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 FacuLetter

שבועות, תשע"ט
דבר הדיקן

 

בוגרים יקרים,

 

שבועות, חג הקציר, הינו מועד מצוין בלוח השנה לעדכן על היבולים החדשים מבית היוצר של הפקולטה

לחקלאות, מזון וסביבה.

 

אנו בעיצומה של ההרשמה לתש"ף ושמחים לראות עליה במספר הנרשמים וזאת לאחר יום פתוח מוצלח

ועמוס. בנוסף להרשמה לתואר ראשון, אנו עושים מאמץ להגדיל את מספר תלמידי המוסמך ושמחים לבשר

על תוכנית מלגות חדשה (ראו למטה) ועל שנה עמוסה בכנסים מדעיים. 

 

אני מודה לכל אחת ואחד מכם על התמיכה בפקולטה והפצת המידע על הפעילות שלו.

 

פרופ' בני חפץ, דיקן

 

 

תכנית מלגות חדשה לתלמידי מוסמך מצטיינים
 

הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית מציעה מלגות לתלמידי מוסמך מצטיינים במסלול

המחקרי לשנת הלימודים תש"פ.

 

תלמידי בוגר מצטיינים שיבחרו ללמוד לתואר שני באחד מהמסלולים המחקריים בפקולטה לחקלאות מזון

וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, יקבלו מלגה חודשית בסך 6000 ₪ למשך שנתיים ופטור מלא מתשלום שכ"ל

למשך שנתיים (200%).

 

הקבלה ללימודי מוסמך טעונה אישור חוג הלימודים ומותנית במציאת מדריך לעבודת גמר לפני ההרשמה

למוסמך.

 

המלגאים מתחייבים להשקיע את כל זמנם במחקר (למעט עבודה כמתרגלים בתשלום, במידה וידרשו לכך

על ידי המחלקה/מכון) ולסיים את חובותיהם הלימודיים במשך הזמן המוקצב לעבודת מוסמך.

 



הזוכים יבחרו ע"י ועדת המלגות של הפקולטה, נדרשת המלצת המנחה.

הגשת המועמדות תעשה במערכת המקוונת. תאריך הגשה אחרון 20.7.2019

 
https://hafakulta.agri.huji.ac.il/news/milgot-masters  :לפרטים נוספים

 

 
כנס העולם מחר 

 

מאות משתתפים הגיעו  לכנס החדשנות, מחקר ויזמות "העולם מחר: אתגרי החקלאות, המזון והסביבה",

GrowingIL smart--ו Volcani Center - ARO ולתערוכת הסטארטאפים שנערכו בשיתוף עם

agriculture community  לצפיה בוידאו  

 

 

הענקת פרס וולף 2019 לפרופ' דויד זילברמן 
 

פרס וולף בחקלאות הענק השנה לפרופסור דוד זילברמן מאוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, עבור פיתוח מודלים

כלכליים למתן מענה לסוגיות יסודיות בחקלאות, כלכלה ומדיניות. זילברמן, יליד העיר ירושלים, עוסק בכלכלת

החקלאות, הסביבה, הטכנולוגיה והסיכונים הכרוכים בהם. מטרתו היא לשלב את התיאוריה הכלכלית לפתרון

בעיות בעולם, במדינות מפותחות ומתפתחות כאחד.

 

 

 
הענקת פרס החזון ע"ש רוברט ה. סמית

 לתלמידי דוקטור מצטיינים
 

בטקס חגיגי שנערך בפקולטה בנוכחות מר דיוויד סמית ונשיא האוניברסיטה, פרופ' אשר כהן, זכתה

הדוקטורנטית יעל אריהן מהמחלקה לאנטומולוגיה בפרס החזון ע"ש רוברט ה. סמית.

 

הפרס מוענק ע"י מר דיוויד סמית, בנו של רוברט ה. סמית, לזכר אביו לסטודנטים מצטיינים העורכים מחקר

בסיסי בעל השלכות ברורות לפיתוח טכנולוגיות חקלאיות מודרניות ו/או שילובן בסביבה בת-קיימא.

