
 

 

 

 למדעי אופטומטריה תקנון החוג

 2018/2019 ט"עתש 

 תקנון החוג למדעי אופטומטריה מהווה תוספת לתקנון המכללה.

 

 הכתובים בלשון זכר מתייחסים גם ללשון נקבה. הנהלים

 .התקנון נתון לשינויים

 

 תקופות הלימודים 0.1

 במהלך ארבע שנים. הלימודים מתקיימים בסמסטר החורף ובסמסטר האביב 1.1

 .הלימודים יכולים להתקיים שישה ימים בשבוע 1.1

 .במרפאות קיץ ד' נדרשים להשתתף לשנה  ליםהעוסטודנטים  1.1

  .שבועות 16וסמסטר אביב יתקיימו במשך סמסטר חורף בשנה ד  1.1

 בתום כל סמסטר מתקיימות תקופות הבחינות והגשת עבודות.  1.1

 

 

 הלימודים תוכנית 0.1

 חוג.על ידי ה על הסטודנט ללמוד את המקצועות השונים לפי תוכנית הלימודים המתפרסמת 1.1

 תוכנית הלימודים כוללת: 1.1

כרם, השתלמות מד"א, השתתפות השתתפות במרפאת ראייה ירודה של בי"ח הדסה עין 

במרפאות חוץ בשנה א ובשנה ד, סיור במפעל אופטיקה, וכל פעילות אקדמית שתידרש בהתאם 

 לתוכנית הלימודים. סטודנט שלא מסיים את כל החובות לא זכאי לתואר.

 בכל קורס יש מטלות במהלך הסמסטר. סטודנט שלא מגיש את המטלות לא זכאי להיבחן.       1.1        

 

 
 

 הההורא ועדת

 ,רשאית החוג של

 ,דעתה שיקול לפי

 הכללים מן לחרוג

 .להלן המופיעים



 

 

 נוכחות 0.1

 נוכחות בהרצאות: 1.1

 .ורסקהיא חובה בכל הרצאות לפחות מכלל ה 80%נוכחות של  1.1.1

 יעדרויות מוצדקות(, לאהשל ההרצאות בקורס )כולל  10%סטודנט שייעדר מעל  1.1.1

 יורשה לגשת למבחן.

 

 במעבדות:נוכחות  1.1

 לפחות מכלל המעבדות היא חובה בכל קורס.  90%נוכחות של  1.1.1

  ציון יקבל  לא( מוצדקות היעדרויותשל המעבדות בקורס )כולל  10%סטודנט שיעדר מעל   1.1.1             

 .למעבדה                        

 

 נוכחות במרפאות:     1.1

 מרפאותנוכחות בראה תקנון            
 
 

 כללי: 1.1

 הנוכחות בהרצאות, מרפאות ומעבדות נקבעת ע"פ הרישום ביומן הכיתה.   1.1.1

 .יירשם כחסרלהרצאות סטודנט המאחר יותר מעשר דקות  1.1.1

 .כל איחור למעבדות או למרפאות יירשם כחסר 1.1.1

 החוג. רכזתאו מילואים יש למסור ל , לידהאישור על מחלה 1.1.1

 כל בקשה להעידרות צפויה נדרשת אישור מהחוג. 1.1.1

 סטודנט שיצבור היעדרויות מעבר למסגרת התקנות בקורס יצטרך לחזור על הקורס.  1.1.6

 

 

 :היעדרות ממושכת 1.1

 ההוראה.  תהיעדרות ממושכת תדון בועד                   

 

 

 



 

 

 

 היעדרות עקב סיבה מוצדקת: 1.6

 10%-מהרצאות ו 10%היעדרות עקב סיבה מוצדקת )כגון מחלה( מותרת עד   3.6.1

 ממעבדות.             

