הפקולטה לחקלאות ,מזון וסביבה
ע"ש רוברט ה .סמית

בית הספר
למדעי התזונה

בית הספר למדעי התזונה

בית הספר למדעי התזונה נוסד ב 1969 -
במטרה להכשיר דיאטנים קליניים ותזונאים
ולקדם את המחקר בתחום מדעי התזונה.

לימודים לתואר "בוגר"
מתקיימים באוניברסיטה העברית בפקולטה לחקלאות,
מזון וסביבה ע"ש רוברט ה .סמית ,רחובות.
מטרת לימודי ה"בוגר" היא לרכוש ידע בסיסי בתזונת
האדם ,בתזונה קלינית ,במזון ובמדעי הבריאות של האדם,
וכן להכשיר אנשי מקצוע להדרכה ,להוראה ולמחקר.

תוכנית הלימודים:
תכנית הלימודים מורכבת מקורסי חובה כלליים המרוכזים
בשלושת הסמסטרים הראשונים ומשותפים לכל תלמידי
הפקולטה  .אלו הם קורסי מבוא ,לדוגמא :כימיה ,פיזיקה,
חדו"א ,סטטיסטיקה ,ביוכימיה ,ביולוגיה מולקולרית וכו'
וכן קורס העשרה  -פילוסופיה של המדע.
קורסי החובה החוגיים במדעי התזונה משתלבים לאורך
כל שנות הלימודים וכוללים קורסים ייחודים כגון :אנטומיה
ופיזיולוגיה של האדם ,תזונת האדם ,פתולוגיה וקליניקה
של מחלות ,תורת הראיון ,פסיכולוגיה התפתחותית,
דיאטטיקה ,מבוא לאפידמיולוגיה ,בריאות הציבור,
תוכניות חינוך תזונתי ,השמנה והפרעות אכילה,
אנדוקרינולוגיה של האדם ,גדילה והתבגרות ועוד.

בוגרי החוג יכולים להמשיך את דרכם
המקצועית במסלולים הבאים:
•
•
•
•
•
•

הלימודים לקראת תואר "בוגר במדעי התזונה" נמשכים 6
סמסטרים ) 3שנים(.

הכשרה מקצועית בתזונה קלינית
תוכנית ההכשרה המקצועית בתזונה קלינית ,היא באחריות
משרד הבריאות בלבד .רשאי להצטרף לתוכנית ההכשרה,
תלמיד שבידו אישור על סיום חובותיו ללימודי הבוגר וציון
 ,75לפחות ,בקורסי הדיאטטיקה.

•

תעסוקה כדיאטני/ת או תזונאי/ת  -במערכות הבריאות
בארץ.
השתלבות בניהול מערכות מזון או פיתוח מזון בחברות
עסקיות וציבוריות.
ייעוץ תזונתי לאנשים במסגרת קליניקה פרטית או
מוסדות.
הדרכה וחינוך לתזונה נכונה במסגרות שונות כמו מערכת
החינוך ,קופות החולים ,בתי מלון ,חברות ייצור המזון.
מערכות ניהול מזון ובריאות  -משרד הבריאות ,קופות
חולים ובתי חולים.
מחקר תזונתי באקדמיה או בבתי חולים  -לימודי המשך
לתואר מוסמך במסלול המחקרי במסגרת החוג
לביוכימיה מדעי המזון והתזונה .למסיימים תוענק תעודת
"מוסמך במדעי התזונה".
בית הספר מאפשר להתמחות בתחום תזונת האדם,
לקראת תואר מוסמך במסלול עיוני.

למידע על החוג ולפירוט מערך הקורסים
https://study.agri.huji.ac.il/bachelor-programs

אתר האינטרנט של הפקולטה לחקלאות
https://hafakulta.agri.huji.ac.il/
למידע על סדרי הרשמה ותנאי קבלה
ניתן לפנות למדור רישום וקבלה בירושלים
http://info.huji.ac.il
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