 

עבודת המחקר של יעל בהנחיית פרופ' שרוני שפיר וד"ר ארנון דג עוסקת בתכולת חומצות שומן באבקות

פרחים שונות וחשיבותן לתזונת דבורת הדבש.   לתמונות מהאירוע

 
 

 

  
פודטק

 

 



כנס המכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה לחדשנות בעולם המזון 18.6.2019
 

הכנס השנתי "FoodTech Nation 2019" המתמקד בעולם החדשנות וסביבת האקו-סיסטם של חדשנות

בתעשיית המזון יתקיים ב18 ביוני 2019 באודיטוריום אריוביץ, בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע''ש רוברט

ה. סמית ברחובות.

 
הכנס, המאורגן על ידי המכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה ובשיתוף קבוצת נתיב יועצים, ישמש זירת

מפגש לדיונים והחלפת דעות בין שחקני מעטפת החדשנות בתעשיית המזון {חברות הזנק ויזמים, חוקרים

מהאקדמיה, משקיעים, חממות, נציגי התעשייה ומומחים מהתחום} ויעסוק בכל ההיבטים הקשורים לחדשנות

בענף המזון ולהיבטים הרלוונטיים לסביבת האקו-סיסטם והקשר בין האקדמיה לתעשייה.

 
   https://www.nativyoatzim.co.il/foodtech

 

 
יום עיון מדברים שפת האכילה

 לאנשי מקצועות הבריאות והטיפול במסגרת המדור ללימודי חוץ 
 

יום עיון המוקדש כולו לעיסוק בהתנהגויות אכילה ותפיסת הגוף – 

https://hutz.agri.huji.ac.il/eating.dialog.conference : הזדמנות אחרונה להרשמה

 

 

 

 

חדשות FaculTech – מועדון היזמות של הפקולטה לחקלאות 
 

סדנת לינקדאין - בוגרים ובוגרות מוזמנים לאירוע הקהילה הבא שלנו - סודות וטיפים לפרופיל לינקדאין

מושלם- ב-11.6. פרטים נוספים והרשמה בקישור הבא.

 

גאווה פקולטאית - המיזם Kinoko, שצמח מתוך תכנית האקסלרציה שלנו וכולל בוגרות וסטודנטיות

בפקולטה, זכה בפרס חביבי השופטים בתחרות Pitch Night של המרכז הבינתחומי הרצליה וקרן

.Mirage

 

רוצה להצטרף אלינו גם? חושבת שיש לך מה לתרום לדור הבא של היזמות הישראלית? נשמח

לארח! בקרו אותנו בקבוצת הפייסבוק, עמוד הלינקדאין או פנו ישירות אל מנהלי הקהילה, ברק דרור

ויותם זך. 

 

 

סיפור ההצלחה שלי
 

 

אנחנו מבקשים ליצור מסורת חדשה ולהפנות זרקור בכל פעם לאחד מכם. 

אם אתם סבורים שיש לכם סיפור הצלחה מעניין, אתם לוקחים חלק בפיתוח חדשני, אתם חלק ממיזם שכדאי

 



 
שכולם יכירו וכד' בבקשה כתבו לנו למייל ונפרסם בפייסבוק הבוגרים. 

 

 
 
בואו נהיה בקשר !

יש לכם רעיון לשיתוף פעולה? רצון לשתף מניסיונכם,לגייס כח אדם מקרב בוגרי הפקולטה או משהו שלא

חשבנו עליו נשמח אם תהפכו לבוגרים פעילים בתא ותיצרו איתנו קשר במייל או בעמוד הפייסבוק. 

 
 

 מוזמנים לבקר אותנו
 

 
יו"ר תא הבוגרים: פרופ' יעקב קטן

 
   Webmaster.agri@mail.huji.ac.il  :מייל

 
תא בוגרי הפקולטה לחקלאות, רחובות

על מנת להסיר עצמך מרשימת התפוצה לחץ כאן


