
הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה 
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החוג 
לביוכימיה 

ומדעי המזון



תוכנית הלימודים לתואר "בוגר" 
נושאי הלימוד לתואר ראשון מגוונים מאד וכוללים:  

לימודי תשתית במדעי החיים כגון: פיזיקה, מתמטיקה,   •

כימיה, ביוכימיה, גנטיקה ועוד.

לימודי ההתמחות במערך הקורסים הכולל: אנליזה של   •

תכונות  מזון,  של  וביוכימיה  כימיה  מזון,  הנדסת  מזון, 

פיזיקליות של מזון, מיקרוביולוגיה וסניטציה של מזון.

מדעי  ייננות,  כוללים:  המומלצים  הבחירה  קורסי   •

האריזה, עקרונות בניהול שירותי מזון, מיקרוביולוגיה 

של חלב, אפיה, ביוטכנולוגיה של מזון, חקיקה ותקינה, 

פיתוח מוצרים, תרגיל בתעשייה, תרגיל מחקר ועוד.

אפשרויות תעסוקה לבוגרי החוג
בפיתוח  בייצור,  מזון  של  כטכנולוגים  עובדים  בוגרינו, 

מזון, בתעשיית  בניהול מפעלי  איכות,  ובבקרות  מוצרים 

חלק  וביוטכנולוגיות.  ביוכימיות  ובתעשיות  התרופות 

לתארים  לימודיו  את  וממשיך  בהוראה  עוסק  מהבוגרים 

מתקדמים במגוון תחומים.

לימודים לתואר "מוסמך" ו"דוקטור" 
 בחוג ניתן ללמוד לתארים שני ושלישי, המחקר המתבצע 

בתחומי  המחקר  בחזית  עומד  תלמידינו,  ע”י  במחלקה 

תכונות  המזון,  הנדסת  הביוטכנולוגיה,  הביוכימיה, 

ם  י ש ו ח ה ל  ש ה  י ג ו ל ו י ב  , ת ו נ ו ז מ ל  ש ת  ו י ל ק י ז י פ

ומיקרוביולוגיה של המזון.  

רשימת חלק מנושאי המחקר שנחקרים במכון לביוכימיה 
ומדעי המזון

תגובות של תאים אאוקריוטיים לתנאי הרעבה:   •

שמרים כמודל וכמערכת בעלת יישומים תעשייתיים.

כימיה אורגנית, רדיקלים חופשיים  •

ביופיזיקה של חלבוני נצמדי קרח ויישומם במזון  •

פיתוח כלים כימיים למניעת זיהומים במזון  •

תזונה ומטבוליזם במדעי המוח  •

חומרי נטיאוקסידנטים, ייננות, כימיה של מזון  •

השפעות תזונתיות וסביבתיות על התפתחות השלד  •

פיזיקה וטכנולוגיה של מזון, פולימרים ממקור טבעי   •

וסינטטי ושימושיהם

ביואינפורמטיקה מבנית של חלבונים במסלולים   •

מטבוליים, טעם, ריח וסנסוריקה

כימיה תרופתית  •

השפעת תזונה וחומרי מזון על מקצבים ביולוגיים  •

השפעת מניפולציות תזונתיות על מצבי דלקת  •

אינטראקציה בין מרכיבי מזון וגנים, תזונה וסרטן,   •

מזונות פונקציונליים

מיקרוביולוגיה, טוקסיקולוגיה, ייננות, סניטציה,   •

מיקרוביולוגיה מוליקולרית

השפעה תזונתית על התפתחות נזק חמצוני ותפקוד   •

מיטוכונדריאלי בהזדקנות ובמחלות

קנביס כאמצעי מונע בסינדרום המטבולי  •

אגוזי אדמה עם תכולה גבוהה של חומצה אולאית   •

וכבד שומני

בקרה של תהליכים מטבולים בכבד בעקבות שינויים   •

תזונתיים, עם התמקדות בבקרת שעתוק גנים כמנגנון 

עיקרי לאדפטציה של הכבד לשינויים 

רשימת חלק מנושאי המחקר שנחקרים במכון לביוכימיה 
ומדעי המזון

תגובות של תאים אאוקריוטיים לתנאי הרעבה:   •

שמרים כמודל וכמערכת בעלת יישומים תעשייתיים.

