שרות לאומי-אזרחי
תשפ"ב
מכון וולקני

ברוכות וברוכים הבאים
למכון וולקני
מכון וולקני ,הינו מרכז מחקר של משרד החקלאות ועוסק במחקר מדעי של תחומים שונים הקשורים
לחקלאות בישראל .התנדבות במכון וולקני תאפשר לכם חשיפה למגוון תחומים מרתקים יחד עם התנסות
בעבודת מעבדה ,שדה וחממה .בנוסף ,ישנם תקנים מעטים של עבודה משרדית בתחומי העניין של המכון.
בכל התקנים המוצעים תעברו הכשרה מתאימה לתפקיד .התנדבות במכון וולקני מתאימה מאוד לכל
המעוניים בעתיד להמשיך בלימודי ביולוגיה או חקלאות ורוצים להחשף לתחום ולהתנסות וכמובן גם למי
שתחום המחקר קרוב לליבו.
שירות לאומי במכון וולקני הינו מסלול ייחודי שנותן הזדמנות לבנות ובני השירות הלאומי להשתלב בעשייה
המדעית-חקלאית .למסלול זה נבחרים מתנדבים המבקשים לתרום למדינה מכישוריהם בדרך ייחודית,
מקצועית ומאתגרת ולהנות משירות משמעותי ,מדעי-חקלאי וחברתי מלא בסיפוק ועשייה.

זה הזמן שלכם להיות שותפים בלב העשייה המדעית
של מדינת ישראל.
התקנים המוצעים במכון וולקני מתחלקים לשלושה סוגים:
•מעבדות המחקר
•מעבדות השירות
•משרד ואדמיניסטרציה

במכון וולקני תזכו למעטפת תומכת ומחזקת ותקבלו את ההזדמנות להתפתח -
אישית ,חברתית ומקצועית
רוב התקנים המוצעים במכון וולקני נמצאים בקמפוס המרכזי בראשון לציון (צומת בית דגן).
בנוסף ,ישנם שני תקני משרד ומחקר במרכז המחקר גילת (דרום) ותקן מעבדת מחקר ברחובות.
במהלך יום הסיירת במכון תוכלו לשמוע על התקנים המוצעים ,לסייר במעבדות השונות ואף להתראיין למגוון
התפקידים הקיים.
לקביעת ראיון וקבלת פרטים ניתן לפנות לרבקה זוהר053-5212119 :

קמפוס ראשון לציון

מעבדות מחקר

נושא

דרישות מיוחדות

ד"ר שמואל במעבדה אנו מפתחים גישות ושיטות חדשות בגרות מלאה ,יכולות מוטוריקה
לטרנספורמציה בצמחי יבול .העבודה שלנו עדינה.
בוקובזא
עוסקת בתרביות רקמה וביולוגיה מולקולרית.
המתנדב ילמד לגדל צמחים בסביבה סטרילית
בתרביות רקמה וכל מה שמסביב (עבודה במנדף
סטרילי ,הכנת מצעי גידול שונים לגידול ריבוי
השרשה ורגנרציה ,העברה של הצמחים ממצע
למצע וכו') .אם יתאים ,המתנדב גם ילמד להכין
פלסמידים בינאריים לטרנספורמציה בצמחים.
ד"ר רואי מחקר גנטי בחיטה המשלב דיגומי שדה ואפיון נדרשת בגרות מלאה במגמת
פנוטיפי למטרות סלקציה וטיפוח .שימוש בסמנים ביולוגיה (רצוי ביולוגיה כמקצוע
בן-דוד
מולקולארים ככלי משלים לסלקציה בשדה .מורחב)
ההתנדבות כוללת השתלבות במחקר שדה
ובאנליזות סמנים במעבדה.
ד"ר רקפת במעבדה שלנו חוקרים את הביולוגיה והגנטיקה
דוד-שוורץ של עצי יער במטרה להשביח עצים שיצלחו
להתמודד עם תנאי האקלים המשתנים .המחקר
כולל פיסיולוגיה של הצמח ,גנטיקה מולקולרית
ושימוש בתרביות רקמה במטרה לבחון פעילות
גנים בעצים .המתנדב.ת יוכשרו להשתלב באופן
עצמאי במחקר הכולל תרביות רקמה ,בעיקר
בעצי אורן וצפצפה ,מיקרוסקופיה ואנליזות
מולקולריות.

