המחלקה להנדסת מכונות
Department of Mechanical Engineering
www.braude.ac.il/machine

פגישת נציגי כיתה מיום 3.11.2020
נוכחים  :ד"ר אבי וייס ,ד"ר שלום צדיק ,ד"ר אראלה איזנשטדט מטלון ,ד"ר איילת גולדשטיין,
ד"ר שאול סלומון ,ד"ר אבישג פלוסי ,גב' עמליה חיים ,גב' ליאת שמואלי,
נציגי כיתה-:
עלי חנפי – נציג מחזור חורף  ,2021ין דינמט – נציג מחזור אביב  , 2020רותם שמואל – נציג מחזור
אביב  , 2020עדי אברג'יל – נציג מחזור אביב  , 2017עטר פרח – נציג מחזור אביב , 2019
אפרת סבג – נציגת המחלקה באגודת הסטודנטים.

רותם שמואל – נציג מחזור אביב 2020
מעבדות פיזיקה  -סטודנטים מלינים על יואב טלץ' ,מעבדות מועברות בצורה לא ברורה
הסטודנטים פנו בנושא לד"ר שמשון קלוש וממתינים לתשובתו.
ין דינמט – נציג מחזור אביב 2020
סדנאות  -מבקשים לדעת מה קורה בנוגע לסדנאות מטל"ב/מוצקים/פיזיקה ,/2תיב"מ /משוואות
דיפרנציאליות כבר שבוע שלישי לסמסטר וטרם פורסמו סדנאות.
להלן הקישור ללוח סדנאות של מובילי הלמידה  ,נבחנת האפשרות להוספת סדנאות נוספות בהתאם לבקשת
הסטודנטים

תיב"מ – רק המעבדות של ויטלי מוקלטות  ,חשים כי לא מקבלים מספיק כלים במעבדה בכדי לפתור
את התרגילים .ברוניסלב אינו זמין לשעות ייעוץ.
במידה ומדריך מעבדה אינו זמין עבורכם נתן תמיד לפנות למרצה הקורס במידה ולא התקבל מענה
ניתן לפנות למחלקה.
מעבדה בחוזק וחומרים – חפיפה של החומר הנלמד עם מוצקים  , 2לומדים חומר שמבוסס על
מוצקים  2אך טרם למדו את החומר במוצקים . 2
עטר פרח – נציג מחזור אביב 2019
לומדים פיזיקה עם מיכל נוימן – היא מאוד סבלנית אבל הקצב הוא מהיר מדי פנו אליה מספר פעמים
מאוד מבקשים להאט את הקצב .בנוסף היא כותבת עם עכבר וזה מאוד לא נוח ולא ברור.
המרצה לא כותבת עם עכבר כבר מהסמסטר הקודם אלא עם טאבלט

הודעות בדוא"ל – פניות ליועצים האקדמיים נענית לדוא"ל של המכללה ולא למיילים חיצוניים.
בפועל הודעות מגיעות כל פעם למייל אחר ולא מגיעות לכל הסטודנטים.
קורה שיש תקלות אבל צריך לעדכן את הסטודנטים ,סטודנטים חווים תקלות אבל אף אחד לא מיידע
שיש תקלה ושמטפלים בה אלא הסטודנטים צריכים לרדוף אחרי תשובות.
אבי :הנושא נמצא בטיפול ראשי המחלקות והנהלת המכללה מול מחלקת טכנולוגיות מידע.

המחלקה להנדסת מכונות
Department of Mechanical Engineering
www.braude.ac.il/machine

עדי אברג'יל מעדכן כי גם האגודה עומדת בקשר מול מחלקת המחשוב ע"מ לפתור את התקלות בהן
נתקלים.
נגישות חומרים  -מוצקים  1המרצה מעלה הקלטה אך לא מוכן להעלות את קבצי ההרצאה.
חדו"א מרים ברזינה לא מוכנה לשלוח הקלטות מבקשת להסתמך על ההקלטות שמעלה ד"ר קורמן
אלגברה – לא מועלות הקלטות של השיעורים
אבי :לגיטימי לגמרי שמרצה יסתמך על מרצה המלמד את אותו הקורס במקביל אליו .לגבי מוצקים
ניתן לפנות למרצה אך על המרצה לא חלה חובה להעלות את החומר.
אלגברה כל קבצי ההרצאות שהתקיימו כולל ההקלטות שלהם נמצאים במודל .חלק מהמתרגלים לא העלו את
ההקלטות או קבצי התרגול ונתבקשו להעלות אותם.
חדו"א  1זה ממש לא נכון .נא לבדוק באתר הקורס .כל המרצים מקליטים את ההרצאות ואלכס גולדוורד
מקליט את התרגולים ומפרסם אותם.

עדי אברג'יל – נציג מחזור אביב 2017
מציע לשלוח הודעה לסטודנטים שאם סטודנט נמצא בסמסטר האחרון לתאר עליו לפנות ליועץ
האקדמי ע"מ לבדוק האם הוא עומד בתנאי סיום תאר או לא .
אפרת סבג – נציגת המחלקה באגודת הסטודנטים.
הסתברות וסטטיסטיקה – המרצה לא עונה למיילים ,יש תקלות שלא מסתדרים איתן ואין דרך
לתקשר איתה  ,שולחים לה מיילים למייל של בראודה.
נגרם עקב תקלה עם דוא"ל בראודה של המרצה ד"ר אלה לוין העניין כרגע הוסדר.

קורסים כלליים – למה לי אומנות עם עינת מרום המרצה לא מתפעלת את המודל ולא מעלה חומר
הסטודנטים יפנו למרצה בנושא במידה והבעיה תמשך יפנו למחלקה

מכניקת זורמים – מבקשים לשנות את קונספט הלמידה לא מסתדרים עם הקונספט הקיים של שילוב
מפגשים סינכרוניים וא-סינכרוניים.
איילת :המטרה היא שהסטודנטים ידעו את החומר והשילוב הזה טוב ולראיה סטודנטים רבים
שולחים מיילים בהם הם מביעים זאת ובנוסף בשיעורים סינכרוניים רב הסטודנטים לא מגיעים
אלא מסתמכים על החומרים המוקלטים בלבד לא ניתן להביע דעה כזו מבלי שניסיתם את התהליך.

