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 23.11.2021פגישה עם נציגי סטודנטים מיום 

 

 אראלה ר"ד, אבישג פלוסי ר"בנימין, ד"ר איילת גולדשטיין, ד-ד"ר אורית בראון, וייס אבי ר"ד:  נוכחים
 חיים. עמליה' גב, סאלח-סאמי אבו ר"ד,רמי מסרי ר"ד, מטלון איזנשטדט

 
  , 2021נציג מחזור אביב  –, נועם וייס 2022נציג מחזור חורף  -תום לבנציגי סטודנטים: 

 2019נציג מחזור אביב  –, עטר פרח 2020נציג מחזור אביב  –רותם שמואל 
 

 2022נציג מחזור חורף  -תום לב

 מעבר לפרונטלי –התחלה בזום  •
 ומרצים לאלגברה( מיחס המרצים )צויין במיוחד ג'יהד –מדווחים על תחושה טובה 

 מאוד עוזר למי שנעדר –לימוד היברידי 
 

 חסרות סדנאות המועברות ע"י סטודנטים באלגברה וחדו"א •
 הסמסטר אין סדנאות –תגובת המחלקה למתמטיקה  

 

 מאוד עוזרת – goolמעטפת הלימוד  •
 נמוכה מהרמה האקדמית של הקורסים הניתנים במכללה. Goolחשוב להביא בחשבון כי  הרמה באתר 

 

 ביקשו לבחון פתיחת שער רגלי אחורי עד מאוחר. –הרבה אנשים נשארים עד מאוחר בכיתות  •
יהיה פתוח עד השעה  םקרוסלה לא ניתן לפתוח. לגבי פתיחת  השער האחורי בעקבות פנייתכהאת  

 .20:00תהיה פתוחה עד השעה  , כמו כן הספריה20:00
 

נהנים מהקורס מהווה פתיחה לעולם  –מציינים לטובה את הקורס מבוא יצירתי להנדסת מכונות  •
התוכן של הנדסת מכונות. היו רוצים שינתן במליאה כדי שיוכלו להכיר את הכלל הסטודנטים במחזור 

 שלהם
 

 נעם וייס סמסטר ב' שנה א'

 חסרות סדנאות לחדו"א ואלגברה •

 5-15המרצה קיבלה הנחיה מהמחלקה לא לענות לסטודנטים ששואלים בזום. יש כ  -  2חדו"א  •
 סטודנטים בבית.

 , הנושא יחודד מול המרצים לא היתנה הנחייה כזו ע"י היחידה למתמטיקה 
 

שוורצמן, פליקס מתעצבן  המרצים לא יודעים להשתמש במערכת ההיברידית )לודמילה – 1חדו"א •
 (1על המצלמה ומשאיר במצב 

 ITהנושא טופל מול מחלקת 
 ניתן למנות בכל כיתה סטודנט שיסייע 

 

• M203 – (מצלמה לא עובדת )קורס הנדסת חומרים  
 ITהנושא טופל מול מחלקת 

 

 התחיל גיבוש של החברה –הרגשה טובה לחזור ללמוד במכללה  •
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 רותם שמואל שנה ב'

 יותר טוב בהקלטות אוואז יר HD -לשים מצלמות ב •

 לעשות כיול של הכפתורים של לוחה שליטה ההיברידי •

 , סטודנטים החווים קושי בלימוד מרחוק מוזמנים להגיע לכיתה. ITהועבר לטיפול מחלקת 

 שנה ג' פרח רעט

• Matlab/ solid works –  אין תשתיות למחשבapple  ,solid  לא עובד עלmacגם ב .- VDI  אין
 .apple -תמיכה  ב

ניתן להגיע ולעבוד  MACלא תומכת במחשבים פרטיים בכלל וכן לא במחשבי   ITמחלקת  •
 במחשבי המכללה 

 סטודנטים החווים קושי בלימוד מרחוק מוזמנים להגיע לכיתה. •
 

 – 5אנגלית לפני סמסטר את הסטודנטים כי עליהם לסיים את שרשרת לימודי ה חשוב לתזכר •
 אחרת לא ניתן להתחיל התמחות

 

 ?איך מחפשים חדר פנוי ללמידה  •

 מערכת שעות כללית  -תחנת מידע   –נכנסים לאתר המכללה 

 

 

עם פתיחת האפשרות לחיפוש קורסים במערכת השעות הכללית תפתח גם האפשרות לחיפוש חדר פנוי 
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 תשפ"ב שנה"ל מפגש התמחויות  

 תהיברידיכיתה  708Lבכיתה  13:00בשעה:  4.1.2022ום שלישי ייתקיים ב
 https://us02web.zoom.us/j/82463416444 -כתובת זום 

 

 מפגש התנסות ופרויקט מסכם שנה"ל תשפ"ב 

 תהיברידיכיתה  709Lבכיתה  13:00בשעה:  4.1.2022ום שלישי ייתקיים ב
 https://us02web.zoom.us/j/88636485435כתובת זום : 
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