נדרשת בגרות בביולוגיה
ועדיפות לאנגלית ברמה גבוהה

קמפוס ראשון לציון

מעבדות מחקר

נושא

דרישות מיוחדות

המעבדה שלי עוסקת בהבטים שונים של בריאות בגרות מלאה בביולוגיה עדיפות
ד"ר
ויקי סורוקר דבורת הדבש ואקולוגיה כימית (תקשורת לבעלי ידע בכימיה ואנגלית
באמצעות חוש ריח) של פרוקי רגליים .המתנדב המתנדב.ת חייב.ת להיות
ללא אלרגיה לדבורים
יכול להשתלב במגוון פעולות מחקריות:
א .ניסויים בכוורות ורדית דבש
ב .ניסויי התנהגות במעבדה
ב .עבודות מולקולקיות לאיפיון נגיפים וביטויי גנים
של מערכת חיסונית וחוש ריח של הדבורים
ג .איסוף ומיצוי נדיפים
ד .בדיקות אנאליטיות של נדיפים בגז כרומטוגרף
ד"ר עידית מחקר על איכות קליפה של פירות וירקות .משלב דרישה לבגרות מלאה .רצוי
גישה מולקולארית עם ניסויים במטע/שדה /ידיעה של אנגלית קלה לפחות.
גינזברג
חממה ותרביות צמחים .ההתנדבות תכלול
שימור תרביות צמחים של תפוח אדמה .הכנה
של דגימות היסטולוגיות של קליפת פרי ועבודה
מיקרוסקופית.
ד"ר
כהן

יפית במעבדה עוסקים בפיתוח והתאמת טכנולוגיות
לשימושים חקלאיים .מבצעים צילומי אוויר עם
רחפנים כמו צילומים תרמיים כדי לנטר את מצב
הצמחים על מנת לייעל את ההשקיה .מנתחים
דימותי לוויינים לניטור שדות ומטעים .מפתחים
מלכודות לניטור אוטומטי של חרקים במטרה
לייעל את השימוש בחומרי הדברה וללמוד על
ההתנהגות של החרקים .עוסקים בניתוח נתונים,
בניתוח תמונות ,מיפוי ופיתוח של מערכות
תומכות החלטה .ההתנדבות תכלול ניתוח
נתונים ,תכנות ,תכנון ניסויים ,עבודת שדה,
קריאת ספרות.

ד"ר יעל
זלצר

המעבדה עוסקת בהנדסת גורמי אנוש
ובעלי חיים בחקלאות .מחקר הנוגע בתחומי
הפסיכולגיה ,פיזיולוגיה ,קבלת החלטות ,מיכון,
מכונות לומדות .ההתנדבות תכלול כתיבת קוד,
השתתפות פעילה במחקר.

בגרות מלאה עדיף במגמת
פיזיקה .יתרון לרקע בתכנות.

עדיפות לידע בתכנות ()python

קמפוס ראשון לציון

מעבדות מחקר

נושא

ד"ר
מיה בר

דרישות מיוחדות

במעבדה אנו חוקרים את מערכת החיסון נדרשת אנגלית ברמת שיח
הצמחית ואת האינטראקציות בין צמחים וקריאה סבירה .בגרות בביולוגיה
לפתוגנים ,תוך התמקדות במנגנוני הפעלת חיסון או מדעים -יתרון ,אך לא הכרחי.
ועמידות מושרית בצמח .אנו חוקרים אלמנטים
כימיים ,מבניים ותאיים בצמח המשפיעים
על האינטראקציה שלו עם מיקרואורגניזמים
ופתוגנים .במעבדה מפתחים צמחים בעלי
עמידות מוגברת למחלות ,וכן חיישנים ביולוגיים
למחלות .במעבדה עובדים בעיקר עם עגבניות
וסולניים אחרים ,וגידולים נוספים מדי פעם.
תפקיד המתנדב.ת במעבדה -תחזוקה שוטפת
של מערך תרביות רקמה ,גידול וטיפול בצמחים.
אפשרות גם ללימוד והשתלבות בשיטות בסיסיות
בביולוגיה מולקולרית ,הפקת  ,DNAניסויי הדבקה
(הפתוגנים אינם מזיקים לאדם ,רק לצמחים)-
כתלות ברצון וביכולות של המתנדב.ת .במעבדה
אנו עובדים כצוות מגובש ותומך ויש אופציה
להשתלב בפרוייקטים רצים ולערוך ניסויים בצמוד
לצוות המעבדה.

