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2012כסלו תשע"ג     דצמבר  מידעון הפקולטה

ספורט הניווט

הפקולטה לחקלאות פותחת שעריה לאירוע ייחודי וספורטיבי "ספורט הניווט" שמשלב פעילות
מחשבתית וגופנית בטבע. על המשתתף לעבור דרך נקודות ציון בעזרת מפה בזמן הקצר ביותר. לכל

מתחרה זמן זינוק ייחודי במסלול שלו אין צורך באמצעים מיוחדים, חוויה לכל המשפחה.

 , והוא מיועד לכל11:00 – 9:00. משעה 2012 בדצמבר 14האירוע יתקיים בחנוכה, ביום שישי , 
בני המשפחה, עמדת ההרשמה תוצב ליד אקדמון ומשם יוצאים לנווט בעזרת מפת ניווט, בתחנות

השונות שהוצבו בקמפוס.

 ₪ לכל המשפחה/וליחיד, ניתן להיכנס עם רכב לקמפוס.20עלות: 

http://www.nivut.org.ilאתר: 

 שלטי הכוונה חדשים בקמפוס 

 

שלטי הכוונה חדשים מוקמו בקמפוס

השלטים אחידים במראם, נושאים את סמל הפקולטה
ומכוונים את הבאים בשבילי הפקולטה הן בעברית והן באנגלית.

בתמונה – שילוט ביום הצבתו עדיין עטוף בניילון

 

 פרופ' יעקב לנסקי ז"ל 

 .1929 הלך לעולמו עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ג, נולד ב- פרופ' (אמריטי.) יעקב לנסקי ז"ל 



סיפורו האישי מגולל את סיפור העם היהודי. סב סבו מצד אמו היה כותב הרומנים הראשון של תקופת התחייה,
אברהם מאפו. ילדותו בכפר פולני, שבו נהנה מן הטבע ומהתבוננות בדבורים שגידל בעל הבית שלהם, דרך
החיים בגטו ורשה, אביו היה הרופא של גיטו ורשה, העלייה ארצה, הפלמ"ח, הלימודים , המשפחה וזכייה

בפרסים על מחקריו בתחום הדבורים והדבש.

 התנדב ינק1948החל לימודיו כנער בבית הספר החקלאי בנהלל ואח"כ עבר למקוה ישראל , במלחמת השחרור 
 למקוה ישראל זכה ללמוד אצל יצחק פרמן1949(כך נקרא בפי כל) לגדוד השישי של חטיבת הראל. כשחזר ב- 

 עבד ינק בחווה של רחל ינאית בן צבי בתלפיות ובעין50שהיה המורה הידוע לגידול דבורים. בתחילת שנות ה- 
כרם, עבד כמדריך במחלקה להתיישבות בסוכנות היהודית ורכש ניסיון כמדריך בממשק מכוורות. גידול הדבורים

בארץ היה מבוסס באותה עת על ידע אירופאי שלא תאם את האקלים והסביבה בארץ, יעקב יצא ללימודים
בפקולטה לחקלאות ברחובות. במהלך עבודת הדוקטורט הוענקה לינק מלגת השתלמות מממשלת צרפת במכון

פסטר בפריז, שם למד צרפתית וספג את תרבותה.

 סיים את עבודת הדוקטורט בנושא "טרמורגולציה של דבורים בתנאי ישראל" והשתלם אח"כ במכון ויצמן1963ב-
 אצל פרופ' שניידרמן במכון לביולוגיה1966למדע אצל פרופ' מיכאל סלע. את הפוסט-דוקטורט עשה ב- 

 כאסיסטנט אצל פרופ'1957התפתחותית בקליבלנד, אוהיו, ארה"ב. החל לעבוד בפקולטה לחקלאות עוד ב- 
 סטודנטים במחקר בדבורים. לימד את הקורס800יצחק הרפז ואליהו סבירסקי, עסק בהוראה והדריך למעלה מ- 

הבסיסי לגידול דבורים. ייחודו של ינק בשילוב בין מדע בסיסי ויישומי, עסק בעבודת שדה במכוורות בישראל,
 " בצרפת. היה מנהל המרכז לחקר הדבורים6ולימד גידול דבורים וביולוגיה של דבורת הדבש באוניברסיטת "פריז

. לאחר יציאתו לגימלאות2008ע"ש טריואקס במשך שנים רבות. קיבל תואר "יקיר ענף הדבורים בישראל" בשנת 
 המשיך ינק במחקריו וחלקם בשיתוף ד"ר יצחק בילקיס מהפקולטה לחקלאות. תנחומינו למרים ,1997בשנת 

לבנים ולנכדים. יהי זכרו ברוך.

 ספר חדש לפרופ' יעקב קטן 

 

ספר חדש לפרופ' יעקב קטן
Soil Solarization: Theory and Practice

edited by A. Gamliel and J. Katan
)APS Press, USA, 2012(

שיטת החיטוי הסולרי להדברת מחלות שורש בעזרת קרינת השמש פותחה לראשונה בפקולטה
פרופ' מדינות. הספר בעריכת פרופ' א' גמליאל ו70 ומאז התפשטה ליותר מ- 1976לחקלאות בשנת 

 פרקים שנכתבו ע"י מומחים רבים ודן הן בהיבטים בסיסיים כגון מנגנוני פעולה28, מכיל י' קטן
ומודלים לחיזוי והן בהיבטים יישומים. הוא יצא לאור בהוצאת החברה הפיטופתולוגית האמריקנית.

הספר הוקדש לזכרו של ד"ר אבי גרינשטיין ז"ל אשר תרם רבות למחקר זה.

 

 אירועים בפקולטה 

 

 במועדון הסגל בשעה11.12.12טקס חלוקת מלגות לסטודנטים במגמת ניהול מלונאות משאבי מזון ותיירות יתקיים ב-
יקותיאל לוחם השייטת - תרומת מר הרווי קרוגר, ומלגות לזכרם של יאיר אנגל ז"ל המלגות תוענקנה לזכרם של 11:30

 - תרומת מלונות דן. הרצאת אורח של פרופ' יוסי לשם ודן אלון בנושא:וסמו פדרמן ז"ל
"להמריא לאופקים חדשים עם הציפורים הנודדות".

19 בחדר 14:00 בדצמבר, בשעה 2ביום ראשון, ההרצאה הבאה בסדרת ההרצאות לעובדים (הפתוחות לכל) תתקיים 
 מהמכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות ירצה בנושא:פרופ' שחל עבו, בבניין יק"א

"ביו-דיזל, האמנם דלק ירוק?"

 

 הפקולטה של פייסבוק לדף הצטרפו 

   



)Like (אהבתי לחצו
והמחקרים הארועים על העדכונים כל את וקבלו
!שלכם לפייסבוק בפקולטה חמים הכי

 קשר צור 

צרו עימנו קשר באמצעות לחיצה על 'צור קשר' - בכל בעיה, שאלה, הצעה, בקשת מידע, וגם... מילה טובה.
נשמח לעמוד לרשותכם.

08-9489275 הסברה ויחסי ציבור רות תמיראנא העבירו חומר למידעון הבא ל
צור קשר...או במייל: 

בירושלים העברית לאוניברסיטה שמורות הזכויות כל ©


