מועדוני סטודנטים
הנדסה למטיבי לכת

מהנדסים ללא גבולות

1

מציאת פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות מוחלשות.
תכיפות :פעם בשבוע לפחות | רישום :אין | הכרה בנ"ז מעורבות :רק למובילי פרויקטים
צורת למידה :פרויקטים | מי יכול להשתתף :כולם | הערות :יעד עתידי לבצע פרויקט בחו"ל
איך יוצרים קשר :שגיא מזרחי sagymizrahi@gmail.com

2

מועדון רובוטיקה

למידה של תחום הרובוטיקה והבקרים על ידי בניית פרויקטים משותפים המוגדרים על ידי
הסטודנטים עצמם.
תכיפות :פעם בשבוע לפחות ,בימי חמישי בערב | רישום :יש בתחילת שנת הלימודים
הכרה בנ"ז מעורבות :אין | צורת למידה :פרויקטים ,למידת עמיתים ולמידה עצמית
מי יכול להשתתף :כולם אך יש ראיון קבלה | הערות :מטרה עתידית השתתפות
בתחרויות .משתתפים בהאקתונים באופן שוטף | איך יוצרים קשר :בן יה הלוי
 afekaroboticsteam@gmail.comאו בפייסבוק של הקבוצה:
 ART - Afeka Robotics Teamאו באינסטגרם'afeka_robotics_team' :

CTRL FREAK

3

למידה של תחום הבקרים והתנסות במגוון נושאים .המפגש כולל הרצאה קצרה בתחום משתנה כל
שבוע .מועבר על ידי סטודנטים.
תכיפות :פעם בשבוע | רישום :יש רישום מראש בגלל מגבלת מקום |הכרה בנ"ז מעורבות :אין
צורת למידה :הרצאות קצרות ,פרויקטים ולמידה עצמית | מי יכול להשתתף :כולם
הערות :משמש גם את הסטודנטים לבדוק רכיבים שצריכים לפרויקט גמר
איך יוצרים קשר :ד"ר טל אלון TalA@afeka.ac.il

4

המנטורים של FIRST

ליווי קבוצות תלמידים המשתתפים בתחרויות של  FIRSTוכן פרויקט .RI3D
תכיפות :בעיקר בתקופת התחרות ,כשישה שבועות | רישום :יש רישום והכשרה במסגרת
פעילות המועדון | הכרה בנ"ז מעורבות :רק לסטודנט המוביל | צורת למידה :פרויקטים ולמידת
עמיתים | מי יכול להשתתף :כולם | הערות :משתתפים בתחרויות של FIRST
איך יוצרים קשר :יובל ערן yuvaleran@gmail.com

נבחרות הספורט

5

אימונים כל שבוע והשתתפות בתחרויות של ליגות המוסדות האקדמיים ואס"א.
תכיפות :פעם בשבוע  +תחרויות | רישום :אגודת הסטודנטים | הכרה בנ"ז מעורבות :בהתאם
לסיכום עם האגודה | צורת למידה :אימונים | מי יכול להשתתף :כל מי שמתאים
הערות :יש נבחרות שההשתתפות בהן היא בתשלום | איך יוצרים קשר :עמית חתן
aguda_sport@mail.afeka.ac.il

6

אפקה  - VISIONראייה ממוחשבת

השתתפות בתחרויות בתחום הראייה הממוחשבת (.)Kaggle
תכיפות :במהלך תחרויות מפגשים שבועיים ( 2-3תחרויות בשנה) .בין תחרויות ובתקופת בחינות
יתקיימו מפגשים חודשיים | רישום :יש רישום והכשרה במסגרת פעילות המועדון
הכרה בנ"ז מעורבות :אין | צורת למידה :השתתפות בתחרויות תוך כדי למידה עצמית וקבוצתית
מי יכול להשתתף :כולם | הערות :המועדון מובל על ידי ד"ר אייל כץ ,חבר סגל בית הספר
להנדסת חשמל | איך יוצרים קשר :אייל כץ EyalK@afeka.ac.il

אומנות והנדסה

7

מציאת פתרונות טכנולוגיים לאתגרי יצירה אומנותית מסורתית .שילוב של טכנולוגיה ביצירות אומנות.
תכיפות :פעם בשבועיים לאורך השנה (לא כולל תקופת בחינות) | רישום :יש | הכרה בנ"ז מעורבות :אין
צורת למידה :פרויקטים | מי יכול להשתתף :כולם | הערות :המועדון מובל על ידי האומנית נירית לבב פקר
איך יוצרים קשרAfEnt@afeka.ac.il :

8

המועדון של גדעון

הרצאות בתחומים אקטואליים של תכנות.
תכיפות :פעמיים בסמסטר | רישום :יש | הכרה בנ"ז מעורבות :אין | צורת למידה :הרצאות
מי יכול להשתתף :כולם | איך יוצרים קשר :הודעות מתפרסמות באפקה נט

מועדונים בהקמה:

 ProWomanהעצמה נשית בתחומים טכנולוגיים | מועדון אנגלית שיפור האנגלית במגוון תחומים | להקת אפקה
מועדון רכב ביצוע פרויקטים חדשניים בתחום הרכב | מועדון אנרגיה הובלת פורום אקדמיה-תעשייה לפיתוח שוק האנרגיה בישראל
נגינה

