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2015אדר תשע״ה      פברואר  מידעון הפקולטה

ברכות לחוקרים החדשים שהצטרפו אלינו לסגל הפקולטה:
המכון לביוכימיה מדעי המזון;, ד"ר צבי חיוקהבמכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות;   , ד"ר אסף מוסקונה
המכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות, ד"ר אפרת שפרהמחלקה לאנטומולוגיה;   , ד"ר יהונתן בוחבוט

 זרקור על חוקרים חדשים בפקולטה 

 

במכון לביוכימיה מדעי המזון והתזונה -  ד"ר צבי חיוקה

 בירושלים. את הכשרתו האקדמית  רכש באוניברסיטה העברית תוך שילוב מתמיד בין כימיה1979צביקה נולד בשנת 
אורגנית וביוכימיה. בתואר השני, צביקה חקר סינתזה של מולקולות קטנות אנטי סרטניות
בהנחייתם של פרופ' טוביה שרצקי ז"ל ופרופ' צבי זלינגר ז"ל. בעבודת הדוקטורט הצטרף

למעבדתו של פרופ' אסף פרידלר במכון לכימיה בפקולטה למדעי הטבע. משם עבר
למעבדתו של פרופ' עודד מיוחס מבית הספר לרפואה, ושם עבד על בקרת תרגום של

 יצא צביקה לארה"ב להשתלמות בתר דוקטורט2012חלבונים במצבי עקה שונים. בשנת 
במעבדתו של פרופ' סם גלמן מהמחלקה לכימיה באוניברסיטת וויסקונסין-מדיסון. במהלך

עבודתו שם פיתח שיטה חדשה לסינתזה של פפטידים רנדומליים בעלי פעילות
אנטימיקרוביאלית חזקה כנגד חיידקים מסוג גרם שלילי וגרם חיובי. לפני מספר חודשים,

שב הביתה במלוא מובן המילה.

ראוי לציין שצביקה זכה במספר פרסים ומלגות וביניהם מלגת פולברייט לפוסט
דוקטוראט, פרס לוין יורטנר מהחברה הישראלית לכימיה, פרס שלומיוק לעבודת

The Dimitris Chorafas prize for excellent PhD students (Ph.D degree with special gradeהדוקטוראט מצטיינת 
Summa cum Luade)..ועוד 

בפקולטה צביקה מתכנן לעסוק בפיתוח כלים כימיים שונים למניעה של זיהומים חיידקיים במזון. ובפיתוח אריזות מזון אנטי
מיקרוביאליות להארכת זמן המדף של המזון .

 

 ברכות לד"ר אסף מוסקונה 

 

ברכות לד"ר אסף מוסקונה נקלט בשנה האחרונה במכון למדעי הצמח וגנטיקה.
 מאמר פרי עבודתו של אסףNatureבחודש האחרון התפרסם בעיתון היוקרתי 

ברכות לד"ר אסף מוסקונה שנקלט בשנה האחרונה במכון למדעי הצמח וגנטיקה. בחודש האחרון התפרסם בעיתון היוקרתי
Nature :המחקר עוסק  בעקות חום ויובש מאמר פרי עבודתו של אסף

כגורמים מרכזיים המגבילים את הייצור החקלאי. ההורמון "חומצה אבציסית"
)ABAמתווך חישת עקות בצמחים ומוביל לתגובה פיזיולוגית אשר מטיבה ,(

את ההתמודדות של הצמח במצבי קיצון. בעבודה זו, הנדסנו את הרצפטור של
  כימיקל אלטרנטיבי הידועABA כך שהחלבון יכיר במקום ABAההורמון 

 שנמצא בשימוש חקלאי להדברת כימשון. בתגובה,REVUSבשמו המסחרי 
יפעיל הרצפטור המהונדס את מנגנון ההתגוננות הצמחית לעקות סביבתיות

. הרצפטור הונדס בעזרת מערכותABAבדומה לתגובה המצופה מ-
מיקרוביאליות ואת יעילות הטיפול הדגמנו בצמחי ארבידופסיס ועגבנייה.

