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בית הספר למדעי התזונה של הפקולטה  
לחקלאות 

והיה היחיד   1969בית הספר למדעי התזונה הוקם בשנת•

בארץ שעסק במחקר תזונתי ובהכשרת סגל מקצועי  

כמעט כל מובילות תחום התזונה בארץ  . בתחום התזונה

החל מהבכירות במשרד  , הן בוגרות בית הספר שלנו

ורבות אחרות המובילות  , בבתי ובקופות החולים, הבריאות

.  ובעולםאת תחום המחקר והטיפול התזונתי בארץ 



? בעצם מקצוע התזונהמהו 

העוסק במזון בהקשר לתהליכים פיזיולוגיים  מדע"•

יצירת  , גדילה)ידי הגוף -התלויים בספיגתו והשימוש בו על

התזונה עוסקת גם במחלות  (. ב"תיקון רקמות וכיו, אנרגיה

".  חסר ובדיאטות



? מקצוע התזונהמהם אתגרי 

האכלת העולם•

מניעת מחלות•

מעבר לתזונה מקיימת•

טיפול באוכלוסייה מזדקנת•

טיפול והשפעה על מדיניות, חינוך, באמצעות מחקר





( לנפש1₪)לשבוע ₪ 6: אד'צ



( לנפש13₪)לשבוע ₪ 120: אקוודור



Risks are 

increasing



לשבוע  ₪ 1300: ב"ארה



מה לומדים בתכנית

נקודות   150הלימודים לתואר בוגר במדעי התזונה היא בתתכנית 

וקורסי  , וכוללת קורסי חובה כללים וחוגיים, סמסטרים 6נמשכת, זכות

.  בחירה חוגיים

קורסי החובה הכלליים נלמדים בשלושת הסמסטרים הראשונים והם 

קורסי החובה החוגיים מתפרשים על  . משותפים לכל תלמידי הפקולטה

יתרת הקורסים . פני כל התואר וכוללים קורסים ייחודים למדעי התזונה

.החוגנלקחים מסל קורסי בחירה המומלצים על ידי 



פירוט התכנית

ביולוגיה של התא  , הפיזיקה הכימיה והביוכימיה: מדעים בסיסיים•

וגנטיקה

אפידמיולוגיה של  , השפעת תזונה על ביטוי גנים:נושאים תזונתיים•

השמנה , תזונה קלינית, עקרונות התזונה במעגל החיים, תזונה

.והפרעות אכילה

.הראיוןתורת , פסיכולוגיה: הפן הטיפולי של המקצוע•

מדעי המזון•



תכניות מיוחדות

.התואר המוענק הוא תואר ראשון במדעים בנוסף לבסיס המקצועי•

למחקרהצטיינות אמירים תכנית •

big dataאינפורמטיקה למחקר של -תכנית באגרו•

(תרגיל מחקר)התנסות במחקר •

(.  תרגיל תעשייה)התנסות בעבודה בתעשיית המזון •



השתלבות בשוק העבודה והמחקר

?מה עושים עם זה: או

מוסדות בקהילה , קופות חולים, בתי חולים: דיאטנית קלינית•

גופים מחוקקים, משרד הבריאות, קביעת מדיניות: בריאות הציבור•

ציבורגופי , עיריות, גנים, ס"בבתי: חינוך תזונתי•

תקשורת, השמנה, בריאות, ילדים, ספורט, קליניקות: שוק פרטי•

תעשיית המזון•

•https://youtu.be/Px59lZkj3Ok

https://youtu.be/Px59lZkj3Ok




?שאלות


