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קרקע ומים

בעלי חיים ווטרינריה

מדעי הצמח

ביוטכנולוגיה

כלכלת סביבה

אגרואקולוגיה

ביוכימיה ותזונה



סדר יום

התכנסות וכיבוד   15:00

לימודי תואר שני בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה:   15:15

 ייחודיות, חשיבות ושלבים עיקריים בשלבי ההרשמה

 שיחה עם סגן דיקן להוראה 

◀ אודיטוריום אריוביץ'

פאנל עם תלמידי מוסמך ודוקטור   15:45 

◀ אודיטוריום אריוביץ'  

OPEN LAB - פגישות עם חוקרים במעבדותיהם   16:15



קרקע ומים

ד"ר דוד הלמן |  מעבדה למידול וניטור מערכות צומח
בטונדה גד״ש  

פרופ' בני חפץ  |  כימיה של הסביבה. המעבדה עוסקת בגורלם של מזהמים 
אורגניים בסביבה 

לובל )קרקע ומים( ◀ חדר 23

פרופ' יעל מישאל  |  טיפול במים 
לובל )קרקע ומים( ◀ חדר 31

ד"ר נמרוד שוורץ  |  פיזיקה של הקרקע והידרוגאופיזיקה 
לובל )קרקע ומים( ◀ חדר 24,25

ד"ר שיקמה זערור  |  גיאוכמיה של הקרקע ויחסי סלע-קרקע-צמח 
לובל )קרקע ומים( ◀ חדר 28

ד"ר ערן טס  |  מעבר גזים בין הביוספרה והאטמוספרה עבור שיפור חיזוי התאדות, 
ושימוש מושכל בצמחיה להפחתת זיהום אוויר והתחממות גלובלית

לובל )קרקע ומים( ◀ חדר 9

פרופ' משה שנקר  |  כימיה של הקרקע, פוריות הקרקע והזנת הצמח
לובל )קרקע ומים( ◀ חדר 42

Ecohydrology and Environmental Modeling  |  ד"ר יאיר מאו
לובל )קרקע ומים( ◀ חדר 19

בעלי חיים ווטרינריה

ד"ר אורן פורקוש  

אישיות ורווחה של פרות חלב: שימוש בתגי מיקום ומדדים ביולוגים כדי למדוד   -
התנהגות בקבוצה של 60 פרות

השוואת אישיות )translational( על פני אורגניזמים שונים: עכברים, עטלפים,   -

פרות, ואנשים

ניתוח התנהגות של תרנגולים באמצעות מעקב אוטומטי בעזרת מצלמות  -

מעקב וניטור של חתולי רחוב באמצעות תגים חכמים    -

אריוביץ' ג' )בע"ח( ◀ חדר 314

פרופ' נחום שפיגל   
Host-pathogen and immune response in the mammary gland  -
 Development of Cell-based therapy for human Crohn Disease -

בית ספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט ◀ חדר 169

ד"ר אהוד אלנקוה  
התחקות אחר מקור הזיהום בסלמונלה מינכן/וירג'יניה ענפי גידול התרנגולות   -

והשלכות אפשריות על תכנית החיסונים לסלמונלה בשלוחת הרבייה

שימוש בכלים גנטיים לאיפיון הדבקות בסלמונלה טיפימוריום ואנטריטידיס    -
בעופות כאמצעי להפחתת המתות המוניות במשק העופות הישראלי

המצאות וגורמי הסיכון ללפטוספירה מסרובר פומונה וסרוברים אחרים בחיות    -
משק ובר בישראל 

בית ספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט ◀ חדר 308 

ד"ר ארז מילס  
הבנת היחסים בין קהילת חיידקי המעי הידידותיים של העוף עם המאכסן   -

כמודל ומטרה

- פיתוח פרוביוטיקה לעופות

- כיצד חיידק הסלמונלה חש את סביבתו 

אריוביץ' ג' )בע"ח( ◀ חדר 306

פרופ' יאפ ואן ריין  |  מניעת טעמי לוואי במערכות גידול דגים 
אריוביץ' ג' )בע"ח( ◀ חדר 005 

פרופ' גד בנעט  |  אינטראקציה בין חיות בר לחיות מבוייתות בהעברת מחלות 
זואונוטיות לאדם 

בית ספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט ◀ חדר מנהל בית הספר בקומת הכניסה