 



מערכת זו תאפשר באופן תאורטי לשלוט בתגובת הצמח לעקות יובש זמניות
בצמחים טרנסגניים בעזרת טיפול בכימיקל שהותאם לשימוש בשדה.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25652827 קישור למאמר:

 חוקרת חדשה - ד"ר אפרת שפר 

 

ד"ר אפרת שפר – תצטרף החודש כחוקרת למכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות
:Scienceבעיתון ופורסמה עבודתה יחד עם צוות חוקרים מאוניברסיטת פרינסטון זכתה לכיסוי רב 

ד"ר אפרת שפר – תצטרף החודש כחוקרת למכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות , עבודתה יחד
עם צוות חוקרים מאוניברסיטת פרינסטון זכתה לכיסוי רב בעיתונות המקצועית ופורסמה לאחרונה

 המחקר החל בתצפיות של רוברט פרינגל, פרופ' לאקולוגיה במחלקה:Scienceבעיתון היוקרתי 
לאקולוגיה ואבולוציה באוניברסיטת פרינסטון, שהבחין שבמבט אווירי, נוף הסוואנה מוכתם

בכתמים עשירים בצומח המפוזרים בצורה מסודרת ובמרחקים קבועים בנוף. במבט מקרוב ניתן
להבחין שהכתמים הללו הם בעצם קיני טרמיטים שיוצרים אזור בו הקרקע לחה ועשירה

בנוטריינטים יחסית לסביבה ולכן מתפתח עליהם יותר צומח.  בעזרת מודלים מתמטיים-מרחביים,
שפותחו ונחקרו ע"י פרופ' קורינה טרניצה מאותה מחלקה בפרינסטון וד"ר חואן א. בונצ'לה, במח'
למתמטיקה וסטטיסטיקה באוניברסיטת סטראטקלייד בסקוטלנד, הראנו שהנוף ההטרוגני שיוצרים

קיני הטרמיטים משפיע על מבנה והתארגנות הצומח במרחב בכלל ובשטח שבין הקינים בפרט. 
בסקאלה המקומית גילינו שבין הקינים, בתנאים היובשניים יחסית, הצומח העשבוני יוצר כתמים 

קטנים יותר כתוצאה מתחרות על מים והתארגנות עצמית.  המחקר מראה שקיני הטרמיטים
הופכים את המערכת לעמידה יותר בפני שינויי אקלים מכיוון שצומח שורד יותר באזורים העשירים בקינים, ולכן הקינים יכולים
לשמש מקור למינים ולאכלוס מחדש של הסוואנה לאחר אירועי בצורת.  המחקר מתבסס על תצפיות ומחקרי שדה שנערכו

.Mpalaבתחנת המחקר בקניה 

http://www.princeton.edu/main/news/archive/S42/29/11G65/index.xml?section=featuredקישור: 

 

 ראויים לציון 

 

 לקבלת פרס החקלאי המצטיין בתחום המחקר של מועצת הצמחים.פרופ' ברוך רובין-        ל

 שנות פעילותו בתחום המים.50 לקבלת אות הוקרה על מפעל חיים מממשלת מקסיקו לרגל פרופ' אבנר עדין-        ל

.Gates על היותו חלק מקבוצת מחקר מכל העולם שזכתה במענק פרופ' שי מורין-        ל

  שזכו במקום ראשון ושני בתחרות מצגותפרופ' עידו ברסלבסקי, סטודנטים של שירן זליס ורן דרורי-        הסטודנטים 
סטודנטים בכנס ביפן.

 

 ד"ר זהר כרם – מומחה לשמן זית 

 

 מהמכון לביוכימיה מדעי המזון בפקולטה נבחר לשמש חברד"ר זהר כרם
. זהר  יצאוועדת המומחים לקביעת תקן שמן הזית של ארה"בב

לוושינגטון על מנת להשתתף בוועדה חשובה זו, אשר תיקבע את התקן
האמריקאי לשמן זית. מדובר בוועדה רבת השפעה, בה ישתתפו מומחים

בינלאומיים יחד אם אנשי מקצוע ותקינה אמריקאים.

