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  לוין  ישראלד"ר לזכרו של  20 -ההשנתי מחקרים הכנס 
 בעמק החולה  בחוות הגד"ש  ,בינואר   8-יום רביעי ה

  
ד"ר לזכרו של  את הכנס השנתייקיימו  ,יגלממכון המחקר ו  , מו"פ צפוןהחברה לפיתוח הגליל

המחקר חלוצי ומממייסדי מכללת תל חי , יקיבוץ כפר גלעד וותיקי מ, לוין ז"ל)שרוליק( ישראל 
 . בינואר בחוות הגד"ש בעמק החולה 8-ביום רביעי ה ,גלילהחקלאי ב

 
הכבול שנערכו  ולמחקרים בשטחי תכניות המחקר והניסויים בגד"ש עמק החולההכנס יוקדש לדיווח 

האוניברסיטה העברית ממו"פ צפון, מכון מיגל, חוקרים  כנסו בארחתי. השנה החולפת במהלך
 לקהל. מחקריהם אשר יציגו את, ומינהל המחקר החקלאי )מכון וולקני(

 
בנוף החקלאים והחוקרים בגליל. לצד עבודתו  מעוררת השראהמוכרת ודמות לוין,  ישראלד"ר 

במכללת תל  ללמוד חלושל סטודנטים לחקלאות שהרבים דורות לוין המחקרית בחקלאות, הכשיר 
בן למשפחה לוין, אוניברסיטה העברית בירושלים. ללפקולטה לחקלאות ברחובות  המשיכוחי ו

חברה מהעמוס לוין בנו  .20כשהוא בן  1934, עלה לארץ  בשנת לטביהמריגה,  יהודית ציונית
אבא היה רפתן מעל עשרים שנה. מספר: "תפוח במועצת הצמחים ולחן ויו"ר ש  תוח הגליל לפי

ובמקביל סטודנט בפקולטה לחקלאות ברחובות, לכימיה וחקלאות בהמשך עבר להוראה והיה מורה 
לימד ולמד בו זמנית וגידל עם אימא צפרירה חמישה ילדים. תלמידיו מעריכים אותו עד היום, הוא 

היה מורה לדוגמה, מורה לחיים. מודל להערכה בשיטות הלימוד ואהבת התלמידים. עם סיום 
בקרקעות החולה, החל במחקר  (פיקציהיניטרחינקון )הדוקטורט בתחום מדעי הקרקע ותהליך ה

קרקע, דישון והשקיה בגידולי שדה ומטעים. אבא אהב את החקלאות ועובדי האדמה. כחלוץ 
המחקר החקלאי בגליל, היה אבא בין פורצי הדרך להקמת מכללת תל חי ולהקמת המגמה 

 ".ואיכות הסביבה, חקלאות ללימודי ביוטכנולוגיה ההמשכה הפכבהחקלאית ש
 

לזכרו של לוין ויוצגו בו מחקריהם של  ,בברכות ודברים שיישא העיתונאי הרצל בן אשר ייפתח הכנס
ד"ר מרי דפני , ד"ר אביב אשר, מו"פ צפון; העברית יברסיטההאונמשירן בן זאב ופרופ' שוקי סרנגה 

עומר דינר, גד"ש סאסא, מכון מיגל;  חן, אסף ר"ד; און רבינוביץ, מו"פ צפוןד"ר  ;ילין, מו"פ צפון -
רואי בן דוד, ד"ר דנה מנט וגיא ; ד"ר העברית המכון למדעי החיים באוניברסיטה ,פקרסקי סשה

עבור  למספואולי קינואה גיד :שייחשפו לקהל הכנסהחדשניים בין המחקרים כדרי ממכון וולקני. 
 תפוחי אדמה זני תצפית, ניסויים בהתמודדות עם פטריית הקרקע מסוג קשיון רולפסי, בקר

הכנס יסתיים עם סקירת תכנית המחקרים  ועוד. העגורים נדידת במחקר חידושים, המקומי לשוק
 מפי: שמעון זית. 2020של מו"פ צפון לשנת 

 
 .כניסה ללא תשלוםקהל מוזמן, ה, החוות הגד"שב 8:00 שעהב 1.8-יום רביעי ההכנס יתקיים ב

  
 
 
 
 

 3301936-050, אלה דגן  6930530-04 -תקשורות יעל שביט   -לפרטים נוספים 

 


