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יום א 

תרגול פיזיקהפיזיקהאנטומיה כללית

עברית 15:00-18:00  איילת חן להב  רעות יפרחפרופ' אריאלה גורדון שאג,  רחל זגורי

9:00-10:3011:00-12.3013.00 - 14.30

יום ב

תגבור אופטומטריה תאורטיתאופטיקאות א'אופטומטריה תאורטיתביוכימיה

אנגלית 17:30
אפרת נתינא?  רינת כרמי  דיינה פריצקיד"ר אילן בבאי
9:00-10:3011:00-12:3013:00-14:3015.00 - 16.30

יום ג    מקוון 

פיזיקהאנטומיה כלליתאופטיקה גאומטריתאופטיקאות א'

  רעות יפרח רינת כרמי
 רחל זגורי

רעות יפרח

8.30 - 9.159.30 - 10.1510.30 - 11.1511.45 - 12.3012.45 - 13.3014.00 - 15.15

יום ד
ביולוגיה/ מיקרוביולוגיהאופטיקה גאומטריתביולוגיה/ מיקרוביולוגיהתרגול אופטיקה גאומטרית

אנגלית 17:30 ד"ר עטרת דוידוויץ רעות יפרחד"ר עטרת דוידוויץ אילת חן להב

9.00 - 10.3011:00-12:3013:00-14:3015:00-16:30

יום ה
מרפאות חוץ ע"פ שיבוץ (בכל שבוע קבוצה של 8 סטודנטים)/ בדיקות סקר ראייה

אורית שטריגלר
8:00-13:00
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המערכת נתונה לשינויים

   החוג לאופטומטריה    תשפ"ג    2023 - 2022      קמפוס נביאים                  
שנה א סמסטר ב 

יום
8.00 - 
8.30

8.30 - 
9.00

9.00 - 
9.30

9.30 - 
10.00

10..00 - 
10.30

10.30 - 
11.00

11.00 - 
11.30

11.30 - 
12.00

12.00 - 
12.30

12.30 - 
13.00

13.00 - 
13.30

13.30 - 
14.00

14.00 - 
14.30

14.30 - 
15.00

15.00 
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15.3015:30-16:00

16:
00-

16:3016:30-17:00

17:
00-

17:30

17:
30-

18:00
18:00-
18:3018:30-19:00

התנסות טרום קלינית (מעבדות) 17.00 - 15.30התנסות טרום קלינית (מעבדות) 15.15 - 13.45אופטומטריה קלינית א פתולוגיה כללית

אופטיקאות קבוצה 2 אופטיקאות קבוצה 1  דיינה פריצקיד"ר ורוניקה בוטין - ישראליא
יניב אלדדיניב אלדד11.3012:00-13:10 - 10.00

חדר 3533חדר 3533
אופטומטריה קבוצה 1 אופטומטריה  קבוצה 2

רימה שעבאנירימה שעבאני
חדר 3519חדר 3519

ב

תרגול אופטיקה ויזואלית אופטיקה ויזואלית פתולוגיה כלליתאופטיקאות ב
אנגלית 17:30 רעות יפרח דיינה פריצקיד"ר ורוניקה בוטין - ישראלייניב אלדד

8:15-9.4510.00 - 11.3012:00-13:1014.00 - 15.30

ג

התנסות טרום קלינית (מעבדות) 18:15 - 16:45התנסות טרום קלינית (מעבדות) 16:30 - 15:00אופטיקאות בפיזיולוגיה ונוירופיזיולוגיה כלליתאופטיקה פיזיקליתפיזיולוגיה ונוירופיזיולוגיה כללית
רעות יפרחדר נועה זכריה

דר נועה זכריה
אופטיקאות קבוצה 4 אופטיקאות קבוצה 3 יניב אלדד

יניב אלדדאיציק שוורץ
חדר 3533חדר 08:15-09:4510:00-11:1011:30-13:0013:30-14:153533

אופטומטריה קלינית קבוצה 3 אופטומטריה קלינית קבוצה 4 
רימה שעבאנירימה שעבאני
3532רדחחדר 3532
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ד

התנסות טרום קלינית (מעבדות) 16.45 - 15.15התנסות טרום קלינית (מעבדות) 15.00 - 13.30אופטיקה ויזואליתאופטיקה פיזיקליתתרגול אופטיקאות ב
אופטיקאות קבוצה 6 אופטיקאות קבוצה 5 דיינה פריצקירעות יפרח יעל פיין

איציק שוורץאיציק שוורץ9.4510:00-11:3012:00-13:10 - 8.15
חדר 3519חדר 3519

מעבדת אופטומטריה קבוצה 5אופטומטריה קבוצה 6 
דוד מרקובדוד מרקוב
חדר 3524חדר 3524

מרפאות חוץ 8:00-13:00 לפי שיבוץה

 עברית מתקדמים ב
13:00-17:00

המערכת נתונה לשינויים


