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ה הראי מדעי  ו ה  מטרי פטו לאו ת הספר    בי

 פרופ' אורי פולת המגמה:ראש 

 ד"ר מ' גוגנהיים, ילאי דותן, גד"ר יוסי מנדל, ד"ר יורם בונה, ד"ר שרון  מרצה בכיר:

 ד"ר ק' קוזלו, ד"ר ש' שריידר

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

 03-5352483,  03-5317268 טלפון:

 03-7384048 פקס:

 03-5317268 טל' מענה קולי:

 8:00-16:00ה' -ימים א' שעות קבלת קהל:

 8:00-16:00 שעות מענה טלפוני
 
 

 תנאי קבלה ללימודי תואר ראשון:
 

 מדעיות בציון גבוה.יחידות  9יחידות מתמטיקה, עדיפות לבעלי  4-5חובה  –תעודת בגרות 
 בחינה פסיכומטרית.

 
 

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

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

 תוך שימת דגש על מיומנות מדעית וקלינית גבוהה.
 

במגמה זו מתקיימים לימודים עיוניים במדעים מדויקים, מדעי החיים והאופטומטריה לצד לימודים מעשיים וקליניים 
 פוס האוניברסיטה.הנערכים במרפאות העיניים בקמ

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:
 

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

 הרכישה תהיה במרוכז לכל הכיתה.
 תוכנית הלימודים היא קלינית ומורכבת משלבים כאשר אין אפשרות לדלג על שלב כל שהוא במהלך הלימודים.

בסוף כל שנת לימודים צוות המרצים וראש המגמה יחליטו על סמך הישגי הסטודנטים מי ימשיך בלימודי 
בר את כל הקורסים יעבור לשנה הבאה ללא הסתייגויות. במידה וסטודנט נכשל באחד או אופטומטריה. סטודנט שע

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:
 
 הסטודנטים מתבקשים ללמוד את הקורסים הבאים: . בנוסף ללימודי אופטומטריה1
 

 ע"פ ההנחיות של לימודי יסוד ביהדותקורסי יסוד ביהדות 
 

 ש"ש  2בהיקף  קורס כללי
למדור  כל מקרה יבדק ע"י ראש המחלקה. יש להגיש בקשה מסודרת+סילבוסים-פטור על סמך לימודים קודמים* 

 ן בהקדם האפשרי.עד שבועיים מתחילת הסמסטר. תשובה תינתסטטוס 
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תן לראות בכתובת: ני  רשימה מפורטת של הקורסים 

 
http://optometrics.biu.ac.il/ 

 קורסי חובה:

דרישות  ויישאר, בו אתם מתחילים ללמוד תואר ראשון, טתשע"קורסי החובה המפורטים בספר המערכת בידיעון 
צע יותר במערכת ויוחלף על ידי קורס חובה אחר החובה עד סיום התואר ללא שינויים, אלא אם כן קורס חובה לא יו

 עם אותה כמות נ"ז (נקודות זכות). 
 

 קורסי בחירה וסמינריונים:

, ולא בטוח טתשע"מעודכנים לשנה"ל  ט,תשע"קורסי הבחירה והסמינריונים המפורטים בספר המערכת בידיעון 
 שיישארו זהים לאורך השנים. ייתכן שבכל שנה יפתחו קורסי בחירה וסמינריונים אחרים, על פי החלטת המחלקה.

 
 הסבר לגבי תנאים:

לעיתים, על מנת להירשם לקורס מסוים יש לעמוד בדרישות ובתנאים מסוימים. בכדי לדעת מראש אם לקורס 
פרטים נוספים להסתכל בספר מערכת השעות, או ללחוץ על כפתור מסוים יש תנאי קדם הקשורים אליו, ניתן 

 בחיפוש הנושא באתר הרישום, ושם לצפות בפרטים נוספים על הקבוצה הנבחרת. 
 

 סוגי התנאים הקיימים במערכת:

 א. תנאי קדם
 ב. תנאי מקביל

  ג. תנאי צמוד
 ד. תנאי אקסקלוסיבי

 ה. תנאי המשך
 

 פירוט:
  . תנאי קדםא

 "קדם" פירושו שעל הסטודנט לעבור קורס בסיסי לפני הרישום לקורס מתקדם.  תנאי מסוג

 . כך סטטיסטיקה א' מהווה תנאי קדם לסטטיסטיקה ב'.סטטיסטיקה ב'לפני  סטטיסטיקה א': יש ללמוד לדוגמא

 הסטודנט חייב לקחת את הקורס הבסיסי בשנה"ל קודמת, או באותה שנה בסמסטר קודם. תנאי זה אינו מאפשר
 לסטודנט לקחת את שני הקורסים באותו סמסטר! 

במקרים מסוימים הסטודנט חייב ללמוד כמה קורסים בסיסיים כדי להירשם לקורס מתקדם. כמו כן, יתכן שקיימים 
  מספר אפשרויות לקורסים בסיסיים והסטודנט צריך לבחור מהם.

המחלקות המערכת תאפשר לסטודנט אם הסטודנט לא קיבל עדין ציון בקורס בסיסי משנה קודמת, בחלק מ
להירשם לקורס המתקדם, אך תתריע בפניו ותזהירו שאין ציון בקורס הבסיסי, ובחלק מהמחלקות לא יתאפשר 

רישום לקורס. אם הסטודנט נכשל בסופו של דבר בקורס הבסיסי, זכותה של המחלקה לבטל את רישומו לקורס 
 המתקדם.
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 ב. תנאי מקביל 

 הנו כמו תנאי מסוג "קדם" (ע"ע) בתוספת אחת: תנאי מסוג "מקביל"
 ניתן להירשם לקורס המתקדם גם אם הקורס הבסיסי נלמד באותו סמסטר. 

. כך שיש להירשם לסטטיסטיקה א' קודם ומייד אחר סטטיסטיקה ב'במקביל ל  סטטיסטיקה א': יש ללמוד לדוגמא
 כך לסטטיסטיקה ב'. 

 
 ג. תנאי צמוד 

ושו שהקורס המבוקש קשור בקשר הדוק עם קורס מסוים נוסף, וחובה להירשם לשניהם בו תנאי מסוג "צמוד" פיר
זמנית. לא ניתן להירשם לקורס המבוקש מבלי להירשם לקורס הקשור אליו. רישום חלקי יגרור מחיקת רישום 

 אוטומטית גם לקורס המבוקש.

 .לחפירהבצמוד  ארכיאולוגיהמבוא ל, ואת מבוא לארכיאולוגיהבצמוד ל  חפירה: יש ללמוד לדוגמא

 
 ד. תנאי אקסקלוסיבי

 תנאי אקסקלוסיבי משמעו כי לא ניתן ללמוד שני קורסים בעלי תוכן דומה. ניתן להירשם לאחד מהקורסים בלבד. 

 . ארכיאולוגיה למתחיליםאם כבר למדת  מבוא לארכיאולוגיה: לא ניתן ללמוד לדוגמא
 

 ה. תנאי המשך

י קורסים סמסטריאליים, אשר האחד ניתן בסמסטר א' והשני בסמסטר ב' ויש לקחת את תנאי זה בא לחבר בין שנ
 שניהם, כצמד, באותה השנה. רישום חלקי יגרור מחיקת רישום אוטומטית גם לקורס המבוקש.

 . לא ניתן ללמוד כל אחד מהם בנפרד.חפירה למתקדמיםעם המשכו  מבוא לחפירה: יש ללמוד לדוגמא
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