חשיבות התקינה בתחום שמן הזית גוברת בשנים האחרונות בכל העולם,
זאת בשל הצורך להגביר את האמינות הצרכנית של מוצר חשוב ורגיש
כשמן הזית, שתעשיית הזיופים בו משגשגת. זהר עמד גם בראש ועדת
המומחים לתקן הישראלי לשמן הזית שגובש ואושר רק לאחרונה, שעליו

אמור לחתום שר הכלכלה בימים אלו.

 

 יערות מאכל 

 

הרצאה מעוררת עניין בחדשנותה התקיימה פעמיים בפקולטה
בחודש האחרון אודות יערות המאכל בישראל.

 מחלוצי תחום יערות המאכל בישראל וממקימימר סער אוסטרייכר
יער המאכל המתהווה בקדרון הוזמן לשאת הרצאה בנושא:

יערות מאכל באקלים ים תיכוני  כששיקום אקולוגי" 
"ויצרנות חקלאית נפגשים

 



 נפרדים משלמה גולדמן –  שפרש לגימלאות 

 

 מנהל אב"ת בינוי ותשתיות בפקולטה לחקלאות פרש לגימלאות.שלמה גולדמן
 ביקשנו משלמה לספר את קורות חייו:

הוריו של שלמה ברחו לשבדיה בתום מלחמת העולם השניה. שם נולדו בשנת
,1950 המשפחה עלתה לישראל 1950,  ב- 1948 התאומים שלמה ומרים 1948

בארץ נדדו ממחנה ישראל, לכפר תבור ומשם לעפולה.  שלמה התגייס לצה"ל
לקורס טייס במשך כשנה, ואח"כ כמטאורולוג בחיל האוויר. לאחר שחרורו מצה"ל
עבד בכור האטומי בדימונה כחזאי, שם הכיר את עדנה אשתו, הם נישאו בשנת

 עבד שלמה במפעל הפוספטים בנמל אשדוד1980 ועברו לרחובות. עד 1971
בהקמת המסוף. שלמה עשה זאת תוך כדי לימודי הנדסאי בניין באורט גבעתיים,

ובקורסים לניהול פרויקטים של הטכניון.

 בתור טכנאי בנין ראשי במחלקת1980שלמה החל עבודתו באוניברסיטה בשנת 
המשק. בהמשך התמנה שלמה לראש יחידת שירותים והתקנות  ורכז אחזקה של

ביה"ס לווטרינריה.

 התמנה למנהל פרויקטים, במסגרת תפקידו זה ניהל ופקח על בניינים מגוונים ומורכבים אשר הוקמו1998החל משנת 
וקיבל במשך שירותובפקולטה באותן השנים. 

באוניברסיטה  פרס הצטיינות ופרס הוקרה
אוניברסיטאי. לפני כשלוש שנים, עם פטירתו בטרם
עת של אברהם ברגר ז"ל, מנהל תפעול ותשתיות
קמפוס רחובות, התמנה כמ"מ מנהל הקמפוס
ובמקביל המשיך בתפקידו כמנהל פרויקטים עד
לפרישתו. בשנים אלה נאלץ שלמה להתמודד עם
סוגיות מגוונות ומורכבות בתחומי כח אדם, טקסים
ואירועים, חשמל, מיזוג, אינסטלציה וכו' וביצע זאת
בדרכו הייחודית המאופיינת בנועם הליכות, פיקוח,

בקרה וירידה לפרטים.

 נכדים והם4 ילדים ו- 2לשלמה ולרעייתו עדנה 
מתגוררים ברחובות.

משפחת הפקולטה מאחלת לשלמה רוב נחת ובריאות
והרבה עשייה.

 

 הבופה הגדול 

 

. במסגרת האירוע עסקוהשף צחי בוקששתר נכח החוג לניהול מלונאות משאבי מזון ותיירותבאירוע סיום חגיגי של 
הסטודנטים בשאלות כמו: מה הקשר בין סוביניון בלנק לפילה לברק צלוי על מצע עדשים? איזה טעם יש לקברנה סובניון עם

שוקולד מריר?

תלמידי החוג לניהול מלונאות, משאבי מזון, ותיירות, המסיימים את קורס תורת המזון ואומנות הבישול, הגישו את מיטב
תוצרתם הקולינארית בשלל מטבחים עולמי, הכולל בחלק מהמנות שילוב עם יינות מעולים של יקב האלה ויקב ברבדו.

