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 13.4.2021מיום  סטודנטיםנציגי  ה עםפגיש
 

 : ד"ר אבי וייס, ד"ר שלום צדיק, ד"ר אראלה איזנשטדט מטלון, ד"ר איילת גולדשטיין,  נוכחים 
 .גב' עמליה חיים, גב' ליאת שמואליד"ר אבישג פלוסי, ד"ר שאול סלומון, 

 
 ,   2021נציג מחזור אביב   –  נדב טנזי,   2019נציגת מחזור חורף   – שחף אהרונוביץ - נציגי כיתה:

 ,   2021נציג מחזור אביב  - נועם וייס,  2020נציג מחזור אביב  – רותם שמואל 
 .  2020נציג מחזור אביב  –ין דינמט   , 2019נציג מחזור אביב   –עטר פרח 

 
 

 חודדו הנחיות הקורונה בנוגע ללימודים במתווה התו הירוק   -קורונה 

שבת ,   שומריהמרצים מעלים שעורי בית בשישי ושבת וישנם סטודנטים רבים    ואלגברה 1חדו"א 
עד יום חמישי כדי שיוכלו להדפיס את השיעורים ולעבור עליהם משך  מבקשים להעלות את השיעורים 

   .השבת 

מאוד מרוצים ממנו אבל  המרצה לא מסתדר כ"כ עם המחשב הדבר גוזל זמן רב   –אברמוביץ בומה 
.עובד עם שקופיות ומתקשה מאוד להגדיל   מהשיעור מבקשים אם אפשר להעביר למרצה הדרכה 

 מסך, למקד, להקליט 

  שום דבר מעלה קבצים וכותבת עם העכבר כך שזה ממש לא ברור הסטודנטים לא רואים  –דינה מיכל 
    האם ניתך לרכוש עבורה טאבלט ע"מ שתוכל לכתוב עם עט כמו יתר המרצים?

 המרצים ישתדלו לעלות את שיעורי הבית עד יום חמישי.  •

 לטענתו אינו עובד עם שקופיות. ישים לב לשיפור הבעיות הטכניות שהועלו.   –אברמוביץ בומה  •

 טאבלט לצורך השימוש בעט במקום העכבר.  להשאלת ITנשלחה לה בקשה להגיע למחלקת  –דינה מיכל  •
 

המרצה מעלה תרגילים בהם טעויות רבות הסטודנטים מבזבזים זמן יקר במציאת   – מבוא לתכן
 הטעויות ותיקונן מול המרצה . השיעורים מוקלטים אך לא מועלים למודל לטובת הסטודנטים  

אין חובה שמרצה יעלה הקלטות לסטודנטים. כמו כן יש קורס מצולם וסטודנטים יכולים לראות   –לגבי הקלטות  •

 בזמנם החופשי.  את ההרצאות

בשעות יעוץ    הובהר 2בעבודה  4מספר ניסוחים לא מדויקים ובשאלה  2 היו בעבודה מספר  –לגבי עבודות בית  •

 איך לבצע את התרגיל.  

 .    2ועבודת בית   1 פתרון מפורט ביותר של עבודת בית לסטודנטים ניתן  •

 

 הפרויקטים הניתנים בקורס אינם קשורים להרצאות   -  אנליזה

 הטענה איננה נכונה סטודנט הנתקל בקושי מוזמן לפנות לד"ר ויקטור צ'רנוב מרצה הקורס   •
 

 בחינות מתנגשות מבקשים לבדוק שינוי שעת בחינה   וקינמטיקה  2 פיזיקה

 שונו שעות הבחינה בקינמטיקה  •
 

נ"ז ממוצע לסמסטר זה לא משהו שידענו   14מידע לא מגיע לסטודנטים כמו שצריך ,   – נהלי המכללה
עליו לפני כן. סטודנטים נמצאים במצב אקדמי לא תקין בשל אי ידיעת הנהלים. מבקשים גישה קלה  

 בנוסף מבקשים התראה על ממוצע נ"ז מינימלי במערכת הרישום   לכלל נהלי המכללה באופן מרוכז.

 . ITהנושא בטיפול משרד המנל"א מול מחלקת  •

 
    

 סיכמה והקלידה: ליאת שמואלי 
 אישר: ד"ר אבי וייס
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