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2012חשון תשע"ג     אוקטובר  מידעון הפקולטה

 תלמידים לומדים לקראת1478שבוע שני לתחילת הלימודים ואת שבילי הפקולטה הירוקה שלנו ממלאים סטודנטים רבים. 
.PhD תלמידים חדשים למוסמך. לתואר 123 תלמידים ומתוכם 340 לומדים כ- MAהתואר "בוגר". ואילו לקראת התואר 

 בבית הספר לרפואה ווטרינריה .225 תלמידים + 209לומדים 

ערב פתיחת שנת הלימודים נערך כנס תלמידי שנה א' באודיטוריום ע"ש אריוביץ שהיה מלא מפה לפה. הסטודנטים החדשים
שמעו את דבר הדיקן, פרופ' רוני פרידמן שדיבר על הקניית כלים שיסייעו לשקידה בלימודים והגעה להישגים.

 

פרופ' בועז סגן דיקן להוראה דיבר על "מהו סטודנט באוניברסיטה"?, הסטודנטים שמעו את נציגי אגודת הסטודנטים ונציגי
דיקן תלמידים, ולאחר מכן התפזרו לפגישות עם ראשי החוגים במקצועות הנלמדים.

 עובדים מצטיינים 

 

הוכרזו הזוכים בפרס פקולטאי לעובדים מצטיינים -
וסילי רוזן ואיריס רון

וסילי רוזן

 ביחידה לציוד ביןICPמנימוקי ועדת הפרסים: "וסילי מנהל את יחידת ה-
מחלקתי בפקולטה, ואחד מאנשי המקצוע הבולטים בארץ בשטח של

אנליזת יסודות.

מעבר לידע הרב ככימאי, בולט וסילי לטובה בתכונות ובכישורים שלו , הוא

 



בעל ידע מקצועי רחב, יכולת למידה מהירה והתמודדות עם מערכות ניסוי
חדשות ומורכבות ברמה תיאורטית וטכנית כאחת.

כמו כן בולטות אצל וסילי תכונות ההתמדה, המסירות ובייחוד האחריות האישית הבלתי מתפשרת שלו. וסילי מסביר פנים,
סבלני ונוח-לבריות. הוא מדריך ומורה יעיל ומוכשר.

בקרוב יקבל את תואר הדוקטור עליו עמל במקביל לעבודתו מהמחלקה לקרקע ומים בהנחיית פרופ' יונה חן".

וזה מה שוסילי סיפר על עצמו:
 סיים לימודיו במח' למדעי הקרקע והאגרוכימיה בפקולטה1993 בברית המועצות לשעבר בעיר וורונז'. ב1972נולד ב -

 והחל עבודתו במכון לקרקע ומים1997, וב1996לביולוגיה, באוניברסיטה הממלכתית, וקיבל תואר שני. עלה לישראל ב
במרכז וולקני כעוזר מחקר בקבוצת דר' פינחס פיין. תחום המחקר: "שימוש במי קולחים ובוצות בחקלאות".שם ביצע ניסויי
שדה וחממה, בדיקות מעבדה של דוגמאות קרקע, מים וצמחים, עיבד נתונים. והיה אחראי להפעלה ואחזקה של המכשיר

).TOCלבדיקת פחמן (

 החל עבודתו ביחידה לציוד בין מחלקתי (צב"מ) בפקולטה לחקלאות, והינו2001ב
). הכוללת אחריות להפעלה ואחזקהICP-AESאחראי על מעבדה לאנליזת יסודות (

של הציוד, התקשרויות עם חוקרי הפקולטה ולקוחות חיצוניים, מבצע אנליזות שונות
הכוללות הכנה מוקדמת, פיתוח שיטות הכנה, כתיבה ועריכה של תוכן עבור האתר

הרשמי של היחידה, עיבוד נתונים וכתיבת דו"חות, הדרכת עובדים וסטודנטים בנושאי
, סיוע בהוראה בקורסים המועברים ע"י חוקרי פקולטהICP-AESעבודה במכשיר 

לחקלאות במעבדות צב"מ. וסילי מרצה בקורסים שונים בפקולטה בנושא הכנת
דוגמאות לאנליזת יסודות וטכניקות שונות לבדיקת יסודות. ואף השתתף בקורסים

מקצועיים בארץ ובחו"ל (בחברת "מילסטון", איטליה, ו"ספקטרו", גרמניה) והציג את
 צוות צב"מ קיבל פרס הצטיינות אוניברסיטאי.2008". ב2012הפוסטר בתערוכה "ישראנליטיקה 

במקביל לעבודתו בצב"מ וסילי הינו תלמיד מחקר העושה את עבודת הדוקטור במחלקה למדעי הקרקע והמים אצל פרופ' יונה
חן. נושא המחקר: " יישום קומפוסט ורגישות הקרקע המטופלת לזיהום במתכות כבדות ". השנה וסילי עבר את שלב הרצאת

"Eurosoil 2012ההתקדמות ומצפה לסיים את עבודתו תוך שנה. תוצאות עבודת המחקר דווחו בכמה כנסים בארץ ובכנס "
.2012 ליולי, 2-6באיטליה ב

).6) ותמיר (בן 11), יסמין (בת 18אב לשלושה ילדים: דימה (בן 

הגב' איריס רוןהזוכה השנייה הינה 

מנימוקי ועדת הפרסים:
"איריס רון ממזכירות תלמידים. מרכזת את כל תחום הבחינות, ההשגחה בבחינות,
סריקת המבחנים, דיווחי הציונים והזיכויים האקדמיים. איריס ממלאת את תפקידה

במקצועיות ובמסירות אין קץ. למרות העומס הרב שתפקידים אלו מטילים עליה, תמיד
היא מצטיינת בנעימות, אורך רוח ואדיבות כלפי כל מי שהיא בקשר איתו" .

