24.11.2020

שלום רב,
כאמור בהודעתנו מן השבוע שעבר ,ע"פ ההנחיות החדשות ,מיום ראשון  29.11יעברו כל קורסי המעבדה המעשיים
(רשימה מצורפת בנספח א' למכתב זה) להתקיים במתכונת היברידית ,וכן תותר למידה בקמפוס למספר מוגבל של
סטודנטים הזקוקים לכך לצורך השתתפות בלמידה מקוונת.

אפשרויות הגעה לקמפוס
מתאריך  29.11.20אפשר יהיה להגיע לקמפוס לאחת משלוש המטרות
הללו:
 .1השתתפות בשיעורי מעבדות מעשיות
(בהתאם לקבוצות הלימוד)
 .2למידה בקמפוס
(באישור פרטני מראש)
 .3כדי להיבחן בבוחן אמצע במכללה
(באישור פרטני מראש).

 .1השתתפות בשיעורי מעבדות מעשיות

תאריכים חשובים
מ29.11-
המעבדות המעשיות יתקיימו
במתכונת ההיברידית
עד 25.11
אפשר להגיש בקשות מיוחדות
ללמוד מהקמפוס
עד 26.11
אפשר לפרוש מארבעת קורסי
המעבדה שהחלו השבוע

סטודנטים הלומדים בכל מעבדה מעשית חולקו לקבוצות בהתאם
להנחיות משרד הבריאות ועל פי צוותי המעבדה (כך שתמיד אחד מבני הזוג יימצא פיזית במעבדה) .השיבוץ שלכם
לקבוצת לימוד משפיע על התאריכים שבהם יתאפשר לכם להשתתף בשיעורי המעבדה בקמפוס.
את תאריכי ההגעה לקמפוס יהיה אפשר למצוא ביום חמישי בפורטל הסטודנטים ,בלשונית "תאריכי הגעה" הנמצאת
בחלון שמשמאל למערכת השעות (מצורף צילום מסך) .כמה ימים לאחר מכן תצא גרסה חדשה של האפליקציה.
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חובת נוכחות
הנוכחות בכל קורסי המעבדה היא חובה – בין בזום ובין בקמפוס ,בהתאם לקבוצת הלימוד .המשתייכים לאוכלוסייה
בסיכון כפי שהוגדרה בהנחיות משרד הבריאות ,וקיבלו על כך אישור מהדקאנט ,אינם חייבים להגיע לקמפוס ויכולים
להמשיך ללמוד בזום בכל המעבדות המעשיות ,למעט אלה הרשומות בנספח ב' .במעבדות אלה חובת הנוכחות
בקמפוס חלה על כל הסטודנטים .כדי לקבל אישור השנה יש לפתוח פנייה לדקאנט ולציין את שמות המעבדות
והמרצים ,ובמקביל לשלוח אישור רופא מקצועי בלבד (לא רופא משפחה) למייל .deanofstudents@afeka.ac.il
סטודנט שיוכר כמשתייך לאוכלוסייה בסיכון יקבל על כך הודעה ,וכן תישלח הודעה למרצים הרלוונטיים.

קורסי המעבדה שנפתחו השבוע
השלמת שיעורים
בארבעת קורסי המעבדה המופיעים ברשימה ,השלמת שיעורי המעבדה מתחילת הסמסטר תיעשה בהתאם לאמור
בטבלה המצורפת בנספח ב' (ההשלמות ישתקפו בהמשך גם במערכת היום בפורטל).
קוד קורס
20368
20140
20819
20379

מעבדה
מעבדת תקשורת
מעבדת חשמל
מעבדת חשמל ואלקטרוניקה
מעבדה להמרת אנרגיה

הארכת האפשרות לביטול (רלוונטי לקורסי מעבדה שנפתחו השבוע בלבד)
אנו נאפשר לסטודנטים המעוניינים לפרוש מקורסי המעבדה שברשימה זו בלבד לעשות זאת לא יאוחר מיום חמישי,
 .26.11.2020לשם כך יש לפתוח פנייה למנהל הסטודנטים.

 .2למידה בקמפוס
אם יש לכם בעיה אישית שאינה מאפשרת למידה מהבית וברצונכם לקבל אישור פרטני מיוחד ללמוד מהקמפוס
למנהל הסטודנטים ולפרט את הסיבה לבקשה עד יום רביעי  25.11בסוף
בשבוע הבא ,יש לפתוח פנייה באפקה-נט ִ
היום .מספר הסטודנטים שיכולים להגיע לקמפוס בכל יום מוגבל ,ולכן הבקשות יאושרו בהתאם למערכת של אותו
יום .תשובות יתקבלו עד תחילת השבוע הבא .לאחר  25.11יש לפתוח פנייה עם הבקשה מדי שבוע עד יום שלישי
באותו שבוע ,בסוף היום לגבי השבוע לאחר מכן.

