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הטכנולוגיה והטבע נפגשים כאן,

ברוכים הבאים למקום היחיד שבו ניתן לשלב 

לימודי טכנולוגיה, טבע, מזון וסביבה.

האדמה, האויר והמים וגם בעלי החיים והצמחים, 

הם חלק בלתי נפרד מסביבת האדם. כאן, לומדים 

איך הטכנולוגיה מקדמת את ערכי היסוד של 

החיים למען האנושות.

בסביבה פסטורלית המשמשת כחממה אקדמית 

תלמדו, תפתחו חשיבה ותחוו איך כיום ההייטק 

משולב בטבע.

המסע בשביל הטבע מתחיל כאן,  בפקולטה 

לחקלאות, מזון וסביבה.



 מפגשים 
אולם אריוביץ'

 10:15 - 10:00 
מה ואיפה ללמוד, ולמה החלטה רצינית?           

גב' עפרה אש | ראש אגף שיווק ותקשורת

10:15 - 11:05   פאנל 1 
 מנחה: פרופ' משה קול

ד"ר יעל מנדליק | אגרואקולוגיה ובריאות 
הצמח 

פרופ' מנחם מושליון |  מדעי הצמח 
 בחקלאות  

פרופ' משה שנקר | מדעי הקרקע והמים

11:10 - 11:45   פאנל 2 
מנחה: פרופ' אורנה הלוי 

פרופ' סמיר מבג'יש | מדעי בעלי החיים 
פרופ' גד בנעט | רפואה וטרינרית

12:00 - 12:40 פאנל 3
מנחה: פרופ' משה קול

ד"ר עדו קן | כלכלת סביבה וניהול   
ד"ר אייל ארט | ניהול מלונאות, משאבי 

 מזון ותיירות 

12:50 - 13:20   פאנל 4    
 מנחה: פרופ' אורנה הלוי 

פרופ' אורן תירוש | מדעי התזונה                              
פרופ' מאשה ניב | ביוכימיה ומדעי המזון

13:45 - מפגש עם תלמידים ותיקים - 
אגודת הסטודנטים

 מפגשים 
מועדון הסגל

13:30
מפגש עם נציגים  מתעשיית המזון בוגרי 

הפקולטה | פרופ' מאשה ניב 

 15:00 
מפגש עם מועמדים למוסמך בביוכימיה  

ומדעי המזון | פרופ' חגי אבליוביץ

 הרצאות 
כיתה 19 בניין יק״א

11:45 - 11:15
עשבים פולשים | פרופ' ברוך רובין

12:30 - 12:00
מהשפכים לצלחת - האם עלינו לחשוש 

מהשקייה בקולחים? | פרופ' בני חפץ

12:45 - 13:15 - בדיקת דם כספר פתוח: 
שימושים ברפואה ובמחקר | ד"ר יוסי ויין

 סיורים 
    

 11:00 
סיור להכרת הקמפוס | נציגי אגודת 

הסטודנטים

 12:15 
סיור להכרת הקמפוס | נציגי אגודת 

הסטודנטים 

 13:00 
סיור מודרך במעבדות קרקע ומים

 13:30 
סיור להכרת הקמפוס ומפגש עם תלמידים 

ותיקים

לאורך היום

   דוכן של המכינה

   דוכן של מכינת קיץ 

   מעונות

   בדיקת סיכויי קבלה

לנרשמים מה-2.3 עד מוצ"ש, ה-7.3 בחצות, תינתן 
הנחה בדמי הרישום בגובה 200 ש״ח
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