 שנה בפקולטה ואוהבת את עבודתה בפקולטה,13איריס מעידה על עצמה "שהיא כבר 
מתגוררת בגבעתיים, אם לשני בנים חיילים ובת. עבודתי מתאפיינת באינטנסיביות גבוהה ,

מזכירות ענייני הוראה הינה "מרכז העצבים" של ההוראה והלימודים בפקולטה,

יש הרבה מה לעשות, והעבודה אף פעם לא נגמרת, דיווחי ציונים, זיכויים מלימודים קודמים, טיפול במערכת הבחינות.

נעים להתנהל בעבודה מול סטודנטים נחמדים, מרצים נפלאים וצוות משרד מעולה ומגבה.

היום ההרגשה היא כי המשרד הוא כמו בית שני והצוות שסביבי הוא חלק ממשפחה. שמחתי לקבל הערכה כעובדת מצטיינת
שזו עבורי הכרה רשמית ביכולותיי "

 ד"ר אליהו וקשל ז"ל 

 

במוצאי יום הכיפורים הלך לעולמו ד"ר אליהו וקשל, מהמחלקה למדעי הקרקע והמים

אביב ב-  מעין ברוך כ- 1935נולד בתל  היה חבר קיבוץ  בצה"ל (רס"ן במיל.)  שירת  למד3,   , שנים   
.1961באוניברסיטה העברית לימודי גיאולוגיה, כימיה ומינרלוגיה-פטרוגרפיה. סיים לימודי המוסמך ב- 

 עבד כהידרו גיאולוג בחברת תה"ל עם התמחות בבעיות פיתוח מקורות מים. את1961-1970בשנים 
 בנושא "התפתחות הקרסט באקוויפר הקומן-טורון" בצפון1972 – 1978עבודת הדוקטורט עשה בשנים 

 עבד1979הארץ בהדרכת פרופ' פיקרד ופרופ' מנדל. במקביל עסק בתשתית למרכז לחקר מי תהום. מ- 
 מונה למורה בכיר בהידרו גיאולוגיה וכימיה של1988כחוקר ומורה במחלקה למדעי הקרקע והמים וב- 

באגודות פעיל  חבר  היה  השנים.  לאורך  תלמידיו  מאות  ע"י  ומוערך  אהוד  כמורה  מים.ונחשב  משאבי 
מדעיות ישראליות ובינלאומיות. ערך סקרים במספר ארצות בדרום אמריקה, אסיה, אקוודור וטייואן וכן
כינוסים במספר  הרצה  גטינגן.  אוניברסיטת  של  הגיאוכימי  במכון  השתלמות  שנת  עבר   . באפריקה 

Internationalבינלאומיים יוקרתיים בנושא של שימושים הידרולוגיים לאיזוטופים. שימש נציג ישראל ב- 
Speleological Unionעסק בקורסים הבינלאומיים של הפקולטה שימש כמארגן הקורס ומרצה. הניח , 

 נכדים.7 ילדים אסי, איתן ושלומית ו- 3אלמנה נורית, ו- 

 



פרופ' שלמה ניר נשא דברים על קברו:

"ההודעה על פטירתו של ד"ר אליהו וקשל במוצאי יום הכיפורים תשע"ג הכתה אותנו בתדהמה. בעיני
אליהו היה רחוק מסיום דרכו והוא שפע תכניות לעתיד. וכבר היה משובץ להעברת קורסים בפקולטה

שלנו בסמסטר האביב הבא.

התרשמתי33היכרותי עם אליהו התחילה מאוחר יחסית, רק לפני  איך  נזכר  אני  אלה  בשנים  שנים.   
תמיד היו  הרצאותיו  מדעיים.  בכנסים  או  מחלקתי  בסמינר  מרצה  אותו  ששמעתי  פעם  בכל  מחדש 
מרתקות, מחדשות ומעמיקות. הסיור בקורס שלו למאגר עמק נטופה ולמפעל המוביל הארצי ומעבדות
המחקר שבדרך היווה עבורי השראה. בסיורים מחלקתיים נפגשתי בזכותו בנופים ובאתרים היסטוריים
וגיאולוגיים בלתי נשכחים. סיורים אלה והתרוממות הרוח שהביאו תרמו לא מעט לאווירה טובה בין חברי

המחלקה וכן בין משתתפים מארצות אחרות.