פרופ' ברטה סיוון 

פקטורי גדילה ותפקידיהם בדגים  -

- הקשר בין רבייה וגדילה בדגים 

אריוביץ' ג' )בע"ח( ◀ חדר 219

פרופ' דלית סלע-דוננפלד  |  התפתחות עוברית, תאי גזע עצביים, התמיינות 
ונדידת תאים בעובר 

בית ספר לרפואה וטרינרית ע"ש קורט ◀ קומה 2 - פינת האוכל מול המטבחון



אודיטוריום אריוביץ‘

בניין אריוביץ‘ ג‘ (בעלי חיים)

ביה"ס לרפואה וטרינרית ע"ש קורט

בניין וולקני

בניין לובל (קרקע ומים)

בטונדה גד“ש

בניין אלעזרי-וולקני

בניין פריבורג

בניין פרנקלין-אלפר

A המכון למדעי הצמח

H המכון למדעי הצמח

בניין אוטו-ורבורג
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כלכלת סביבה 

פרופ' איל ארט ופרופ' אהרון טרואן  |  מחקר מעקב עיניים בנושא ההשפעה של 
סימון מוצרי מזון על הצרכן 

אלעזרי-וולקני )כלכלה( ◀ קומה 2   המעבדה לחקר שיפוט וקבלת החלטות 

פרופ' איל ארט  
- אמון בין ובתוך קבוצות 

- בחינה של מתן אמון כמאפיין אישיות לעומת ההשפעה של מאפייני הסיטואציה 

וההקשר

אלעזרי-וולקני )כלכלה( ◀ קומה 2 המעבדה לחקר שיפוט וקבלת החלטות 

פרופ' איל קמחי 
- השלכות כלכליות של שינויי האקלים על החקלאות

- השפעת העובדים הזרים על התעסוקה והשכר בחקלאות

- פערי שכר בשוק העבודה 

אלעזרי-וולקני )כלכלה( ◀ חדר 110

ד"ר אוהד רוה  |  השפעות מקרו-כלכליות ופוליטיות של תגליות נפט וגז
אלעזרי-וולקני )כלכלה( ◀ חדר 112

אגרואקולוגיה

ד"ר שי קובו  |  אי יציבות גנומית בפטריות פתוגניות 

לובל ◀ חדר4

ד"ר יונתן בוחבוט  |  הנוירוביולוגיה של חוש הריח בחרקים 
אוטו - ורבורג ◀ חדר4

ד"ר יעל חפץ  |  תקשורת בין תאית, פוריות והזדקנות 
אוטו- ורבורג ◀ חדר3

מדעי הצמח

ד"ר ניב דה-מלאך  |  המנגנונים המשפיעים על מגוון, הרכב ותכונות של חברות 
צומח 

המכון למדעי הצמח A ◀ חדר 2110

ד"ר איתי הרמן  |  פיתוח  מודלים מולטי-מודאלים מבוססי בינה מלאכותית לשם 
חיזוי יבול בחיטה תחת תנאי אקלים משתנים 

המכון למדעי הצמח A ◀ חדר 2221

פרופ ז'וזה גרינצוייג 
גידול עצים ושיפור ביצועי השורשים ברחובות העיר ככלי לקידום הקיימות   -

העירונית

השפעות טיפולים בגזם יערני על מיחזור חומרי הזנה, שמירת לחות בקרקע   -

והתחדשות צומח ביערות אורן תחת צפיפות עצים ותנאי אקלים שונים

המכון למדעי הצמח A ◀ חדר 2317

ד"ר חגי יסעור  |  מעורבות הורמונים בתהליכי התפתחות רפרודוקטיביים

המכון למדעי הצמח H ◀ חדר 3104

 The development of a  |  )ד"ר קרן גולוב-ינוקה )נציגה של דר' שירי פרייליך
 model-guided simulation system for the management if greenhouse gas

emissions in wetlands

המכון למדעי הצמח H ◀ חדר 3113

פרופ' שחל עבו  |  ביות הצמחים במזרח הקרוב ואבולוציה של גידולי תרבות

המכון למדעי הצמח A ◀ חדר 2220

ביוטכנולוגיה

פרופ' בועז תירוש  |  יתרונות החוג לביוטכנולוגיה וייחודו באוניברסיטה 
העברית כחוג על-פקולטאי

אודיטוריום אריוביץ' ◀  קומת כניסה



ביוכימיה ותזונה

פרופ' חגי אבליוביץ'  |  איך תאים נפטרים ממיטוכונדריות לא תקינות
פרייבורג ◀ קומה 4

ד"ר גיא מחרז |  ״אמולסיות המיוצבות על ידי ננו-חלקיקים עבור חקלאות ומזון״.
פרנקלין ◀ חדר 3/5

