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ברכה מיוחדת שלוחה ל פרופ' שמואל וולף לבחירתו לדיקן הפקולטה.
אנו בפקולטה מאחלים לו הצלחה בתפקיד והגשמת יעדיה .שמוליק יחליף את פרופ' רוני פרידמן
שייחל לכהן בתפקיד סגן נשיא האוניברסיטה לקשרי חוץ.
דיקן חדש בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית באוניברסיטה העברית :פרופ'
שמואל )שמוליק( וולף נבחר לתפקיד דיקן הפקולטה .פרופ' וולף יכנס לתפקידו ב 1-ביולי 2013
ויחליף את הדיקן הנוכחי פרופ' רוני פרידמן .פרופ' וולף ,מומחה בחקר מערכות התקשורת בין
רקמות הצמח.
פרופ' וולף סיים את לימודיו האקדמיים באוניברסיטה העברית .את עבודת הדוקטורט ,בתחום
הפיזיולוגיה של הצמח השלים ב 1988-ולאחר מכן המשיך לפוסט דוקטורט באוניברסיטת
קליפורניה .עם שובו החל ללמד ולחקור במכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות .לפני המינוי הנוכחי
שימש פרופ' וולף ,בין השאר ,כסגן דיקן למחקר ומנהל מרכז מינרבה לביוטכנולוגיה בחקלאות
באוניברסיטה העברית .כמו כן ,וולף היה מנהל המחקר אודות רשתות גנטיות ומטבולית המבקרות
את הערך התזונתי של פירות ,יחד עם חוקרים מגרמניה ,פרויקט שתוקצב בלמעלה ממיליון דולר.
פרופ' וולף :
"האתגר המרכזי של הפקולטה הוא לשמר ואף לקדם את מעמדה כיחידת מחקר והוראה מהשורה
הראשונה בעולם .יחד עם זאת ,בנוסף למחויבותה של הפקולטה למצוינות מדעית ,עליה לתת מענה
לצרכים לאומיים על ידי הכשרת מדענים ,מומחים אקדמיים ,יצרנים ,ומנהלים עתירי ידע בתחומי החקלאות,
איכות הסביבה ,שמירת שטחים פתוחים ,וטרינריה ,טכנולוגיה של מזון ,תזונת האדם ,כלכלה חקלאית
ומנהל ,וניהול מלונאות ותיירות.
החקלאות המודרנית עברה תמורות משמעותיות והפכה להיות יותר אינטנסיבית ,מבוקרת ,ועתירת
השקעות .למרות זאת ,אין היום ויכוח על ההנחה שקצב ייצור המזון העולמי יהיה נמוך יותר מקצב הדרישה
בתוך פרק זמן של  20-30שנה .לאור זאת הציבה הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה את נושא הגדלת
יעילות הייצור ,גם בתנאי סביבה משתנים ,ושיפור איכות המוצר כמטרה מרכזית .אנחנו שמים דגש על
פיתוח טכנולוגיות של הדברת גורמי מחלות ,מזיקים ועשבים רעים באמצעים ידידותיים לסביבה.
אשאף לכך שהפקולטה תהווה יעד מבוקש עבור תלמידים וחוקרים מצטיינים .יחד עם זאת ,יש חשיבות
לאומית לקליטת תלמידי בוגר ,בני ההתיישבות העובדת ,שמעוניינים לחזור ולהשתלב במעשה החקלאי גם
אם הם בעלי נתוני פתיחה נמוכים יותר .ניתן לעשות זאת על ידי סיוע ספציפי והכוונה להשלמת נושאי
לימוד נדרשים כך שקליטתם לא תגרום לירידה ברמת ההוראה".

פרס קיי לחדשנות הוענק לפרופ' אילן סלע
פרס קיי לחדשנות הוענק לפרופ' אילן סלע ,מהמכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות בפקולטה
פרופסור אילן סלע נבחר לקבל את הפרס הראשון בפרסי קיי לחדשנות עבור מציאות פתרון
להפרעת התמוטטות המושבה ) – (CCDתופעת חובקת עולם של היעלמות דבורים הגורמת

