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נוכחים  :ד"ר אבי וייס ,ד"ר אראלה איזנשטדט מטלון ,גב' עמליה חיים ,גב' ליאת שמואלי  ,חונכים
שנה א :אור בוקס ,יהב אלון .

אלגברה וחדו"א  - 1מרצים רבים כדוגמת ד"ר אברמוביץ בומה שהוא מרצה נהדר מתקשים
טכנולוגית ומקריאים חומר מקובץ  'WORDיש בעיה בהעברת החומר ב  , WORDמקריאים טקסט
כתוב וזה לא עובד אי אפשר להבין ככה  .חסרות דוגמאות והסברים בנוסף הדף אותו מקריאים לא
מועלה קודם לכן לאתר ואין אפשרות להגיע מוכנים למרות שביקשו זאת מספר פעמים בנוסף
הקבצים הללו כוללים טעויות אותן מתקן המרצה בזמן ההרצאה.
בומה  -מגיע עם קובץ פתור ומוכן
בחדו"א יש סדנאות שעושות סדר בדברים המרצה לא מקליט את הסדנאות כי הוא טוען שזה פוגע לו
בפרנסה (תום אביטן) מבקשים להקליט ולהעלות את הסדנאות ע"מ לצמצם פערי לימוד .הוא גם
משווק את עצמו כמורה פרטי בתחום והיות וזה פוגע לו בפרנסה לא מוכן להקליט את הסדנא.
מבקשים סדנא נוספת בחדו"א עם מישהו אחר מאוד זקוקים לעזרה בתחום
איתן רוזנברג – מעביר סדנאות באלגברה אותו מבקשים הסטודנטים לציין לשבח
נקבעה פגישה עם ראש היחידה למתמטיקה בהשתתפות נציגי הסטודנטים ע"מ לפתור את הנושא
 ,זימון וכתובת זום תשלח ע"י עמליה.
בנוגע לסדנאות  -ראשית מובילי הלמידה אינם מחויבים להקליט סדנאות ,הם בדרך משאירים
לסטודנטים חומרים שווי ערך במידה והם לא מקליטים.
לגבי הטענות בדבר הסיבות לחוסר הרצון להקליט  ,אשוחח עם טום ואתן לו הזדמנות להסביר את
עצמו  ,כמובן אבהיר שסדנאות אינן במה לשיווק עצמי .טום הוא מוביל למידה וותיק ומוערך ,עד כה
זכה לשבחים והוא מבין המובילים הבודדים המאושרים על ידי מרצי המחלקה למתמטיקה להוביל
סדנאות.
אם מוסיפים סדנא נוספת ,זה חייב קודם כל לעבור את אישורו של המרצה האחראי של הקורס,
פרופ' מרק ילין .עדכון יישלח לתחנת המידע
גרפיקה הנדסית  -סטודנטים שלומדים עם אבישג מרגישים שהיא מעין בייביסיטר היא לא מסבירה
את החומר שנית כמו חאיק חזרה על הדברים היא שטחית מאוד
התקדמות ולמידה של חומר חדש מתבצעת בזמן ההרצאות בזמן תרגול  ,שעת מעבדה היא שעה בה
אתם עובדים זו לא הרצאה ולא מועבר בה חומר חדש אתם אצורים לעבוד בהשגחה  ,באם משהו לא
ברור לכם או שיטת הוראה אינה מתאימה לכם מומלץ בראש ובראשונה לפנות בנושא למרצה .היות
וטרם בוצעה פנייה כזו הסטודנטים מתבקשים לפנות קודם כל למרצה באם לא יימצא פתרון
מוזמנים הסטודנטים לפנות שנית לראש המחלקה.
שנה"ל תשפ"ב – סטודנטים מבקשים לדעת האם חוזרים ללמידה פרונטלית ,במידה והלמידה חוזרת
לקמפוס יש להערך עם מגורים באזור לטובת סטודנטים שגרים רחוק כבר מעכשיו
בשלב זה איננו יודעים בדיוק מה הולך להיות אולם כפי הנראה הלמידה תהיה בכיתות ובמקביל
תועברנה ההרצאות בשידור אינטרנטי משולב לטובת סטודנטים שלא יוכלו מסיבות כאלה ואחרות
להגיע לקמפוס כל זאת בהנחה והמצב הנוכחי נמשך אבל בשלב זה אין אפשרות להתחייב חד
משמעית.
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אנגלית  -סטודנטים רבים נמצאים על תנאי בשל לימודי אנגלית ,ממתינים לפתיחת ההרשמה למבחני
אמיר"ם דרך המכללה אך חוששים שמא לא יהיו מספר מקומות לכלל המעוניינים היות ופורסמה
מכסה של  60סטודנטים בלבד
לבחינות יש מספר מועדים  ,איננו צופים בעיות בתחום אך במידה וסטודנט ייתק בקושי הוא מוזמן
לפנות למחלקה ואנחנו נדאג לסייע בנוסף חודדה ההנחיה כי על כל סטודנט ללמוד קורס תוכן אחד
לפחות בשפה האנגלית.
פטורים להנדסאים – מה קורה עם הפטורים להנדסאים שנרשמו השנה ללימודים?
אנחנו עדיין ממתינים לתשובתו של רשם המהנדסים איזה מהקורסים מוכרים על ידו וניתן לתת
מהם פטור .המחלקה לא יכולה לתת פטורים שאינם מאושרים ע"י הרשם לא היינו רצים שבבואכם
להרשם אצל רשם המהנדסים לא תוכלו לעשות זאת בשל פטור שניתן ללא הכרה.
תודה לחונכים של שנה א תודה לאור ויהב על התמיכה העזרה והסיוע לכלל הסטודנטים הן בנושאים
לימודים והן בנושאים מנטליים יש לנו תמיד אוזן קשבת תמיכה וסיוע  ,הם גורמים לנו להרגיש
סטודנטים גם בתקופה כזו שאנחנו לא כ"כ מרגישים סטודנטים

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