קמפוס ראשון לציון

מעבדות שירות

נושא

דרישות מיוחדות

ד"ר אחמד תקן ביחידה לציוד בין מכוני .התקן כולל עבודה נדרשת בגרות בתחום המדעים.
משרדית בקליטת דוגמאות ותפעול היחידה יחד
נאסר
עם הפעלת ציוד כימי.
ד"ר עינב תקן במעבדה הרשמית לבדיקת זרעים .התקן נדרשת בגרות בביולוגיה או
כולל עבודת מעבדה להנבטת זרעים המיועדים בחקלאות או בתחום משיק.
מייזליש
לייבוא או ייצוא ובחינת מבחני נביטה שונים על פי
גתי
פרוטוקולים.

הדרכה ,משרדי
ואדמיניסטרציה

ד"ר עינב תקן בבנק הגנים הישראלי .התקן כולל עבודת
שדה ,חממה ונקיון זרעים.
מייזליש
גתי

לתקן נדרשת סבלנות ואורך רוח
אך לא נדרשת בגרות מלאה

ד"ר חננית תקן במעבדה לכימיה אנליטית ובבנק הגנים
הישראלי .המעבדה מתמחה במיצוי ובחינת
קולטאי
וד"ר עינב חומרי טבע מצמחים .המתנדבת תלמד
למצות חומרי טבע ולהפעיל מכשור אנליטי
מייזליש
מתקדם כדוגמת  HPLCו  .GC-MSבבנק הגנים
גתי
ההתנדבות כוללת עבודה עם זרעים והכנתם
לשימור ארוךטווח.

נדרשת בגרות מלאה עם
עדיפות לכימיה .עדיפות
לאנגלית ברמה גבוהה.

ד"ר הדר
הלר

תקן בנוער שוחר מדע .התקן כולל הדרכה ,הכנת נדרשת בגרות מלאה
מעבדות לתלמידים ,סיוע למדריכים ומרצים
ותאום ביקורים עם בתי ספר ,הדרכה בפרויקט
"החממה" עבודה בשדה עם תלמידי חינוך
מיוחד .סיוע בניהול מדיה חברתית של היחידה.

ד"ר עינב תקן במעבדה הרשמית לבדיקת זרעים .התקן
כולל עבודה משרדית לקליטת דוגמאות ,קשר
מייזליש
עם לקוחות והפקת תעודות לטיב ואיכות של
גתי
זרעים.

נדרשת בגרות מלאה

קמפוס רחובות

מעבדות מחקר

נושא

דרישות מיוחדות

סבירה
המחקר עוסק בהתפתחות עוברית בעופות ופיתוח אנגלית
ד"ר
יובל צינמון מודלים טרנסגנים .ההתנדבות כוללת עבודה לטובה .)...בגרות
עם תרביות תאים ,הפקת  ,DNAריאקציות  ,PCRבביולוגיה/כימיה
עבודה עם אפרוחים.

(עדיפות
מורחבת

קמפוס גילת (דרום)

מעבדות מחקר

נושא

דרישות מיוחדות

ד"ר אור המעבדה עוסקת באפיון השפעות סביבתיות על בגרות
צמחים במערכות חקלאיות .ההתנדבות תכלול במחשבים.
שפרלינג
איסוף נתונים במערכות ניסוי ומדידות כימיות
במעבדה.

