
  

  

  

  

  אנרגיה והשפעתם על בריאות חיינו            , התפלה,  אבנית-מים קשים 

  
הכרוכים זה , במאמר זה אגע בשני פנים אלו. בריאותי וכלכלי: לנושא מי השתייה שני פנים

  .בזה ומשפיעים על חיינו ועל איכותם
  

  הפן הבריאותי

, ובין  ישיר על הבריאותשבאופן,  מרכיב מאד חיוני בחיינו ובעצם קיומנו ביןםמהוויהמים 
בישראל כל  . מים70%- הגוף שלנו מכיל יותר מ . והכלכלהשבאופן עקיף במערכות המשק

קלציום / סידן- קשים אם הם מכילים מינרלים מוגדריםמים ". קשים מאד"ו" קשים"המים הם 
  .ג לליטר" מ125-בכמות הגדולה מ ,ומגנזיום

  
 - אחר של סידן ן הכי בריא לנו בהשוואה לכל מקור ולכ,מסיס בגוף ושבמים הוא זמין, הסידן
המים בברז הישראלי הם מים בריאים המכילים  !שיותר שמומלץ לשתות מים וכמה ,מכאן

  ".מים מינרלים" מינרלים יותר מבכל בקבוק
  
ניתן להוציא (ומומלץ לא לשתות אותו " מוסיף בריאות"חיטוי למים אינו כ כלור המוסףה

  .אך לא בכך נדון במאמר זה) 1505 נושא תו תקן  תת כיורימיםהכלור בעזרת מטהר 
  

 תפלתעקב הצורך במים כתנאי לקיומם של חיים מתקיים בעולם המערבי פיתוח מואץ של ה
 W.H.Oארגון הבריאות העולמי .מי ים וזאת כדי ליצור מי שתייה זמינים לאוכלוסיה המתרבה

   .ים מותפלים על בריאות הציבורמ שבו דנו על השפעות, 2004- ערך כנס ברומא ב
  

דנו על הקשר מחקרים אלו . שנערכו ברחבי העולם,  מחקרים80-בכנס  דווח על קיומם של כ
שרוב המחקרים מצאו באופן מובהק קשר הפוך  ,מסתבר. קשים ובריאות האנשים בין מים

קרדיו (שהמים קשים יותר התמותה ממחלות לב כליליות , כלומר ככל .לתמותה
 לשמור וישהמים הקשים בישראל הם מים טובים  מסתבר ש.  יותרנמוכה) ולאריותואסק

  .עליהם ככאלו
  

 מים ללא שום  ולהפיקשאם נגזר עלינו להתפיל מים, המשמעות המיידית ממסקנות אלו היא
עם  שם ימהלו בתהליך טבעי תהוםה אותם למי  עדיף להחדיר אז,) נטו(H2Oערך בריאותי 
תוספת סמלית של  בהעשרת המים המותפלים .  אותם לציבורלספקז  ורק א,המים הקשים

 ככמוסה להרגעת הציבור מפני נזקים  נראית  בסוף תהליך ההתפלהסידן כך סתם/גבס
  .שיגרמו ממים מותפלים ומחוסר המינרלים, אמיתיים

 מהנזק  זו נמוכה אך, ום כרוכה בעלות משמעותיתהחדרת מים מותפלים למי התה
 רק בעוד שנים אצל ילדינו וכנראה נבחין בו, יית מים מותפליםעורר משתיתש, יהבריאות

  ..ונכדינו
  

  הפן הכלכלי

שלא ,  מתגבשים המינרלים המומסיםבתהליך חימומם . נקיים ושקופיםך כללרבדמי הברז  
האבנית מתגבשת בתצורה של  .הבחנו בהם והופכים לחומר מוצק המכונה אבנית

היא יושבת על גופי , היא סותמת צנרת .ונדבקת חזק בכל מקום אפשרי) לציטק/(קוביות
אין . ( המקלחת ובקומקום-בראש, קוזי'בג, של המדיח, של מכונת הכביסה, חימום של הדוד

אנחנו פוגשים באבנית גם במים קרים כגון במיכל  ).קשר בין אבנית זו לאבנים בכליות
 האנרגיה מאבנית היא בזבוזכי במים החמים תופעת אם  , ועודבהשקיה,  ההדחה בשרותים

  .הבולטת ביותר
  



שבעצם סותמת את , חמורה מכך היא תופעת האבנית בצינורות האורכיים של קולטי השמש
 יעילות. )שמש( הקולטים ומצמצמת את החיסכון האפשרי הגדול של חימום מים בחינם

  . הסתימה אלא אם יודעים לטפל במניעת,קולטים פוחתת בהדרגהה
-  הקרוי השמש ממליצים באופן אגרסיבי להתקין בתוך הדוד שרוול רוב המשווקים של דודי

 ושייעוד, בפועל שרוול פלסטי זה יוצר דוד קטן בתוך הדוד הגדול". מאיץ"או " חמם מהיר"
. השרוול הזה נסתם באבנית תוך מספר חודשים. לאפשר חימום מהיר למקלחת ראשונה

" אבן" ואנו מבזבזים חשמל כדי לחמם ,חומר בידודומשמשת ף החימום  גואת מצפהאבנית ה
  .במקום לחמם מים

  
ניתן למנוע .  כל שנהלדירה /   ₪  1,000- במגזר הפרטי מוערכים בכאמדן נזקי האנרגיה 

 ועלויות ,'אין בהערכה זו כדי לכלול עלויות החלפת אביזרים כגון ברזים וכד. נזקי אבנית אלו
מחירי החשמל רק עולים והערכה זו מקבילה גם  .כעשרים שלושים שנהשיפוץ צנרת אחרי 

  .או סולר בהתאמה/לנזקי תנורי גז ו
  

 הברזל . הצנרתעשויהת משתנה ביחס לחומר ממנו  של האבנית לצנרהידבקותהכושר 
  .שהיא הצנרת הכי פחות פגיעה, כ הפלסטי ולבסוף הנחושת"אח, והמגולוון הם הכי חמורים

  
ם חמים סגורות כגון מערכות סולאריות מרכזיות ומערכות הסקה שם נזקי במערכות מי

בפועל , למרות זאת.  פעמית-שבאפן בסיסי כמות המינרלים היא חד, היות, האבנית פחותים
תוספת בכמות מזערית המשלימה במים חדשים את - מתקיימת פעולה מתמדת של מי

רת בוצה כתוצאה  היוצ,קורוזיה חריפהשבמערכות אלו עיקר הבעיה היא , כך. שאבד, האידוי
גם במערכות אלו טיפול  .מתכת של הצנרת ומחליפי החוםובין ה שבמים מהמפגש בין החמצן

 לחסוך הרבה מאד כסף ולהוסיף בריאות מאפשר ,נכון והתייחסות למים כאל משאב משפיע
  .ולא על חשבון הוצאתם של מינרלים חיוניים אלו מהמים

  
  

  כלכלן, יךשמעון רדל: הכותב
   הופכים את האבנית ליתרון-ל חברת תמהיל"מנכ

  
 
 