ד"ר דפנה גוטליב  |  בשעונים ביולוגים של צרעות טפיליות ופונקאיהן 
פרנקלין ◀ חדר 3/5

ד"ר רון פורת  |  בקרת איכות, טעם ומרירות של פירות פומלית אדומה 'רדסון'
פרנקלין ◀ חדר 3/5

ד"ר ילנה פוברנוב  |  ננוטכנולוגיות וחומרים טבעיים לטובת מזון וחקלאות
פרנקלין ◀ חדר 3/5

פרופ' אורן תירוש  |  חקר רעילות שומן בכבד. מכבד שומני לנזק כבדי 
בניין פרנקלין ◀ 4301

 Big Data  פרופ' מאשה ניב  |  חוש הטעם - בריאות, מחלות ו

בניין פרייבורג ◀ Niv lab קומה 4

ד"ר כפיר שרעבי  |  הכבד כיעד לפיתוח תרופות אנטי סוכרתיות 
בניין פרייבורג, חדר 18, קומה 2

ד"ר אביהוא יונה  |  פיתוח חיידקים חדשים ע"י אבולוציה במעבדה לשימושים 
ברפואה )פרוביוטיקה טיפולית( ובמזון )לדוג' התססת חלב אלטרנטיבי( 

בניין פרייבורג ◀ קומה 2

ד"ר רוני רק  |  הגנטיקה של חלוקה והתמיינות בבשר מתורבת 
בניין וולקני ◀ חדר 15

ד"ר רוני הלמן   |  איך התזונה משפיעה על התפתחות מחלת הסכרת? 
בניין פרייבורג ◀ קומה 2

פרופ' צבי חיוקה  |  פיתוח כלים כימיים שונים לזיהוי וקטילה של חיידקים 
פתוגניים

בניין פרייבורג ◀ קומה 3 חדר 103

חזון הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה:
הזנת הדורות הבאים באמצעות חקלאות מודרנית, 

מבוססת-ידע, תוך שמירה על איכות הסביבה 

תכניות הלימודים לתואר מוסמך מכשירות תלמידים ברמה הגבוהה ביותר 

ופיתוח עצמאיים בתחומי  וביצוע מחקר  ניהול  הן לקראת האפשרות של 

החקלאות המזון והסביבה והן לקראת האפשרות של השתלבות בתעשיות 

הביוטק, אגרוטק, פודטק וחברות התרופות.

רב- בגישה  וסביבתיות  חקלאיות  סוגיות  עם  להתמודד  תלמדו  אצלנו 

איכות  על  שמירה  תוך  אקולוגיים  עקרונות  על  המתבססת  תחומית 

הסביבה, להנדס מזון במטרה לשלב גורמים תזונתיים המסייעים לבריאות 

תוך  סביבתיות  עקות  עם  להתמודד  המסוגלים  צמחים  לפתח  האדם, 

ולייעל  ותפקיד מערכות הצמח השונות, לשפר  הבנה מעמיקה של מבנה 

מחלות  על  בסיסי  מחקר  ביצוע  תוך  חיים,  בעלי  ורווחת  היצרנות  את 

בין  לשלב  אדם,  בבני  מחלות  לחקר  כמודלים  המשמשים  בבעלי-חיים 

המאפיינים הכימיים והפיסיקליים של הקרקע, המים והאטמוספירה, על 

תהום  ומי  קרקע  בזיהום  הקשורות  סביבתיות  בעיות  עם  להתמודד  מנת 

תוך פיתוח שיטות מתוחכמות של עיבוד השקייה ודישון, ותקבלו הכשרה 

במחקר ובחשיבה כלכלית מעמיקה המתמקדת בבעיות כלכליות בתחומי 

איכות הסביבה, משאבי טבע, שיווק ומימון. 

החל  הביולוגי,  הארגון  רמות  בכל  ומחקר  בלימודים  מעוניינים  אתם  אם 

המולקולרית/גנומית,  התת-תאית,  לרמה  ועד  אורגניזם-סביבה,  מיחסי 

אשר יאפשרו לאנושות להתמודד עם האתגרים המורכבים שמציבה בפנינו 

המאה ה-21,  מקומכם אתנו!



למידע נוסף על תחומי הלימוד ולהרשמה:
 mazis@savion.huji.ac.il • 08-948-9189

לאתר הפקולטה:
hafakulta.agri.huji.ac.il

לדף הפייסבוק שלנו:
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה

ע"ש רוברט ה. סמית, רחובות