מלאה

ושליטה

ד"ר אלון מחקר בנושאים של מים (השקיה ,מים בצמח ,נדרשת בגרות מלאה במגמת
בן-גל וד"ר יעילות השימוש במים ,איכות מים) והזנה של ביולוגיה (רצוי ביולוגיה כמקצוע
אורי ירמיהו הצמח (דישון ,שימוש יעיל של חומרי הזנה ,מורחב)
פיזיולוגיה) ומה שביניהם .מחקר יישומי לטובת
חקלאים וחקלאות .השקיה מדייקת ,הדשייה.
חישה מקרוב ורחוק .ההתנדבות כוללת השתלבות
במחקר שדה ובאנליזות סמנים במעבדה.
ד"ר מיכאל במעבדה אנו עוסקים באפיון אינטראקציות בין
חרקים ומיקרואורגניזמים במטרה לזהות כלים
בן יוסף
חדשים לניהול מזיקים .העבודה כוללת איפיון
של השפעת חיידקים ופטריות על ההתנהגות,
פיזיולוגיה ואקולוגיה של חרקים ומשלבת שיטות
עבודה אנטומולוגיות ,מיקרוביולוגיה קלאסית
ומולקולרית וניתוחים ביואינפורמטיים של
קהיליות מיקרואורגניזמים .ההתנדבות כוללת
השתלבות בעבודה מולקולרית ומיקרוביולוגית
ועזרה בעריכת ניסויים במעבדה ובשדה .לבעלי
רקע מתאים :עבודה עם כלים ביואינפורמטיים
לאיפיון אוכלוסיות חיידקים ופטריות .ניתן יהיה
לשלב פרוייקט מחקר אישי במסגרת העבודה.

נדרשת בגרות בביולוגיה
ועדיפות לאנגלית ברמה גבוהה

קמפוס גילת (דרום)

מעבדות מחקר

נושא

ד"ר
אראל

ד"ר חגי
רענן

הדרכה ,משרדי
ואדמיניסטרציה

דרישות מיוחדות

סבירה
רן המעבדה חוקרת תגובת צמחים להזנה (דישון) אנגלית
וכיום מתמקדת בשאלות של פוריות אבוקדו ,לטובה .)...בגרות
איכות קליפה בתפוח-אדמה ,פיתוח דישון "ירוק" בביולוגיה/כימיה
ושיפור ממשקי דישון בגידולים שונים .במעבדה
צוות קבוע של שלושה עובדים ובנוסף ל5-6-
סטודנטים ישראלים וזרים .אופי העבודה יקבע
ביחד עם המתנדב.ת בהתאם לרצון והיכולת של
כל אחד ואחת .יש מגוון משימות "מעבדתיות" כגון
מיקרוסקופיה ,מיצוי קרקעות ואנליזה של צמחים
ויש מטלות בשדה ובחממות :טיפול בצמחים
(השקיה ,דישון הגנ"צ וכיוב') ,איסוף נתונים
(גידול ,יבול) וסיוע לסטודנטים בעבודתם .אני
מציע לקבוע את תחום האחריות לאחר היכרות
ראשונית.
המעבדה עוסקת בחקר מחלות שוכנות קרקע
במגוון כלים חדשניים ,פיתוח הדברה ביולוגית
ידידותית לסביבה .ההתנדבות תכלול הכנת
מצעי גידול ,עבודה עם מיקרוארגניזמים
(חיידקים ופטריות) ,הפקה וריצף של דנא.

(עדיפות
מורחבת

בגרות מלאה במגמה מדעית
בציונים טובים

חגית אליהו תקן משרדי-מרכז תחום הדרכה למרכז המחקר
גילת ,מרכז שיבולת .התקן יכלול קשרי קהילה,
תאום קורסים והדרכות של נוער שוחר מדע,
מורים ובתי ספר.

נדרשת בגרות מלאה

חגית אליהו תקן משרדי-מרכז תחום הדרכה למרכז המחקר
גילת ,מרכז שיבולת .התקן יכלול קשרי קהילה,
תאום קורסים והדרכות של נוער שוחר מדע,
מורים ובתי ספר.

נדרשת בגרות מלאה
ושליטה בשפה הערבית

