12:30-12:50

11:10-11:30
ד"ר יעל הלמן  -סודות מחיי החברה של החיידקים

ד"ר אייל ארט  -על פילים לבנים ,ברבורים שחורים
והתפיסה של אירועים נדירים

הרצאות

מפגש עם אנשי תעשיה ,מדענים ובוגרים מחוג ביוכימיה ומדעי המזון.
במפגש יינתן כל המידע אודות מסלולי הלימודים ,אפשרויות תעסוקה
וכמובן יהיו טעימות מוצרי מזון ישר מהמפעלים

פאנל 4
מדעי התזונה  -פרופ' אורן תירוש
ביוכימיה ומדעי המזון  -פרופ' אורן פרוי

פאנל 3
כלכלה חקלאית ומינהל בחקלאות  -פרופ' אמיר היימן
ניהול מלונאות ,משאבי מזון ותיירות  -פרופ' עליזה פליישר

פגישות עם ראשי חוגים

הרצאה
כיצד לבחור מה ללמוד  -גב' דנה ורצברגר

פאנל 2
מדעי בעלי חיים  -ד"ר סמיר מבג'יש
רפואה וטרינרית  -פרופ' שמעון הרוש

פאנל 1
מדעי הקרקע והמים  -ד"ר משה שנקר
אגרואקולוגיה ובריאות הצמח  -פרופ' שאול בורדמן
מדעי הצמח בחקלאות  -פרופ' נאוה מורן

במהלך היום יתקיימו שלושה סיורים להכרת הקמפוס ולמעונות הסטודנטים
בשעות13:00 ,12:00 ,11:00 :

בניין יק"א כיתה 20

13:50

מועדון הסגל

13:05-13:45
מנחה :פרופ' בועז יובל

12:20-13:00
מנחה :פרופ' משה קול

11:50-12:15

11:05-11:45
מנחה :פרופ' משה קול

10:10-11:00
מנחה :פרופ' בועז יובל
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