 סטודנט שלא מגיע ללימודים יירשם כחסר, גם כאשר יש סיבה מוצדקת.  3.6.2

 מרפאותנוכחות בעדרות מוצדקת ממרפאות: ראה תקנון יה 3.6.3

 

 הערכת הישגים  4.1

  ציון העבודה.ה בבנוסף לכתוב בתקנון המכללה, הגשת עבודות לאחר המועד שנקבע תגרום להפחת

 לא יתקבלו  עבודות באיחור של חודש. 

 

 בחינות וציונים 5.1

 להבחן הזכות שלילת 5.0

)כולל  ,הקורס מרצה ידי על לבוסיבס מראש שהוגדרו כפי הקורס במטלות עמד שלא סטודנט

 . הקורס בסיום לבחינה לגשת יוכל לא  נוכחות(

 ציון עובר  5.0

 :הקורסים הבאיםלמעט  11ציון מינימלי עובר בכל קורס הוא 

 : 65 ציון עובר

 שנה א:            

   אופטומטריה תאורטית 

 אופטיקה גיאומטרית 

 אופטיקה ויזואלית 

  אופטיקאות ב 

  ב+  א קלינית אופטומטריה 

 שנה ב:

 א + ב אופטומטריה קלינית 

 עינית א+ב-ראייה דו 



 

 

 

 שנה ג:

 א + ב אופטומטריה מתקדמת 

   א + בעדשות מגע 

  א + ב תרפיה ויזואלית 

 אופטומטריה פידיאטרית 

 ראייה ירודה 

 שנה ד:

       עדשות מגע מתקדמות   

  

 : 75ציון עובר 

 א + ב אופטומטריה קליניתמעבדות שנה א: 

 

 שנה ב:

  א + ב אופטומטריה קליניתמעבדות 

  א + ב עינית-ראייה דומעבדות  

 :גשנה 

  א + ב אופטומטריה מתקדמתמעבדות 

   א + בעדשות מגע מעבדות 

   א + ב תרפיה ויזואליתמעבדות 

 כללית  המרפא 

 שנה ד:

 מרפאה כללית 

 מרפאת עדשות מגע 

 מרפאת תרפיה ויזואלית 

 

 

 

 



 

 

 

 מועדי בחינות:  5.0

 ( ונכשל 5.0.5ראה מבחינת מועד א' או מבחינת מועד ב' מסיבה מוצדקת ) סטודנט שנעדר   1.1.1    

 מועד האחר, או שנעדר מבחינות שני המועדים מסיבות מוצדקות, זכאי להבחן במועד ב הבבחינ           

  למימוש זכאות זו, על הסטודנט לפנות לרכזתמיוחד אחד שמועדו יקבע ע"י מזכירות החוג.            

  ן ביותר . ככלל, סטודנט אינו זכאי להבחלא יאוחר משבוע מפרסום ציוני מועד ב' של הבחינההחוג            

 קורס מסוים. משני מועדים של           

 סטודנט שנעדר מבחינה מעשיתחובה לגשת למועד א'.  בקורס שבו מתקיימת בחינה מעשית   1.1.1

 (  חייב להפנות מכתב בקשה לוועדת הוראה עם נימוק )דרך 1.1.1ללא סיבה מוצדקת )ראה            

 רכזת החוג( לקבלת אישור לגשת למועד ב'.            

  מורה הקורס ומנהלת תואר ראשון. מעשית מותנה באישור  שיפור ציון בבחינה   1.1.1

( זכאי למועד ב'. 1.1.8סטודנט שנכשל או שנעדר מבחינה מעשית מועד א' עקב סיבות מוצדקות )ראה    1.1.1

אם איתו תוך שבועיים ממועד הבחינה המקורי את המועד על הסטודנט לפנות למדריך הקורס ולת

 החדש לבחינה. 