באירוע המסכם לקורס תורת המזון ואומנות הבישול הנלמד בפקולטה לחקלאות , התלמידים הציגו באירוע את מיטב היצירה
הקולינארית שלהם יחד עם יינות ישראליים שהותאמו ליין.

 מבית הספר למדעי התזונה בפקולטה לחקלאות , יחדד"ר עליזה שטרק
, שלמד במכון הקולינארי האמריקאי העבירו את הקורסשף אבנר ניבעם ה

, היה  בישראלslow foodארגון ה-ואת האירוע המסכם. ניב הקים את 
ממקימי עמותת שפים למען שלום וניהל מטבחים גדולים בחברת אל-על,

אינטל וגם מטבחים קטנים כמו אצל משפחת וורסאצ׳ה. ניב מלמד בפקולטה
קורסים נוספים המיועדים לתלמידי המלונאות וגם לסטודנטים מחוגים

אחרים בפקולטה.

 הקורס מקנה ידע ביסודות אמנות הבישול תוך התייחסות לתפקיד ההנאה,
הערך התזונתי של המזון וערכו התרבותי, תהליכים החלים ברכיבי המזון

וכיצד לטפל במזון בשיטות בישול חדישות וברמה מלונאית.

תלמידים בשנתם האחרונה לתואר בחוג לניהול מלונאות משאבי מזון
ותיירות נחשפו וקיבלו כלים לבישול ואמנות הבישול על ידי טובי המורים. במשך שנה זו בישלו, אפו ונחשפו לכל החידושים

בתחום, כחלק מהכשרתם לקראת ההשתלבות בניהול בתי מלון , מסעדות וברים בישראל.

לדברי פרופ' עליזה פליישר ראש החוג למלונאות  משאבי מזון ותיירות "התואר כולל לימודי מנהל עסקים וכלכלה ובנוסף גם
קורסי בסיס בתחום המזון על מנת להקנות לסטודנטים כלים לניהול עסקים בתחום המזון. בוגרי החוג משתלבים בשוק

 



העבודה כמנהלים בבתי מלון, מסעדות, ברים, ניהול אירועים, אתרי אינטרנט וסטרטאפים בתחום התיירות."

באירוע נכח השף צחי בוקששתר שאמר כי העבודות של הסטודנטים מצוינות ומראות חשיבה יצירתית וחדשנות.

 פרופ' רם רייפן באוגנדה 

 

 ביקר באוגנדה, יחד עם סטודנט פרופ' רם רייפן
, במסגרת מחקר בנושאאליק אליהואמירים  

תזונת ילדים,  הצוות תרם למרכז גנרטור ופריזר
למרכז האם והילד בעיר קומי  שם מתבצע

המחקר

מענק מקרן אתגר של משרד הכלכלה הוענק
לפרופ' רייפן וצוותו על יצוא טכנולוגיה של "מזון
תינוקות" לארצות מתפתחות במעמד שר החוץ

הישראלי והקנדי.

 

 משלחת מאתיופיה בפקולטה 

 

ליאור, תומר מלחיקבוצת סטודנטים מהפקולטה לחקלאות: 
"מהנדסים ללא גבולות המשתייכים ל "בן כהן ופיינטוך

מסייעים לכפרים באתיופיה, במסגרת פעילות זו הגיעה לפקולטה
קבוצת תלמידי תיכון מחוננים מאתיופיה, ביקרו בחווה

החקלאית, במרכז לדבורים, ניתן לראות תמונות מהביקור
בפקולטה

https://www.youtube.com/watch?v=bf8ydgrsrPY

 

 "פרופ' בנעלי בית" ברחובות 

 
, מרצים22:00 עד 18:00 בשעות 12/3/15ביום חמישי  ברחובות יתקיים השנה בפעם הרביעית, "פרופ' בנעלי בית"

מהפקולטה לחקלאות ירצו עת תחומי המחקר שלהם בהרצאה בת שעה, בדירות בעיר רחובות ובקמפוס הפקולטה, מודעות
תפורסמנה בקרוב!

נא סמנו בלוח את התאריך!

 

 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 ©