 .3להיבחן בבוחן אמצע במכללה
סטודנטים שהתנאים בביתם אינם מאפשרים להיבחן בבוחן אמצע מרחוק יוכלו להיבחן מתוך חדרי הספרייה ,בתנאי
שקיבלו אישור פרטני לכך  .כדי לקבל אישור יש לפתוח פנייה לדקאנט הסטודנטים באפקה-נט.
לתשומת ליבכם:
• המכללה נערכה לעבודה במגבלות משבר הקורונה ודואגת כתמיד לשמירה על בריאות הסגל והסטודנטים.
ההתנהלות בקמפוס ובמעבדות תהיה בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומתווה התו הסגול.
• בהתאם להנחיות משרד הבריאות אין אפשרות לקיים קבלת קהל פרונטלית – לכן קבלת קהל תימשך באפקה-
נט.
• הנחיות מסודרות לגבי אופן ההתנהלות בקמפוס יועברו עד סוף השבוע.
• בכל בעיה אישית – יש לפנות לדקאנט.
חני תייר
סמנכ"לית מנהל אקדמי

עו"ד קרן בן-חיים
דקאנית הסטודנטים
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נספח א:
רשימת קורסי המעבדה המעשיים שיתקיימו
בלמידה היברידית
קוד נושא

תיאור

20135

מעבדת בקרה

20140

מעבדת חשמל

20145

מיקרו מעבדים ומיקרו בקרים

20207

מעבדה ותיב"ם מעגלים אנלוגיים

20209

מעבדה מתקדמת בתכן חומרה

20327

מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונה

20338

מעבדה מתקדמת בעיבוד ספרתי של אותות

20367

מעבדה לאלקטרוניקה ספרתית

20368

מעבדת תקשורת

20379

מעבדה להמרת אנרגיה

20812

מעבדת בקרים

20819

מעבדת חשמל ואלקטרוניקה

30128

מעבדת חוזק חומרים ותכונות החומר

30133

הנדסה למעשה

30161

מעבדה לזרימה ומדידות

30238

מעבדת רובוטיקה

50108

מעבדה מעשית בהנדסה רפואית

61006

תכן מערכתי וארכיטקטורה

62011

מעבדת מאזני אנרגיה

90918

מעבדת פיזיקה מכניקה

90947

מעבדת פיזיקה לתעו"נ
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נספח ב :השלמות לקורסי מעבדה שהחלו השבוע
מעבדה/קוד קורס
מעבדת תקשורת
20368

מעבדת חשמל
20140

מעבדת חשמל ואלקטרוניקה
20819

מעבדה להמרת אנרגיה
20379

קבוצה
212036802
אירנה ליבסטר
212036803
אירנה ליבסטר
212014002
יגאל נמני
212014007
יגאל נמני
212014003
זוהר דביר
212014004
זוהר דביר
212014005
זוהר דביר
212081910
דניאלה פופסקו
212081911
מוטי בוכניק
212037904
גל הנמן-נוימן
212037903
גל הנמן-נוימן
212037901
גל הנמן-נוימן

השלמה 1
יום ה' 3.12
23:50–20:00

השלמה 2
יום ה' 10.12
23:50–20:00

יום א' 29.11
23:50–20:00
יום ג' 1.12
13:00–11:00
יום ב' 30.11
20:00–18:00
יום ו' 11.12
11:00–08:00
יום ד' 9.12
22:00–19:00

יום א' 20.12
יום א' 13.12
יום א' 6.12
23:50–20:00
23:50–20:00
23:50–20:00
יום ג' 5.1
יום ג' 29.12
יום ג' 15.12
13:00–11:00
13:00–11:00
13:00–11:00
יום ב' 4.1
יום ב' 28.12
יום ב' 14.12
20:00–18:00
20:00–18:00
20:00–18:00
יום ו' 1.1
יום ו' 25.12
יום ו' 18.12
11:00–08:00
11:00–08:00
11:00–08:00
יום ד' 30.12
יום ד' 23.12
יום ד' 16.12
22:00–19:00
22:00–19:00
22:00–19:00
יום ה' 31.12
יום ה' 24.12
יום ה' 17.12
23:00–20:00
23:00–20:00
23:00–20:00
יום ב' מ 30.11-עד סוף הסמסטר
( 23:00–22:00תוספת שעה למעבדה)
יום ג' מ 1.12-עד סוף הסמסטר
( 23:00–22:00תוספת שעה למעבדה)

יום ה' 10.12
23:00–20:00

השלמה 3
יום ה' 17.12
23:50–20:00

השלמה 4
יום ה' 24.12
23:50–20:00

השלמה 5

מיקום
מעבדה 354
מעבדה 354
מעבדה 052
מעבדה 354
מעבדה 354
מעבדה 052
מעבדה 355
מעבדה 354
מעבדה 354

יום א' 13.12
17:00–14:00

יום ד' 16.12
23:00–20:00

יום א' 17.1
17:00–14:00

יום ג' 19.1
18:00–14:00

יום א' 24.1
17:00–14:00

מעבדה 053

יום א' 13.12
23:00–20:00

יום ג' 15.12
23:00–20:00

יום א' 17.1
23:00–19:00

יום ג' 19.1
23:00–19:00

יום א' 24.1
23:00–19:00

מעבדה 053

יום ד' 23.12
23:00–20:00

יום ד' 6.1
23:00–20:00

יום ד' 13.1
23:00–20:00

יום ד' 20.1
23:00–17:00

מעבדה 053

