדעים, הוראת מדעי כדור הארץ והסביבה

מדוע לדעת כותבי המאמר עלינו להיות מודאגי� לגבי טענת משרד הבריאות שאזרחי מדינת  .ב

המידע כותבי המאמר טוענים כי נראה שלא כל ? ישראל מקבלי� מי� ראויי� שתייה

אכן מגיע לידיעת , "?האם המים שאנו שותים ראויים לשתייה "–הקיים לגבי השאלה 

 .המידע שכן מגיע הינו חלקי וסלקטיבי. הציבור הרחב בפירוט ובעוצמה הנדרשת

 .ושאות� לא ידעת� קוד� לכ�, כתבו שלוש עובדות מדעיות שעולות מהמאמר .ג

ואילו השרות , ם מים בפועל משרד הבריאות דוגם מים רק מבארות המספקי.1

 .מים מכל הבארות במדינת ישראל ההידרולוגי דוגם

סימן לזיהום בחומרים רעילים אחרים העלולים , לעיתים,  זיהום בחנקות הוא.2

 .להימצא בבאר

אנשי איכות הסביבה והשרות ההידרולוגי הטוענים כי לא נעשה די על ,  ישנם מדענים.3

 .אל ראויים לשתייהמנת לוודא שאכן המים במדינת ישר
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 . בנושא איכות מי השתייה המידע המגיע לציבור הוא חלקי וסלקטיבי.4

ישנם מחקרים מדעיים המצביעים על חדירת מזהמים תעשיתיים ושאריות חומרי .5

 .ודלק אל מי התהום, )חלקם רעילים(הדברה  

 השרות ההידרולוגי טוען כי בעקבות אימוץ התקן כמחצית מהבארות במדינת ישראל.6

 .לא יעמדו בו ולא יהיה מנוס מסגירתן

 
באיזו מידה המי� בבארות ? על משק המי� במדינת ישראל" התק� החדש"כיצד ישפיע אימו�  .ד

מהמאמר עולה כי מדענים ואנשי איכות הסביבה טוענים ? באקוויפר החו� יעמדו בתק� זה

 יוגדרו כלא בעקבות אימוץ התקן החדש חלק ניכר ממקורות המים במדינת ישראל, כי

השרות ההידרולוגי טוען כי בעקבות אימוץ התקן , לדוגמה. זמינים לשתייה עבור האדם

 .כמחצית מהבארות במדינת ישראל לא יעמדו בו ולא יהיה מנוס מסגירתן

 
המסר העיקרי של הכתבה הינו ששקיפות ומידע . כתבו מהו המסר העיקרי שמעלי� הכותבי� .ה

ובפרט בנושא רגיש כאיכות ,  לטיפול מהותי בכל נושא סביבתיחופשי הינם תנאים הכרחיים

המידע המתקבל ממשרד הבריאות סותר את המידע המתקבל מהשרות . המים שאנו שותים

וחסר כלים לקבל החלטות לגבי אחד " מבולבל) "אנחנו האזרחים(ההידרולוגי והציבור 

 .המים שאנו שותים-הנושאים החשובים ביותר בחייו

 
 .בורלא' לדעתכ� החליטו כותבי מאמר זה לפרסמו בתגובה לראיו� אותו ערכו ע� הגבמדוע  .ו

מהראיון שערכו הכותבים עולה בברור עמדת משרד הבריאות הטוענת כי אין מקום 

יתכן וכותבי המאמר ניסו למתן . לבהלה וכי תושבי ישראל שותים מים ראויים לשתייה

הטוען כי לא , כגון השרות ההידרולוגי, ריםרושם זה על ידי הצגת דיעות של גופים אח

ולטעון באופן חד , נעשה די על מנת לודא שאכן המים במדינת ישראל ראויים לשתייה

חשוב . כי באזורים מסויימים בארץ יש בעיה אמיתית של איכות מי השתייה, משמעי

ן להבין כי כותבי המאמר לא ציינו בפרוש היכן מצויות הבארות הבעייתיות מכיוו

 2002עם זאת ביוני . שהמידע שהיה בידם לא אושר לפרסום על ידי השרות ההדרולוגי

אביב מצוי מספר רב של בארות בהם המים אינם - כי באזור תל2פורסם בחדשות ערוץ 

 . ש"ראויים לשתייה בשל זיהום תעשייתי שמקורו במפעלי תע
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 " כוכב הלכת הכחול"פעילות מסכמת ליחידה 

