
- 1 -

 המכונים לחקר המדבר גוריון בנגב-אוניברסיטת בן

 קורס בחירה

  מים והשבת שפכיםמערכות ואופטימיזציה של  הול ינ
optimization of water systems and wastewater reclamationManagement and  

סמסטר אביב  2023, תשפ"ג - 2 נקז
המרצה: גדעון אורון  001-2-5071 

תיאור הקורס 

במהלך המפגשים השונים יוצגו היבטים עיוניים ומעשיים הקשורים למידול של מערכות משאבי טבע, חקלאות, 

אנרגיה וטיפול במים מאיכויות שונות ולהשבתם למגוון של מטרות תוך התייחסות לאמצעים נדרשים. הניצול 

יעשה בכפיפות למגבלות אפשרויות הייצור החקלאי, תעשייתי ובהתיחוסות לשיקולים אנרגטים, סביבתיים 

ובריאותיים. דגש ייושם על התאמת שיטות הטיפול למיגוון של מטרות עם דגש על ייצור חקלאי, הפקת 

אנרגיה  בכפיפות לשינויים אקלימיים וסביבתיים שונים. דגש מיוחד ייושם על נסוח המודלים הניהוליים תוך 

התיחסות לשיטות הלקוחות משטח חקר הביצועים. 

מטרת הקורס 

מטרת הקורס להקנות למשתתפים ידע עיוני, עקרונות טיפול ושימוש לפתרון בעיות הקשורות לטיפול, השבה 

ולניצול של מים מאיכויות שונות. דגש ייושם על ייצור חקלאי ותעשייתי, אמצעים לשליטה על מקורות המים, 

אמצעים להפקת אנרגיה באזורים צחיחים במשולב עם מודלים הנדסיים-כלכלים-סביבתיים. הנושא בעל 

חשיבות לאזורים עם מגבלות של זמינות משאבים כגון אנרגיה, ייצור מזון ומים בכפיפות לשינויי  אקלים 

וסביבה. במכלול השיקולים ילקחוילקחו בחשבון היבטים בריאותיים וכלכליים. 

 הקורס תכני
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ספר קים ברפ
 מפגש תאריך נושאי המפגש קורסה

 
יצוב, ת יכות טיפול בשפכים: בריסקר של אופייני שיטו  מבוא

-constructed wet)ם תהליכים אנאירוביים, ואגנים ירוקי
lands). 

 1שבוע  

 2וע שב  .תכנות לינארי ושימושיו 
3 ועשב  פלקסמסי-ה   
 4 ועשב  דואליות 
 5 עושב  ניתוחי רגישות 
 6 ועשב  ת תובלהיובע 
 7 ועשב  'רנזגי לכופל 
 8  ועשב   'כופלי לגרנז 
  9 ועשב  תכנות בשלמים 
 10 ועשב  שיטת הגרדינטים 
 Fixed Charge  11 ועשב 
 AHP (השוואת חלופות)  12 ועשב 
 13 ועשב 1  )תוצאותעמודים +  -15-כ( של הקורס הצגת פרויקטי גמר 
    מסירת דוח סופי 

 
 

 דרישות קדם
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 רסהשתתפות בקו

מכלל ההרצאות/מפגשים של הסמסטר. כל היעדרות בלתי  85%-נוכח/ת בפועל בעל כל משתתף/ת להיות 

 נקודות מהציון הסמסטריאלי הסופי.  2מוצדקת תהיה כרוכה בהורדה של 

 
 מועדי ייעוץ

  בוקר.-דבר, קרית שדהלחקר המ ניםבנין משאבי מים, המכו ,14:00-15:00ות בין השע ,ירביעיום 

 

 הנחיות להגשת עבודות הבית והסקר המדעי

 ם.אחרידף שער הכולל פרטי העבודה, שם המשתלם/מת, תאריך, מחלקה, פרטים מזהים ו )א

; עבודהת המטרצגת הבעיה; לל המרכיבים הבאים: מבוא; הל עבודה כושל כ המבנה הכללי )ב

וצאות; סיכום ומסקנות; מראי מקום; נספחים שונים, לרבות ומרים; תוצאות; ניתוח התשיטות וח

 חמר גלמי. לכל עבודת בית יש לצרף הדף של נתוני הבעיה.

 ת).ן השורוי בוחצ רווחו 12בגודל  גופן( מודפסתכל עבודה תוגש  )ג
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