להפסדים שנתיים של כ 35-מיליארד דולר בארצות הברית לבדה .הפרסים הוענק במהלך המושב
ה 76-של חבר הנאמנים של האוניברסיטה העברית בירושלים.
הפרויקט החל כאשר פרופ' אילן סלע גילה וירוס חדש בשם  IAPVוהכניס
את הגנום של ה IAPV -למאגר המידע הציבורי .בעקבות זאת ,קבוצת מחקר
אמריקאית העוסקת בחקר חומרים גנטיים קישרה בין תופעת היעלמות
הדבורים לווירוס .צוות משקיעים פנה לפרופ' סלע וביקש ממנו לשמש בתור המדען הראשי של חברה
בשם  Beeologicsששמה לה למטרה לרסן מחלות של דבורים ופגיעות אחרות בהם .תוך שלוש
שנים פותחה שיטה לריסון וירוס ה IAPV -באמצעות השתקת הביטוי של הגנים הוויראליים ,מה
שמסייע לצמצום תופעת היעלמות הדבורים.
במקביל ,הצליח פרופ' סלע לטפל באיום נוסף על כוורות דבורים הנגרם כתוצאה מפשיטת אקריות
בשם וארואה דסטרוקטור ) .(Varroa destructorשני הפיתוחים נרשמו כפטנטים על ידי יישום,
חברת מסחור הטכנולוגיות של האוניברסיטה העברית .בשנה שעברה נרכשה חברת  Beeologicsעל
ידי התאגיד לביוטכנולוגיה חקלאית מונסטנו ב 120-מיליון דולר ,והמוצר  remebeeיצא לשוק.
סלע הוא פרופסור אמריטוס לווירולוגיה ולביולוגיה מולקולארית במכון למדעי הצמח ולגנטיקה
בפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה ע"ש רוברט ה' סמית .הוא הצטרף לפקולטה בשנת  1968ומשמש פרופסור מן המניין משנת
 .1981למרות שרשמית הוא פרש לפני שנים ספורות ,הוא עדיין מעורב במחקר וביצע פריצת דרך משמעותית במחקר של
וירוסים בצמחים ובדבורים ובהשתקת גנים .הוא שימש בתור מנהל המרכז לביוטכנולוגיה חקלאית ע"ש אוטו ווארבורג  ,ראש
המחלקה לאנטומולוגיה ויו"ר המסלול הבין תחומי לביוטכנולוגיה באוניברסיטה.
פרס קיי לחדשנות מוענק מדי שנה מאז  .1994יצחק קיי ,תעשיין בריטי בולט בתעשיית התרופות ,ייסד את הפרס על מנת
לעודד אנשי סגל וסטודנטים של האוניברסיטה העברית לפתח שיטות רפואיות חדשניות בעלות פוטנציאל מסחרי אשר יתרמו
לאוניברסיטה ולחברה.

פרס מפעל חיים באקדמיה הוענק לפרופ' עמוס נוסינוביץ
Lifetime Achievement Award
פרס מפעל חיים באקדמיה הוענק לפרופ' עמוס נוסינוביץ
פרס מפעל חיים באקדמיה הוענק לפרופ' עמוס נוסינוביץ ,מהמכון לביוכימיה מדעי המזון והתזונה
מטעם איגוד תעשיות המזון לשנת  , 2013בטקס שנערך בכנס "המזון בעידן החדש" .ועדת הפרס
בראשות פרופ' אילת פישמן מטעם התאחדות התעשיינים והתאחדות תעשיות המזון בחרה בפרופ'
נוסינוביץ לקבלת פרס מפעל חיים באקדמיה .ברכות!

פרס הוקרה אוניברסיטאי
בין  8מקבלי פרס ההוקרה של האוניברסיטה העברית במסגרת טקס פרסי הצטיינות לעובד נמצאת גב' איריס רון ,ממזכירות
הוראה ותלמידים בפקולטה .ברכות לאיריס!

נחנכה גינת הקקטוסים לזכרו של אברהם ברגר ז"ל מנהל אב"ת
בנוכחות ציבור גדול של בני משפחה ,ילדיו ונכדיו  ,חברים ומוקירי זכרו של אברהם ברגר

נחנכה גינת קקטוסים שהוקדשה לזכרו.

ז"ל שהלך לעולמו לפני כשנה

לאחר הסרת הלוט התכנסו האורחים במועדון הסגל ונאמרו דברים לזכרו ע"י רעייתו הגב' נינה ברגר ,וכן נשאו דברים הבן
והאח ומר שלום רווח ,מנהל אגף בינוי ותשתיות באוניברסיטה העברית .מר שלמה גולדמן סיפר על תקופתם המשותפת
בפקולטה .פרופ' זכריה מדר נשא הרצאה אקדמית מתחומי מחקרו.

אירועים

* יום פקולטה במסגרת יום זה התקיים סיום פרויקט "יום אמירים" לתלמידים מצטיינים שהציגו פוסטרים שלהם והרצו על
עבודותיהם בפני בני משפחה נרגשים וחברים .בסיכום הוכרזו העבודות הזוכות ע"י דיקן הפקולטה פרופ' רוני פרידמן.
תחרות פוסטרים ופגישות עם תלמידי המוסמך התקיימו בקומה ב' בספריה .ביקור ביחידות מארחות התקיים השנה בציוד בין
מחלקתי ובספריה ,שוק איכרים ויריד תעסוקה השלימו את אירועי יום פקולטה.
* הרצאת חתן פרס וולף בחקלאות התקיימה בחודש האחרון ,באולם זימן שהיה מלא מפה לפה.
 Prof. Jared Diamondדיבר על The Local Origins of Agriculture
* טקס מלגות ע"ש שמין לתלמידי חטיבת "חקלאות כלכלה ושיווק" ,ו"שיווק וממון"
הטקס השנתי לחלוקת המלגות לתלמידי חטיבות "חקלאות ,כלכלה ושיווק" ו"שיווק ומימון" לזכרו של מר עמנואל שמין
מארה"ב ,יוזם ותומך בחטיבה .נערך בנוכחות בתו ,הגב' שרה שמין קס שהגיעה מארה"ב להשתתף בטקס .השנה חולקו 10
מלגות לתלמידי תואר ראשון ומלגה אחת לתלמיד מוסמך .את הטקס הנחה ראש החטיבה ,ד"ר אמיר היימן מהמחלקה
לכלכה חקלאית ומנהל בחקלאות.