 לכתית לפתרון בעיית המים במדינת ישראלועדת חקירה ממ

 :מטרות הפעילות

יתוח חשיבה מערכתית דר� העיסוק ביחסי הגומלי� בי� הגופי� השוני� המטפלי� בנושא פ .א

 .במדינת ישראל" מי השתייה"

 . פיתוח מודעות לתפקידנו כאזרחי� בשמירה על משאב המי� במדינת ישראל .ב

 
 :הערות והמלצות

קטעי המידע הרלוונטיי� להכנת העדויות והנחיות לביצוע . עת בתמיכת מחשבפעילות זו מתבצ

 ".כוכב הלכת הכחול"הפעילות מצויי� באתר האינטרנט של היחידה 

 
 :תשובות לשאלות והערות לגבי תשובות אפשריות של הלומדים

 
 .בשבועות הקרובי� נערו� ועדת חקירה ממלכתית לבחינת משק המי� במדינת ישראל

� קבוצות המייצגות את הגורמי� השוני� המשפיעי� על �6 הפעילות תתחלק הכיתה ללצור

 :משאב המי� ועל איכות המי� במדינת ישראל וה�

 אחראי לבחינת התקני� לאיכות מי השתייה ולמעקב אחר השמירה על �משרד הבריאות  .1

 .איכות�

משאבי� הכלכליי� חלוקת ה,  אחראי לקביעת חלוקת התקציב הלאומית�משרד האוצר  .2

לקביעת המשאבי� הכלכליי� שמושקעי� בנושא המי� במדינת ישראל . לטיפול במי�

 . ולתקציב שנית� לש� כ� למשרד לאיכות הסביבה

 אחראית למעקב אחר מאז� המי� במדינת ישראל ולחלוקת �נציבות המי� וחברת מקורות  .3

הגו� מתריע על . � ובכינרתעורכת מעקב אחר איכות המי� באקוויפרי. המי� לאזרחי�

חיסכו� במי� , התפלה: סכנות עתידיות למשאב המי� של מדינת ישראל ומציע פתרונות כגו�

 . ל"ויבוא מי� מחו

 .חברת מקורות ונציבות המי� יצאו בקמפיי� לעידוד החיסכו� במי� 

. המי�א� ג� מזהמות את מקורות ,  מייצג את התעשיות הצורכות מי��איגוד התעשייני�  .4

האיגוד מציג טיפולי� טכנולוגיי� מתקדמי� המיושמי� בתעשייה למניעת זיהו� מקורות 

 . מקיי� כנסי� לפיתוח המודעות הסביבתית, המי�

 נציגי האזרחי� במדינת ישראל המתריעי� על חוסר הטיפול בבעיית המי� �הגופי� הירוקי�  .5

 אגודה העוסקת �" אד� טבע ודי�. "שלונות הגופי� המטפלי�יבמדינת ישראל וחושפי� את כ

לאחרונה יצאה האגודה בקמפיי� . בייעו� משפטי ובקידו� חוקי� לשמירה על איכות הסביבה

 . הקורא להחמרת תקני איכות המי� שאנו שותי� בישראל
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 עוסקת מזה שני� רבות בחינו� לשמירה על משאבי הטבע של מדינת �החברה להגנת הטבע  

 .ישראל

 . מעקב אחר אכיפת התקני� למניעת זיהו� מקורות המי��כות הסביבה המשרד לאי .6

תקני� וחוקי� לשמירה על , מקורות לזיהו� מי�: האתר מכיל מגוו� של שקפי� בנושא 

 .איכות המי�

 

 המשימה

עליכ� לבחור באחד הגופי� ולאסו� עדויות מעיתוני� ומהאינטרנט העשויות להציג את עמדת 

 . הגו� שבחרת� בו

בשיעור זה ג� .  קטע מכתבה מעיתו� או מאתר האינטרנט�עור הבא הביאו לפחות עדות אחת לשי

ואית� תכינו תיק עדויות , שבחרו לייצג את הגו� שבחרת� בו, תיפגשו ע� תלמידי� נוספי�

 .ומסמכי� התומכי� בעמדתכ�

 . לסיכו� הפעילות כל קבוצה תציג את עמדתה

ומכתב לרשויות המוסמכות ובה� פתרונות מעשיי� לבעיית לאחר דיו� תכינו נייר עמדה כיתתי 

 ./http://stwww.weizmann.ac.il/g-earth/blueplanet . המי� במדינת ישראל

כוכב "היכנסו לאתר האינטרנט של היחידה , לש� קבלת הנחיות נוספות לביצוע ועדת החקירה

 ". ועדת חקירה"ל לחצו ע. לחצו על פעילויות לתלמיד, המופיע למעלה" הלכת הכחול
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 :נספחים
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