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ה י הראי מדעי  ו ה  מטרי פטו לאו ת הספר   בי

 אורי פולתפרופ'  המגמה:ראש 

ד"ר מ' גוגנהיים, פרופ' יוסי מנדל, ד"ר יורם בונה, ד"ר שרון גילאי דותן,  מרצה בכיר:
 ד"ר ש' שריידר

 /http://optometrics.biu.ac.il כתובת אתר האינטרנט של המחלקה:
 Shira.nativ@ biu.ac.il דואר אלקטרוני:

 03-5352483,  03-5317268 טלפון:

 03-5317268 טל' מענה קולי:

 8:00-16:00ה' -ימים א' שעות קבלת קהל:

 8:00-15:30 שעות מענה טלפוני
 
 

 תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון:
 

 יחידות מתמטיקה ובחינה פסיכומטרית. 4-5חובה  –תעודת בגרות מסלול משולב 
 103על ממוצע בגרות מ-מסלול בגרותי

 חובה-בבחינה הפסיכומטרית או במבחן אמיר/אמירם 85*ציון באנגלית מעל 
 

הלימודים במגמה זו מכשירים אופטומטריסטים ומשמשים מנוף לקידומם האקדמי של העוסקים באופטומטריה 
 בישראל.

 תפקודיוחד על סטודנט הלומד במגמה זו נחשף ללימודים מדעיים, ביולוגיים וקליניים של גוף האדם, עם דגש מ
העיניים אצל תינוקות, ילדים, מבוגרים וקשישים. כמו כן לומד הסטודנט על האמצעים לתיקון או לשיפור הראייה 

 תוך שימת דגש על מיומנות מדעית וקלינית גבוהה.
 

מתקיימים לימודים עיוניים במדעים מדויקים, מדעי החיים והאופטומטריה לצד לימודים מעשיים  בבית הספר 
 קליניים הנערכים במרפאות העיניים בקמפוס האוניברסיטה.ו

ימודים  מבנה הל

 
לימודי התואר הראשון נלמדים בהיקף של מסלול מורחב, חד חוגי, ונמשכים ארבע שנים. הלימודים מתקיימים 

 במסגרת תוכנית שבועית מלאה וללא אפשרות בחירה.
 

 בתחילת שנת הלימודים תלמידי שנה ב' נדרשים לרכוש ערכה אישית של:
 

 רטינוסקופ-אופטלמוסקופ .1
 .P.Dסרגל  .2
 אוקלודר .3
 

 הרכישה תהיה במרוכז לכל הכיתה.
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 תוכנית הלימודים היא קלינית ומורכבת משלבים כאשר אין אפשרות לדלג על שלב כל שהוא במהלך הלימודים.
יחליטו על סמך הישגי הסטודנטים מי ימשיך בלימודי  בית הספר צים וראש בסוף כל שנת לימודים צוות המר

אופטומטריה. סטודנט שעבר את כל הקורסים יעבור לשנה הבאה ללא הסתייגויות. במידה וסטודנט נכשל באחד או 
 יותר מהקורסים לא ניתן יהיה להתקדם לשנה הבאה, זאת בהתאם לחוזר הכללים למעבר משנה לשנה שמופץ בין

 הסטודנטים, ויופץ שנית בזמן הכנת תוכנית הלימודים.
 
 

 הערות:
 
 . בנוסף ללימודי אופטומטריה הסטודנטים מתבקשים ללמוד את הקורסים הבאים:1
 
 ש"ש 10בהיקף של  קורסים כלליים למי שאינו יהודי 5שעות שנתיות/  10קורסי יסוד ביהדות בהיקף של  5
 

ובהתאם לציון נקבעת  85, אמירם) בציון של מעל רבחן רמה (פסיכומטרי, אמיהסטודנטים נדרשים להציג מ-אנגלית
 הרמה.

 
ומעלה. פחות מציון  76 ישראלית רגילה ציון  סטודנט הפטור מקורס בהבעה עברית רק מי שקיבל בבגרות-הבעה

 זה עליו יהיה לפנות למחלקה להבעה עברית להמשך ברור. 
 

למדור  קרה יבדק ע"י ראש המחלקה. יש להגיש בקשה מסודרת+סילבוסיםכל מ-פטור על סמך לימודים קודמים* 
 עד שבועיים מתחילת הסמסטר. תשובה תינתן בהקדם האפשרי.סטטוס 
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