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? מה קורה עכשיו

 104% increase in world population since 1970

 -58% decline in average population size of vertebrate species since 1970

 60% of humanity’s Ecological Footprint is carbon



?מה צופן העתיד
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Global warming
Draught
Floods
Corona virus and others 
Lack of biodiversity
Hunger
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עירוני או חקלאי, תחבורתי, מקור תעשייתי: יצירה
איך נכנס לאוויר לקרקע ולמים: כניסה לסביבה
 חלחול  -בקרקע , זרמים–במים , רוח–באוויר : והתמרהפיזור

מי גשמים והתמרה  
הגעה
נזק
מפעל ששופך  , צינור פליטה לים, ארובה: מקור זיהום נקודתי

מזהמים
השקיה בדשנים על אזורים נרחבים, תחבורה: מקור מפוזר
(ארובה, כגון תחבורה)ארוע חד פעמי או חוזר ונשנה : זמן
(אנאורגנייםכמו תרופות או אורגניים )כימיים : מזהמים  ,

פסולת כורים  )או רדיואקטיביים ( וחיידקיםוירוסים )ביולוגיים 
(גרעיניים



זיהום שפכים
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זיהום אוויר



זיהום של דשנים

• Fertilizers enhance the growth of plants 

• Ammonium nitrate 



...הרבה? מה ניתן לעשות
Energy

Food

Planet

Population

Cities

https://www.overshootday.org/solutions/cities/
https://www.overshootday.org/solutions/cities/


Life strawאספקת מים ראויים לשתייה : פתרון מקומי

 Use it to drink directly from streams and lakes.
 The microbiological, hollow fiber membrane filters to 0.2 

microns and removes:



אנרגיה מתחדשת וטכנולוגיות ייעול: מניעת זיהום

אנרגיה סולרית

אנרגית רוח

האנרגיה  בתחום ההשקעות 
:  המתחדשת

רוח
סולריתנרגיה א
 אורגנייםדלקים

גזי  תורם להפחתה של פליטת 
.החממה

טכנולוגיות  –תחום מתפתח בעולם 
לייעול ייצור אנרגיה

תחנת כח פחמיתטורבינות גז



זיהום אוויר•
טיפול בשפכים עירוניים  •

(1)ותעשייתיים 
טיפול בפסולת מוצקה•
התפלת מים מלוחים ומליחים•
טכנולוגיות לטיפול במים•
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(2)תרמודינמיקה •
תהליכי מעבר חום וחומר•
הסעת מזהמים בסביבה•
סביבהלהנדסת מבוא •

תהליכי הפרדה והנדסת סביבה•
הנדסה אוקינוגרפית  •
מתקנים לייצור כח וניצול  •

אנרגיה
מעבדה בסימולציה של זרימה  •

ומעבר חום
מתחדשתאנרגיה •

בחירה
חובה

(  על בסיס מקום פנוי)תואר שני 


