
 

 FoodTech Nation   2019כנס
 והרשמה התכנסות 08:30-09:00

  מליאת פתיחה 09:00-10:30
 

 פתיחה וברכות 
 האוניברסיטה העברית בירושלים, מזון וסביבה ע''ש רוברט ה. סמית פקולטה לחקלאותודברי גב' זהר מרקוביץ דיקן משנה, הפקולטה דברי פרופ' בני חפץ, דיקן ה

והאינטראקציה שלהם עם מערכת החיסוןחיידקי המעי   
 הפקולטה לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט בטכניון ,זטורסקי, מרצה בכירה-ד"ר נעמה גבע

 תכנית המתמחים 'הדבר הבא'
 מר תומר שוורץ, רכז התכנית בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע''ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים

פרויקט פיתוח מוצרים של סטודנטיםהצגת   
 המכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע''ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית                                

 אתגרים בניהול חדשנות בעידן משתנה
 מר אייל מליס, מנכ"ל קבוצת תנובה

10:30-11:00 
 

 הפסקת קפה
 מליאת בוקר 11:00-12:45

 עולם הפודטק מנקודת מבטו של המשקיע         
 גב' רות אלון, מייסדת ומנכ"לית קרן מדסטרה

 להישאר נקי אחרי הייצור  -מכשירים לעיבוד מזון 
 Kiinns צביקה פורמן, מייסד, מנכ"למר 

 הדפסה תלת ממדית של מזון
 פרופ' עדו ברסלבסקי, הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע''ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית בירושלים

The Future of Food 
Professor Louise O. Fresco, President of the Executive Board of Wageningen University & Research, Netherlands ** 

12:40-13:30 
 

 צהריםארוחת 

  צהרייםמליאת                                                                                                                       13:30-15:15
 
 
 
 
  

 שימוש במיקרואורגניזמים לפעילויות ספציפיות במזון 
 ע''ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העבריתאות, מזון וסביבה הפקולטה לחקלרוני שפירא,  ד"ר

Decay Prevention in Post-Harvest  
 CTO TarriTech,, מייסדת, יזמתצקי, טניגב' אמה קבי                                                                                 

 , של סטודנטיםפיתוח מוצרים   -ים הצגת פרויקט                                                                                       
 המכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע''ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית

 לקראת יישום המלצות משרד הבריאות –רב שיח: עצור! רמזור לפניך 
 בהנחיית ד"ר תמי מירון, יועצת בכירה לפיתוח מוצרים

 .פרופ' רונית אנדוולט, מנהלת אגף התזונה משרד הבריאות ומרצה בבית הספר לבריאות הציבור אוניברסיטת חיפהדברי פתיחה ורקע כללי: 
, משרד מנהל שירות המזון הארצי/ אינג' אלי גורדון,  חיפה אוניברסיטת הציבור לבריאות הספר בבית ומרצה הבריאות משרד התזונה אגף מנהלת, אנדוולט רונית' פרופבהשתתפות: 

כון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה, הפקולטה מנהל המ,  פרופסור אורן פרויהבריאות / עו"ד יפה חובב, מנהלת ענף המזון באיגוד לשכות המסחר / גב' אורנה לוי, דיאטנית תעשייה / 
משולם, מנהלת תחום  –גב' נגה שוורץ מנהלת איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים /  ,/ עו"ד גליה שגיא לחקלאות, מזון וסביבה ע''ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית

   בריאות, אגף שיווק, מטה חטיבת החלב, תנובה

 בשפה האנגליתתינתן  ** ההרצאה     יתכנו שינויים*
 