כימיה אורגנית, רדיקלים חופשיים  •

ביופיזיקה של חלבוני נצמדי קרח ויישומם במזון  •

פיתוח כלים כימיים למניעת זיהומים במזון  •

תזונה ומטבוליזם במדעי המוח  •

חומרי נטיאוקסידנטים, ייננות, כימיה של מזון  •

השפעות תזונתיות וסביבתיות על התפתחות השלד  •

פיזיקה וטכנולוגיה של מזון, פולימרים ממקור טבעי   •

וסינטטי ושימושיהם

ביואינפורמטיקה מבנית של חלבונים במסלולים   •

מטבוליים, טעם, ריח וסנסוריקה

כימיה תרופתית  •

השפעת תזונה וחומרי מזון על מקצבים ביולוגיים  •

השפעת מניפולציות תזונתיות על מצבי דלקת  •

אינטראקציה בין מרכיבי מזון וגנים, תזונה וסרטן,   •

מזונות פונקציונליים

מיקרוביולוגיה, טוקסיקולוגיה, ייננות, סניטציה,   •

מיקרוביולוגיה מוליקולרית

השפעה תזונתית על התפתחות נזק חמצוני ותפקוד   •

מיטוכונדריאלי בהזדקנות ובמחלות

קנביס כאמצעי מונע בסינדרום המטבולי  •

אגוזי אדמה עם תכולה גבוהה של חומצה אולאית   •

וכבד שומני

בקרה של תהליכים מטבולים בכבד בעקבות שינויים   •

תזונתיים, עם התמקדות בבקרת שעתוק גנים כמנגנון 

עיקרי לאדפטציה של הכבד לשינויים 

החוג לביוכימיה ומדעי המזון

תעשיית המזון עוסקת בפיתוח וייצור מוצרי מזון מתוצרת 

חקלאית מוגמרת. האתגרים העומדים בפני תעשיה זו הם 

יצור  טכנולוגיות  עם  התמודדות  וכוללים  ומגוונים  רבים 

חדשניות, פיתוח מתמיד של מוצרים בעלי תכונות איכות, 

מראה, טעם וריח מהנים ומושכים.     

בעלויות  ליצור  האיכות,  לבקרת  חשיבות  יש  בנוסף, 

לבריאות  המסייעים  תזונתיים  גורמים  ולשילוב  נמוכות 

תקנים  לפי  ייצור  על  הקפדה  תוך  זאת,  כל  האדם. 

ייצור  עם  מתמודדת  זו  תעשיה  קפדנים.  בינלאומיים 

מזונות מסורתיים כמו: יין, לחם, גבינות, ושמן מחד גיסא, 

וחטיפים, חיידקים פרוביוטיים ועוד מאידך גיסא.

לתעשייה מתוחכמת כזו יש צורך בטכנולוגים בעלי ידע 

מכסים  בחוג  הלימודים  ומגוונים.  רבים  בתחומים  רחב 

וסנסוריות  פיזיקליות  מתכונות  נושאים  של  רחבה  קשת 

של מזון ועד לתהליכי תסיסה ובקרת איכות. כמו כן, צוות 

המרצים שלנו הם ממיטב החוקרים בתחום.



למידע על החוג ולפירוט מערך הקורסים

https://study.agri.huji.ac.il/bachelor-programs

טלפון מזכירות החוג: 08-9489259 

אתר האינטרנט של הפקולטה לחקלאות

http://hafakulta.agri.huji.ac.il

למידע על סדרי הרשמה ותנאי קבלה

ניתן לפנות למדור רישום וקבלה בירושלים

http://info.huji.ac.il
טל: 02-5882882/8
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