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 וסביבהקלאות, מזון הפקולטה לח
  

 

 

 

 

 

 
 .בשנת תשע"ו השוטפת של הוועד במרץ בה דווח לציבור העובדים על הפעילות 22אסיפת עובדים התקיימה ב 

ים ומעניינים בעלי זיקה לתחומי הדעת הקיימים בפקולטה ועד העובדים החליט השנה לארגן מספר סיורים מקצועיים ליעדים מגוונ
  שני יקבים נבחרולסיור באפריל.  29-התקיים באחר הצהריים של יום רביעי , ה את הסדרה,הראשון שפתח  ,סיור היקבים .לחקלאות

 . הממוקם בכפר אוריה , יקב בוטיק משפחתיא, והשני יקב קדמיקב ברקן" הממוקם בקיבוץ חולדה" –גדול והאחד מסחרי 

עימות מסוגי היין השונים, נסענו ליקב קדמא שם טלאחר ושל חביות היין,  הענק לאחר ביקור ביקב ברקן בו ראינו את חדר האחסון
. ון וטיפול ביין לאחר הכנתוסחשני היקבים חשף שיטות שונות לאי השוני הגדול בין בכדי חרס לפי המסורת הגיאורגית. היין מאוחסן

 לאחר הרצאה קצרה של בעלת המקום וייננית היקב הגב' לינה סלוצקין טעמנו את סוגי היין השונים המיוצרים ביקב.

פקולטה לחקלאות נפתחה השנה התכנית הבינלאומית למוסמך בגידול גפן וייננות. תכנית שהלומדים בה נחשפים לתיאוריה ב
כי בבוא בכרם במושב טל שחר, וביקב שורק. אנו מקוים מתקיימים בקמפוס הפקולטה, הלימודים  ולמעשה שבגידול הגפן וייצור היין.

 ברחובות.לחקלאות היום ייפתח יקב לימודי גם בקמפוס הפקולטה 

   בנושאי איכות סביבה, מזון, ובעלי חיים. הבאים המקצועיים לקראת הסיוריםכנון וההתארגנות שוקד על המשך הת ועד העובדים
  סיורים אלה.ב כם והשתתפותכםנשמח מאוד להמשך היענות

 
 קדמאביקור ביקב                          

 

 

 

 

 

 

 

 ביקור ביקב ברקן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חדשות בקמפוס ומסביב

 וועדצריף הב 16:00-8:00בשעות  1723/5/20יתקיימו ב  סתדרותבחירות להה
 . עשו זאת!יע לקלפי ולהצביעיכול להגבדואר, מי שקיבל כרטיס בוחר 

 . הציבור מוזמן15:30בשעה  17/5יו"ר המרחב מר עודד עמרם יגיע למפגש עם העובדים ב 
 המפגשמועד הודעה מסודרת תישלח לקראת 



 
 

 הפנינג פתיחת הקיץ עובדי הפקולטה מוזמנים ל
 בפקולטה לחקלאות. הנופשהספורט ובמרכז 
 . בהצגת כרטיס עובדחינם  לעובדים הכניסה

  בלבד. 4-12בגילאי מיועד לילדים  ההפנינג

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 
 

 
 

 

 ברכות לילידי חודש מאי:                

 

 

 

 

 

  

 תרבותחדשות 

 יום הולדת שמח

 ילידי מאי
ג'נין הרפז, טוקרס טלי, 

כובאני מאיה,  יונה רותי,
כלב חיים, לויטוס יעל, 
לנדאו אלעד, מנחם 

 סובול איריס,  מנחם,
עוז ריקי, פרוכטר יעל, 

ילן, שטרן ירדן, שפי א
 שפילמן מיכל

 ילידי אפריל
 בלומנפד יפית, 

 ביאלה יערית, האן מיכל, 
 זולטן גליק עידית, 
 חלד שובל שירה, 

יוסף יעל, כלב רקפת, 
 קונסנס אירית, 

 גילה,  שוהם
 גיתשקולניק ש

לימור , כץ מוטי משתתפים: דדי ברוןבימוי: שלומי מוסקוביץ' מחזה 
  גולדשטיין, יואב לוי, איה שבא, דוד שאול, נעמה שטרית, הדר ברוך

 
 חוזרים, ואדריכלית עיתונאי, המאוחרות 40-ה בשנות זוג-בני תקציר:

), הבכורה הבת חתונת לקראת( אופנתית טעימות מארוחת ביתהה
 המתנהלת המרמור שיחת מתוך. לכיסם ולא לטעמם לא שהיא ארוחה
 קרום על ניצבים, האישיים והן המקצועיים הן, שחייהם מסתבר ביניהם

 .להתבקע העומד דקיק
 הקדומות דעותיהם - ימני דתי מתנחל - המיועד וחתנה הבת כשמגיעים

 השנאה, הקרע עומק את וחושפים השטח פני על צפים לחתן ויחסם
 ".סובלניים"ו" נאורים" להיות הניסיונות למרות, והניכור

 
 .רגעים דרמטיים לרגעים משעשעים שמאזנת ביןהצגה מבדרת, 

 הפסקה ללא וחצי כשעה: הצגה משך
 

 

 

 ג'ינסים, מכירת מכנסיים וחולצותאורית  – 17/5אפל, מכירת תיקים ואביזרי אופנה, ענת  – 10/5   מכירות החודש

 ; 20912 –(מהנדסים) גיל לרנר ; 89535 –(אחיד) יעל קלרמן ; 89913 –(ביוכימאים) חברי הוועד: אלעד לנדאו 
 ; 89152 –(טכנאים והנדסאים) שושי שלום ; 20198 –(אחיד)  סיון חלימי; 89435 –(ביוכימאים) אה נווה ל

 08-9489330 – מזכירת הוועד: מאיה כובאני. 20662/  89991 –יו"ר (מחר) רקפת כלב 
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