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מה אוכלוסיית העולם תצטרך בשנת 2050?
האוכלוסייה זה אתם, אני, החברים המשפחה... כולם.
מקורות מזון חדשים? מים נקיים? אוויר צח לנשימה?

נראה לנו מובן מאליו... 

בשביל זה, אוכלוסיית העולם צריכה, כבר היום,
אנשים שיודעים איך לדאוג לטבע.

זה מה שאנחנו עושים בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה.

באמצעות פיתוחים מעולם ההייטק,  טכנולוגייה חדשנית ומחקר מתקדם,
אנחנו בפקולטה מגשימים פתרונות חכמים שיעזרו לדאוג לטבע

ולענות על צרכי האנושות בהווה ובעתיד.

אז אם גם לכם יש אהבה גדולה לטבע ומחשבה פורצת דרך,
אתם מוזמנים להצטרף אלינו:

ללמוד אגרוטק, ביוטק, פוד-טק, איכות סביבה, ניהול ועוד.

למידע נוסף והרשמה
02-588-2882

למידע נוסף על תחומי הלימוד
08-948-9190

להרשמה אונליין
info.huji.ac.il

לאתר הפקולטה
hafakulta.agri.huji.ac.il

לדף הפייסבוק שלנו
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה

ע"ש רוברט ה. סמית, רחובות

ליצירת קשר



פאנלים - אולם 11

למה ללמוד באוניברסיטה העברית  9:15-9:30

גב' עפרה אש, נציגת אגף השיווק   

פאנל 1  9:30-10:30

מנחה: פרופ' שי מורין       

אגרואקולוגיה ובריאות הצמח - ד"ר יעל מנדליק   

מדעי הצמח בחקלאות - ד"ר סמדר הרפז-סעד   

מדעי הקרקע והמים - פרופ‘ רוני וולך   

פאנל 2  10:40-11:20

מנחה: פרופ' אורנה הלוי   

מדעי בעלי החיים - ד"ר ליאור דוד   

רפואה וטרינרית - פרופ' גד בנעט   

פאנל 3  11:30-12:10

מנחה: פרופ' שי מורין     

כלכלת סביבה וניהול - ד"ר עידו קן   

ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירות - פרופ' איל ארט   

פאנל 4  12:20-12:50

מנחה: פרופ' אורנה הלוי   

מדעי התזונה - פרופ' אפרת מונסונגו-אורנן   

ביוכימיה ומדעי המזון - פרופ' עדו ברסלבסקי   

לאורך היום - ברחבי הקמפוס
•  דוכני חוגים

•  דוכני מכינה ומכינת קיץ

•  דיקנט הסטודנטים - מעונות, סיוע, לקויי למידה, שוויון הזדמנויות

•  בדיקת סיכויי קבלה והרשמה

מפגש - מועדון הסגל
עם נציגים מתעשיית המזון בוגרי הפקולטה לחקלאות   13:00

פרופ' עדו ברסלבסקי   

סיורים - ברחבי הקמפוס 
9:45 / 10:45 / 11:45     סיורים להכרת הקמפוס

11:00       סיור מודרך במעבדות קרקע ומים

11:45       סיור מודרך למכוורת ולמעבדות החוג

       לאגרואקולוגיה ובריאות הצמח

13:00       ביקור במעונות הסטודנטים

       ומפגש עם תלמידים ותיקים - אגודת הסטודנטים

הרצאה - כיתה 10
”הנדס לי כבשה“ - פרופ' מנחם מושליון  11:45 - 12:15

באי היום הפתוח זכאים להנחה ייחודית - 250 ש“ח הנחה בדמי הרישום 
לנרשמים  ביום שישי ה-15.2.19 בין השעות 9:00-15:00.

הנחה לנרשמים בסך 200 ש“ח מדמי הרישום תינתן במשך 4 ימים בין 
התאריכים 18.2.19-15.2.19 (בחצות).

כי הטבע צריך הייטקיסטים שמבינים אותו - הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה


