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תכנית לימודים  לתואר "בוגר" – .B.Sc בתזונה

תכנית הלימודים בשנה א' : 

רבת מעושידר ז"נ ורס קה
  קדםשת ידר הליבקשה מידר

טרססמ  א'

 אובמי סורק

2 אתל השיה גולוילבוא מב

2  יהגולויידמפאלוא מב

2  היוגלוכיספלוא מב

3.5  תיללכיה מיכ

2.5  תיללכה קיזיפ

3 ילאירנצפידן ושבח   ילגרנטיאו קהימטתת המודוסי , 

ים סורק םייגולודותמ

1  שבחת מויונמוימ

2 חקר מתטושי  ותניותכאי

תידוהי צירהי   יסורק

2   תורפסובקרא  במתיאופרקה יתאותואירנה, בוזת
-   ת יאקרמתרהב

טרססמ  ב'

2.5 ים קפר  םיחברומ – התא ל שה יוגלויב

3.5  תינרגואיה מיכ

  70 ןיוצ בר מעבתחוב 3 יהגולויזיפו א' יהמונטא 

2 םיקפר  םאדת הנוזתבים רחנב

1.5  א'ן וזת המרכה

2  תיתוחתפתה היוגלוכיספלוא מב

2.5 ים כילתהו םייבכמר   – ן וזהמי מדע

 םייגולודותמים סורק

1  תואיברים בילאישרוים יומאלני בידעמת וורקמ

2.5 תויתו כמחקרת מויטש

0 תיאופרת ונידעמ  תינילקנה וזתת בונייוראו

', אהנש תינגלובא  הנש   ףו סעד 
ןונקתשל   לאמ   בה ראתוובהח

, הללמכהןונקתי פעל ףו סד עתיברע העהב ברו פטתשידר בדומ לענטוד סט כלייבח  
וטפיר.תייפהספציםודמי הלתינוכתשלברעמה      תושידר בהעמיד לוסףנתזא', ב

70  צעוממןויצ   – ' בהנש' לה אנשמברמעינאת .הללמכה  '(ה אנש ביםורסקה  בכליםנוי צצעוממ )תופחל 
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תכנית הלימודים בשנה ב'  
                  

 ורס קה ז"נ רבת מעושידר
 םקדשת ידר  הליבקשה מידר

   א'טרססמ

   היבליסורק

   2  םיילו מטבםייבטת הינומהיה גולונירקונדא
  םייתנוזתו

   3   תיללכיה גולויוביקרמ

   2.5   ץמאל המשיה גולויזיפ

   1   םיחלוהמים ק המשמ

   7   תינילקיה מיכויב

   1.5   ן ב'וזת המרכה

4  70 ןיוצ בר מעבתחוב    'ביהגיולוז ופיהמיטואנ

 

   םייגולודותמים סורק

   2.5  'אקה יטסיטסטויב

   ב'טרססמ

   2    םאדת הנוזתבים רחנבםיקפר

   2    םיילנויקצנופתונוזמ

   2    יהגלראויהוגלונוימאת הרותת בונועקר

   0  איברים יחורח אד מרפני תלבק לחכת ינפוגת וליפע

5  75 יון בצר מעבחובת     א'ת ינילקותיאטטידנה וזת

   4   תיללכיה גולותפ

   2   יהוגלוקפרמ

   2.5   ןוזל המשה יוגלוקיסקוט

   5   קהיטנ בגםיקפר

 יםיגולודותמים סורק

 

  ורס הקדמויללאיתנ
65  ןיוצ– ' בהיקטיסטסטיוב  

רסקוב  ותפחל
   65 ןיוצ,'אהיקטיסטסטיוב

ותוימנומירסקוב   ותפחל
 .שבמח

 2.5   קה ב'יטסיטסטויב

, הללמכהןונקתי פעל ',ףו סד עתיברעהעהב ברו פטתשידר בדומלע נטוד סט כלייבח   תינגלובא אהנש   הנש   ףו סעד 
ןונקתשללאמוטפיר.תייפהספציםודמי הלתינוכתשלברעמהתושידר בהעמיד לוסףנ         תזא', ב   בה ראתוובהח
 .הללמכה
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        תכנית הלימודים בשנה ג'       

 

 ורס קה ז"נ רבת מעושידר
  קדםשת ידר  קדםשת ידר

טרססמ   א'

יסורק   היבל

   2   ח"הי בבןאטידי הידקפת

   3  לה יכאת ורעפהונה שמל בהופיהט

   2   יתצוקבי/שיאץ ויעיוכה רהדך, וניח

   2   תונקהזד

   2 21אה ה במתינילקיה וגלוימידפא  תרכוסה, נשמוה
  תילובת המטנומסתוה

יון בצר מעבחובת 75     5 תיאטטידנה וזת   ת ב'ינילקו

   2   ת ישית מענילקנה וזת

   2 ושרכת/ ינפוגת וליעפ   תוינוכרת ולחמו , נהוזת

   2 תולחומ  שפנ נהוזת  ןיב 

   2   תיתכעריה מגולותפ

צירהי  תידוהי יסורק 

   2 נהגמ   לכהוה

   2  – הרבחי סיקור 

   1   םיוברקימי הקידיח

   1   ים ינטלמאויקרמ

  נרימס

   1   םת האדנוזת בנריסמ

טרססמ   ב'

   1 םייחת הליחתמ    גרומבל יגל – וח מונה וזת

   2  ידסוח ממטב 

   1   ןוזל המשה יולצרג

ןיוצ בר מעבתחוב 75    4   ים חומת מואהרצ

   2   היוגלונכטויובת ילרוקלומיה גולוילבוא מב

   2   םיניטמיווים לרנימ

   2 תואיברלה בידלג   ילוחבו םילדי  תנוזת 

טרססמ   ב'

  3 רה יחי בסורק

   2  G.C.P – ים ללכוים לכ םיינילקים חקרמ 

   2   ירהחב

   2   הקינטגוטרונ

  נרימס
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   2  תינילקנה זותום חת בחשטת וד עבנריסמ
  תיתליקהו

 . וארתז ל"נ142  :ה"כס
, הללמכהןונקתי פעל ',ףו סד עתיברעהעהב ברו פטתשידר בדומ לענטוד סט כלייבח   תינגלובא אהנש   ףו סעד    הנש 

ןונקתשללאמוטפיר.תיפיהספציםודמי הלתינתכשלברעמה         תושידר בהעמיד לוסףנתזא', ב   בה ראתוובחה
  .הללמכה

ןציו בארתו האתיםילסיש ,ארתו היוםבסהזונבתיתעש מרהכשלהךשיהמ לנת מעל          ,סףבנו
  ותפחל70 של ע מוצמ

 
ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. 

 
הערה: ציון "עובר" בקורסים הינו 60, אלא אם כן צוין אחרת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




