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סמסטר ב' תשפ"א
סטודנטים יקרים,
אנחנו נמצאים בפתחו של סמסטר ב' תשפ"א ,לאחר שהסתיים עוד סגר ובעיצומה של תקופת בחינות נוספת הנערכת באופן
מקוון .לצערנו ,נתוני התחלואה אינם מאפשרים בשלב זה חזרה מלאה לקמפוס.
על פי ההנחיות החדשות שקיבלנו עם סיום הסגר ,סמסטר ב' יתחיל בהוראה ולמידה מרחוק ,למעט קורסי המעבדה המעשיים
(לרשימה) – שיתקיימו כולם במתכונת של הוראה ולמידה באופן משולב (היברידי ,בנוכחות מדריך המעבדה וקבוצות סטודנטים
מתחלפות) .פרטים נוספים והשיבוץ לקבוצות יימסרו לסטודנטים הלומדים בקורסים אלה בימים הקרובים .בנוסף ,סטודנטים
שמגיעים לקמפוס לשיעורי המעבדה יוכלו לבקש אישור פרטני ללמוד בקמפוס (באופן מקוון ולא בכיתת הלימוד) לפני שעת
המעבדה או אחריה ,באמצעות פתיחת פנייה למנהל הסטודנטים לפחות שלושה ימים מראש.
על פי ההנחיות העדכניות יוכלו סטודנטים להגיע לקמפוס גם כדי לעבוד במעבדות על פרויקט הגמר – בהודעה מראש ובתיאום
עם מחלקת פרויקטי גמר ,ובתוך הקפדה על מילוי הצהרת בריאות ועל התנהלות בהתאם להנחיות .לתיאום עבודה במעבדה יש
לשלוח הודעה בדוא"ל לרכז מנהלת פרויקטי הגמר ,מר ניר אלנברג ( ,)nir@afeka.ac.ilובה לציין איזו מעבדה דרושה לכם ובאיזה
תאריך ומה חלון הזמן הדרוש לעבוד בה.
כפי שפורסם כבר בתחילת סמסטר א' תשפ"א ,המכללה ערוכה לארבעה מצבי הוראה ולמידה שונים וכן לאפשרות של מעבר
בין המצבים בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים:
.1
.2
.3
.4

הוראה ולמידה מרחוק באופן מלא;
הוראה באופן משולב (היברידי – מרצה בכיתה ללא סטודנטים נוכחים);
הוראה ולמידה באופן משולב (היברידי – מרצה בכיתה וקבוצות סטודנטים מתחלפות);
הוראה ולמידה בקמפוס באופן מלא.

על כל שינוי הכרוך במעבר בין המצבים השונים נודיע לכם כמה ימים מראש ,כדי לאפשר לכם להתארגן.
כולנו נמצאים בתקופה לא פשוטה ומתמודדים עם חוסר ודאות כבר סמסטר שלישי ברציפות .למרות זאת אנו עושים כל מאמץ
לשמור על רמה אקדמית גבוהה ,לשפר את שיטות ההוראה וליצור עבורכם חוויית לימודים מהנה ומעניינת.
בריאות טובה לכולם!

חני תייר
סמנכ"ל מנהל האקדמי
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רשימת קורסי המעבדה המעשיים שיתקיימו
בלמידה היברידית

קוד נושא

תיאור

20133

מעבדת מערכות ספרתיות

20135

מעבדת בקרה

20140

מעבדת חשמל

20145

מיקרו מעבדים ומיקרו בקרים

20207

מעבדה ותיב"ם מעגלים אנלוגיים

20210

יישומי מחשב להנדסת אלקטרוניקה

20326

מעבדה מתקדמת בתקשורת

20327

מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונה

20367

מעבדה לאלקטרוניקה ספרתית

20368

מעבדת תקשורת

20371

מעבדת מעגלים אנלוגיים 2

20812

מעבדת בקרים

20819

מעבדת חשמל ואלקטרוניקה

30128

מעבדת חוזק חומרים ותכונות החומר

30133

הנדסה למעשה

30161

מעבדה לזרימה ומדידות

30238

מעבדת רובוטיקה

50123

מעבדה באלקטרוניקה רפואית

50306

מעבדה במכניקה רפואית

90918

מעבדת פיזיקה מכניקה

90919

מעבדת פיזיקה חשמל

80938

מייקרים ודיגום מהיר