אליהו ריכז את הקורס הבינלאומי שכלל משתתפים נלהבים מרחבי העולם. הרצה מספר רב של שעות,
בחר מרצים אחרים והביא את משתתפי הקורס לסיורים לימודיים בפינות חמד בארץ. עד היום מתקבלים
אצל סו סלומון שהייתה מזכירת הקורס מכתבים נלהבים ממשתתפים של הקורסים מלפני עשרות שנים,
שהגיעו המשתתפים  בין  ידידותית  באווירה  התאפיינו  הקורסים  בתחומם.  למובילים  הפכו  שבחלקם 

מאזורים ותרבויות שונות בעולם וכן באהדה לישראל.

– ההידרולוגיה  בתחום  אליהו  של  המעניינים  מחקריו  על  רב  פעמים  מספר  שמעתי  השנים  במשך 
גיאולוגיה. באחד הכנסים שכלל סיור באזור הבניאס שמעתי את אחד הגיאולוגים מדבר בהתלהבות על
התיאוריה של אליהו וקשל בעניין התפלגות האיזוטופים, אשר התאמתה. ידוע לי כי אליהו היה בשלב

חשוב של מחקר גיאולוגי – הידרולוגי שלו בשנתיים האחרונות.

אליהו הוזמן להעביר קורסים ולייעץ למדענים בתחום המים ומוסדות במספר ארצות. מהרבה בחינות הוא
היה ממשיכו של פרופ' פיקרד ז"ל בתחום זה. אני הופתעתי מהידע הנרחב שלו בספרדית, שפה שבין
היתר גם הרצה בה. לפני כחודש הוא הדריך בשארית כוחותיו קבוצה של מדענים ואנשי ציבור מתאילנד

שהגיעו במיוחד ארצה על מנת להעשיר את הידע שלהם בטיפול במים.

התפנית שלי בשנים האחרונות לכיוון טיהור מים זכתה לעידוד רב מאליהו, אשר העשיר אותי בידע על
בארות שנסגרו בארץ בגלל זיהומים מעשי ידי אדם, מחקר חשוב שהוא היה אחד היוזמים העיקריים שלו.
באקראי הזדמן לי לשמוע שבחים על הצלחתו בפיתוח קידוחים בגליל עוד בתקופה שבה עבד בתה"ל,

כלומר לפני הדוקטורט.

במסגרת עבודתנו המשותפת אני זוכר שנסענו לדגום מים מבאר שנסגרה בבת-ים בעוד שאני התנהלתי
בכבדות עם מיכל מים אחד הוא פסע בקלילות עם שניים. לפני כשנתיים וחצי ארגן אליהו וקשל ממש
לבדו כנס בינלאומי שעסק בעיקר בזיהום המים והקרקע בפרכלורט. הוא יצר קשרים עם מדענים ואנשי

בחברת  מרכזיים  איכותCDMמנהלה  המים,  רשות  אנשי  את  הזמין  הוא  כן  כמו  בארה"ב.  המובילה   
הסביבה ואף אנשי ציבור. כידוע, באיזור רמת-השרון זוהמו הקרקעות והמים ע"י חומרים שהגיעו ממפעל
המים לטיהור  פעילות  שנדרשת  הסכמה  כיום  ויש  ציבורי  להד  זכתה  זאת  פעילות  הסמוך.  תע"ש 
והקרקעות באזור רמת השרון. נקווה שאכן תתחיל פעילות נמרצת בכוון זה, אך אליהו כבר לא יזכה

לראות זאת".

יהי זכרו ברוך

 בפקולטה 

 

בבנין המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות. האולם מכילהאודיטוריום ע"ש משפחת זימן נחנך בהרצאת פתיחה חגיגית 
 מקומות ,הוכנסו בו חידושים שיאפשרו צילום ההרצאות לרווחת הסטודנטים. כסאות נוחים, מערכת שמע משוכללת ומצוי199

"הנדסה גנטית בחקלאות דיקן הפקולטה בנושא פרופ' רוני פרידמן. הרצאת הפתיחה ניתנה ע"י "שולחן חכם"בו 
 שהיתה הרצאת ראשונה בסדרת הרצאות לשנת תשע"ג לעובדי הפקולטה ובהןובתעשיית המזון, השד שאינו נורא כל כך"

 .14:00יוצגו מחקרי הפקולטה ויתקיימו פעם בחודש בימי ראשון בשעה 

 אלף דולר הוקמה חממה מתקדמת ומבוקרת אשר תשמש את המחקר900 בהשקעה של כ חממת המחקר ע"ש פרוסט
במחלקות אנטומולוגיה, מחלות צמחים ומיקרוביולוגיה והמח' למדעי הקרקע והמים .

 בנוכחות אורחים מחו"ל ואנשי מחקר מישראל16/10/12 התקיים בפקולטה ב- כנס החברה הישראלית לאנטומולוגיה

לזכרו של פרופ' משה ערך יום עיון שהוקדש לחקר התבואות בעבר ובהווה המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות
 שהיה מורה וחוקר תבואות והעמיד תלמידים רבים. בוועדה המארגנת היו יו"ר פרופ' ש' עבו ופרופ' א' תל-אור.פינטהוס ז"ל

 

 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 ©