 סיבות מוצדקות להעדרות מבחינה :    1.1.1

 )א( שרות מילואים בהתאם למפורט באמנת המילואים )בהצגת אישור מתאים על שרות המילואים(           

 )ב( אישפוז במועד הבחינה )בהצגת אישור מחדר מיון או מבית החולים(           

 לידה על פי המפורט בתקנון המכללה)ג( היעדרות עקב           

 )ד( יום החתונה ושבעה ימים לאחר החתונה  

 בהתאם לתקנון חגי דתות המופיע באתר המכללה )ה( חג שנופל על תאריך המבחן  

 

 

 סופי:ציון  5.4

 רק סטודנט שעובר את המבחן הסופי זכאי לקבל תוספת של הציון של המטלות.   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 מעבר משנה לשנה  6.1 

 תנאי מעבר הם:    6.0

 " בכל קורסי המעבר "עוברציון.  

 ומעלה 61-משנתי ממוצע משוקלל ציון ה . 

 למספר נקודות הזכות של כל קורס. רך תוך התייחסותנעשקלול הממוצע            6.0    

 :רשימה. להלן קורס מעבר הוא קורס שהצלחה בו מהווה תנאי מעבר משנה לשנה   6.0

 שנה א: 

   אופטומטריה תאורטית 

 ב אופטומטריה קליניתא ,  אופטומטריה קלינית 

  ב מעבדות אופטומטריה קליניתא,  מעבדות אופטומטריה קלינית 

 אופטיקה ויזואלית 

 שנה ב:

 ב אופטומטריה קליניתא ,  אופטומטריה קלינית 

  ב מעבדות אופטומטריה קליניתא,  מעבדות אופטומטריה קלינית 

 ב  עינית-ראייה דוא ,  עינית-ראייה דו 

 מעבדות ב  עינית-ראייה דו מעבדות א ,  עינית-ראייה דו 

 שנה ג:

 ב אופטומטריה מתקדמתא,   אופטומטריה מתקדמת 

 ב מעבדות אופטומטריה מתקדמתא,  מעבדות אופטומטריה מתקדמת 

  ב עדשות מגעא ,  עדשות מגע 

 ב מעבדות עדשות מגעא,  מעבדות עדשות מגע 

 ב תרפיה ויזואליתא,  תרפיה ויזואלית 

  מעבדות ב תרפיה ויזואליתמעבדות א,  תרפיה ויזואלית 

 

  , אובקורס מעברועדת הוראה תדון במקרים של כשלון בשני קורסים או יותר, או כשלון   6.4

 להחליט על  מוסמכת . הוועדה61 -בסטודנט שממוצע ציוניו נמוך מבהתנסות קלינית או        

 חזרה על קורס, חזרה על סמסטר, חזרה על שנה שלמה או הפסקת לימודיו של        

  סטודנט.       



 

 

 עקב למנוע המשך לימודים מסטודנט  הסמכות ועדת הוראהנוסף לאמור לעיל, בידי ב  6.5

 .חוסר התאמה. הנימוקים להחלטה זאת יועלו על הכתב       

 סטודנט רשאי לערער על החלטת ועדת הוראה; את הערעור יגיש הסטודנט למזכירות החוג    6.6

 תוך שבועיים לאחר מתן ההחלטה לסטודנט.        

 .בלבד אחת לחזור על שנת לימודים פעםזכאי  סטודנט  6.7

וועדת הוראה תקבע את התנאים עבור סטודנט שחוזר על שנה. חזרה על שנה כוללת קורסים   6.8

 שהסטודנט עבר אבל לא קיבל ציון גבוה, וכן חזרה על קורסי מעבדות כדי לשמור על רצף קליני.

 בנוכחות.סטדונט שחוזר על קורס חייב בכל המטלות של הקורס גם אם לא הוחלט שחייב  6.9

 

 

 סיום הלימודים 7.1

 סטודנט שסיים בהצלחה את כל המטלות במסגרת תוכנית הלימודים זכאי לקבל תואר בוגר   

 . (.B.Optom)באופטומטריה        

 

* * * * * * * * * * * * 

 

 