אירועים במסגרת חבר הנאמנים בפקולטה לחקלאות ברחובות
טקס הענקת פרס החזון ומלגות על שם רוברט ה' סמית לתלמידי דוקטור מצטיינים בפקולטה
במעמד נשיא האוניברסיטה ,פרופ' מנחם בן ששון ,רקטור האוניברסיטה פרופ' אשר כהן ,סגן נשיא
לקשרי חוץ ,מר כרמי גילון ,מנכ"ל האוניברסיטה ,הגב' בילי שפירא ומר דייויד סמית' מארה"ב,
תורם פרס החזון ,ובנו של רוברט ה' סמית ,תורם המלגות לדוקטורנטים מצטיינים .את הטקס הנחה
דיקן הפקולטה ,פרופ' רוני פרידמן.
את פרס החזון קיבל השנה תומר מאיר סלמה ,תלמיד לתואר דוקטורט בהנחיית פרופ' יצחק הדר
ופרופ' עודד ירדן ,שהציג את מחקרו "הגברת נעכלות ביומסה צמחית בעזרת פטריית פלאורוטוס
משופרת גנטית".
שתי סטודנטיות לתואר דוקטור הצטרפו השנה לתלמידים המקבלים את מלגות סמית' לתלמידי
דוקטור מצטיינים )מלגה הניתנת למשך שלוש שנים( .הסטודנטיות הן :לילי נמרי מהחוג למדעי
התזונה ,בהנחיית פרופ' בטי שוורץ מהמכון לביוכימיה ,מדעי המזון והתזונה ,ולידור שער מהחוג לגידולי שדה ,בהנחיית ד"ר
צבי פלג מהמכון למדעי הצמח והגנטיקה בחקלאות.

טקס לזכרה של פרופ' יהודית בירק

והענקת פרסים מקרן ע"ש אליס ועלמה בירק
השנה ,התקיים בפקולטה טקס לזכרה של פרופ' יהודית בירק והענקת פרסים מקרן ע"ש אליס ועלמה בירק .במעמד נשיא
האוניברסיטה ,פרופ' מנחם בן ששון ,רקטור האוניברסיטה פרופ' אשר כהן .סגן נשיא לקשרי חוץ ,מר כרמי גילון וגב'
אנג'לה קמבר ,בתם של אליס ועלמה בירק שהגיעה מאנגליה להשתתף טקס .הנחה דיקן הפקולטה ,פרופ' רוני פרידמן.
הטקס הוקדש לזכרה של פרופ' יהודית בירק מהמכון לביוכימיה מדעי המזון והתזונה ,דיקן הפקולטה לחקלאות בשנים
תשל"ח –תש"ם ) (1977-1980וכלת פרס ישראל בחקלאות ,שהלכה השנה לעולמה .דברים לזכרה נאמרו על ידי פרופ'
מנחם בן ששון ,נשיא האוניברסיטה ,דיקן הפקולטה ,פרופ' רוני פרידמן ,רקטור האוניברסיטה ,פרופ' אשר כהן ,פרופ'
זכריה מדר ,שהיה עמיתה במכון לביוכימיה ,מדעי המזון והתזונה ,בנה ,צחי בירק ,ואנג'לה קמבר ,קרובת משפחתה
מאנגליה.
החלק השני הוקדש להענקת פרסים ע"ש אליס ועלמה בירק ,פרסים המחולקים כל שנה לארבעה זוכים :שני חוקרים צעירים,
האחד מהפקולטה לחקלאות והשני מביה"ס למשפטים ,ולשני סטודנטים ,גם כן האחד מהפקולטה לחקלאות והשני מביה"ס

למשפטים .מהפקולטה זכו השנה ד"ר צבי פלג והדוקטורנטית ערבה שתיל כהן ,תחת הנחיתו של ד"ר מנחם מושליון.
ממשפטים – ד"ר יהונתן גבעתי והדוקטורנטית תמר הראל בן-שחר.
שני המרצים הזוכים ,ד"ר צבי פלג וד"ר יהונתן גבעתי הציגו את מחקריהם בפני הקהל.

ספר חדש נוסף לפרופ' אפרים כהן ,המחלקה לאנטמולוגיה
Target Receptors in the Control of Insect Pests
Edited by Ephraim Cohen
This special volume (part I) of Advances in Insect Physiology consists of five
chapters that comprehensively review basic and practical aspects of several major
target receptors that are involved in crucial physiological mechanisms in insects.
Disruption of the normal function and control of such receptors via natural products
and synthetic ligands is the underlying basis for insect pest control or insect pest
management.
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