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שלבי תהליך זיהום סביבתי
יצירה: מקור תעשייתי, תחבורתי, עירוני או חקלאי•
מקור זיהום נקודתי: ארובה, צינור פליטה לים, מפעל ששופך מזהמים•
מקור מפוזר: תחבורה, השקיה בדשנים על אזורים נרחבים•
זמן: אירוע חד פעמי (תאונה) או חוזר ונשנה (כגון תחבורה, ארובה)•
מעבר לסביבה: איך עובר הזיהום לאוויר לקרקע ולמים•
פיזור והתמרה: באוויר – רוח, במים – זרמים, בקרקע - חלחול מי גשמים והתמרה •
הגעה•
נזק•
מזהמים: כימיים (אורגניים או אנאורגניים), ביולוגיים (וירוסים וחיידקים גם כנשק •

ביולוגי) או רדיואקטיביים (פסולת כורים גרעיניים), רעש, קרינה.



מים לא ראויים לשתיה 
מעל מיליארד אנשים ללא 

גישה למקורות מים משופרים

 Daniele Lantagne,
CDC

מאות מיליוני אנשים שותים 
מים ממקורות "משופרים"



טיפול בשפכים עירוניים ותעשייתיים

מדינת ישראל היא אחת המדינות המתקדמות בעולם בטיפול וניצול מי •
שפכים.

  כ- 65% ממי השפכים העירוניים מטופלים ומשמשים לחקלאות.•



השקיה חקלאית:
התפלת מים •

שימוש חוזר בקולחין•



זהום אוויר 
הפגיעה באיכות האוויר היא נחלתן של 

המדינות המפותחות בעולם. גורמים 
ייחודיים לישראל כמו צפיפות 

אוכלוסייה, עלייה מתמדת ברמת 
החיים ותנאים מטאורולוגיים, מחמירים 

את הבעייה עוד יותר.



מניעת זיהום: אנרגיה מתחדשת וטכנולוגיות ייעול

אנרגיה סולרית

אנרגית רוח

ההשקעות בתחום האנרגיה 
המתחדשת: 
רוח✓
אנרגיה סולרית✓
דלקים אורגניים✓

תורם להפחתה של פליטת גזי 
החממה.

תחום מתפתח בעולם – טכנולוגיות 
לייעול ייצור אנרגיה

תחנת כח פחמיתטורבינות גז



זיהום קרקע
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מקצועות ירוקים: טיפול במים ושפכים, הנדסת ניקוז והנדסה 
הידראולית, טיפול בפסולת ביתית ורעילה, מניעת זיהום אוויר...



March, 2007



קורסים
זיהום אוויר •
טיפול בשפכים עירוניים •

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

תהליכי הפרדה והנדסת •
סביבה 

הנדסה אוקינוגרפית •
מתקנים לייצור כח וניצול •

אנרגיה
מעבדה בסימולציה של זרימה •

ומעבר חום
אנרגיה מתחדשת•

בחירה
 חובה

תואר שני (על בסיס מקום פנוי) 


