
אם אינך רואה מייל זה אנא לחץ כאן

             ידיעון בוגרים ראש השנה התשע"ט             

 
בוגרים יקרים, 

אנו מסיימים שנה עמוסה בפעילות וצופים לשנה עמוסה אף יותר. הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה מחדשת ימיה בתשע"ט וקולטת 6 חברי סגל
חדשים. אין ספק כי הקליטות האלו והקליטות בשנים האחרונות משנות את פני הפקולטה ומצעידות אותה ואת החקלאות הישראלית לעתיד

טוב יותר.
 

הפקולטה פתחה שעריה השנה לקהלים חדשים ופנתה לאוכלוסיות תלמידים שמתעניינות בחדשנות ובהיי-טק ושל עולם החדשנות והמזון.
הפקולטה עם זאת מתמודדת עם משבר מתמשך במספר תלמידי הבוגר. כאן אני פונה אליכם כשגרירים הטובים ביותר שלנו לפעול ולעודד

מתעניינים ללמוד לתואר ראשון ו/או תארים מתקדמים בפקולטה.
 

בתשע"ט אנו מתכננים מספר מהלכים שיקרבו את התלמידים שלנו לתעשיית המזון והחקלאות ופותחים קורס חדש בו יתנסו התלמידים בניהול
פרוייקטים בתעשייה. בנוסף, אנו פועלים לפתח תוכנית לימודים חדשה העוסקת בחקלאות חישובית ומדייקת, ומרחיבים את הצע הקורסים

בנושאי חדשנות ויזמות.
אני מאחל לכולם שנה טובה ושנה אקדמית פוריה.

 
פרופ' בני חפץ, דיקן

במסגרת חגיגות שנת ה-75 לפקולטה חגגנו את אירוע הסיום של מושב חבר הנאמנים של
האוניברסיטה אצלנו בקמפוס. מאות מבוגרי הפקולטה, מוזמנים, חברי סגל ואורחי חבר הנאמנים

 
נהנו מאווירת הפסטיבל והופעה של להקת ג'יין בורדו. 

 

 
לתמונות מהאירוע 

 

 
הרשמה למאגר הבוגרים:

 

 
 בכדי לבסס את תא הבוגרים, אנו מבקשים לחדש את פרטי ההתקשרות של מאגר הבוגרים. 

אנא עדכנו מספר פרטים שיאפשרו לנו לשמור על הקשר, ועודדו חברים בוגרי הפקולטה להירשם גם

 
הם בקישור 

 

סימפוזיון חגיגי לכבוד זוכה פרס וולף בחקלאות, פרופ' ג'ין רובינסון
 

במאי הפקולטה זכתה לארח זוכה פרס וולף בחקלאות, פרופ' ג'ין רובינסון מאוניברסיטאת
אילינוי באורבנה-שמפיין. 



פרופ' רובינסון עשה את פוסט הדוקטורט שלו בפקולטה בשנות השמונים וקיבל תואר דוקטור
של כבוד מהאוניברסיטה העברית ב-2015.  הוא השתמש בדבורת הדבש כמודל העיקרי שלו,

והצליח לגשר בין תחומי ההתנהגות של בעלי החיים, הסוציוביולוגיה, הנוירוביולוגיה ומדע
הגנום.

 
FOODTECH NATION כנס

 
המכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה יזם כנס פודטק בשיתוף האקדמיה והתעשייה. הכנס עסק בכל ההיבטים הקשורים לחדשנות בענף המזון

ולהיבטי הקיימות הנוגעים לה. גולת הכותרת של הכנס היתה הצגת מוצרים שפיתחו סטודנטים מהפקולטה.  
 

סיקור הכנס FOODTECH NATION בג'רוסלם פוסט
 

(TPS קרדיט) שיחה עם חוקרים וסטודנטים בכנס
 
 

 
אירועים קרובים: 

 
MEDPINE 8-11 באוקטובר - כנס

9 באוקטובר - כנס החברה האנטומולוגית
11-12 באוקטובר - האקאתון אריזות מזון

 



יו"ר תא הבוגרים: פרופ' יעקב קטן
ליצירת קשר: pr.agri@mail.huji.ac.il או בטלפון 08-9489505

pr.agri@mail.huji.ac.il על ידי deborah.weisman@mail.huji.ac.il -הודעה זו נשלחה ל

על מנת להסיר עצמך מרשימת תפוצה זו לחץ כאן


