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 2022נובמבר  8 פגישה עם נציגי סטודנטים מיום סיכום 

 

 ד"ר איילת גולדשטיין   ד"ר אבישג פלוסי ד"ר סאמי אבו סאלח ד"ר אראלה איזנשטדטנוכחים: 
 גב' ליאת שמואלי, גב' עמליה חיים  ,ד"ר אורית בראון בנימין רמ"ח הנדסת מכונות ד"ר רמי מסרי 
 ,  וסתיו סטינובר  ,רעות שרמן  2023חורף נציגי סטודנטים: מחזור  

  אביב קרבקי 2022אביב מחזור 

 טום לב   2022חורף מחזור 

 כהן עידו   2020אביב  מחזור

 עטר פרח 2019אביב  מחזור

 
 מבקשים למידה היברידית בשל מצוקת מקום בכיתות  למידה היברידית  

קורסי חדוא ואלגברה מלאים עד אפס מקום מביאים כסאות ויושבים במעברים ,  
מבקשים למידה היברידית לטובת סטודנטים שיכולים ללמוד באופן עצמאי דרך  

ZOOM 
בשל כמות הסטודנטים אין אפשרות מבקשים פרסום הקלטות של הרצאות , בנוסף 

 ול שאלות אם משהו לא מובן לשא
 פרסום הקלטות תאפשר לסטודנטים לחזור על נושאים לא מובנים ולתרגל 

 
הצפיפות בכיתות נובעת בין היתר בשל העובדה שסטודנטים אינם מגיעים 

בפועל להרצאות והתרגולים אליהם נרשמו , בשבועות הקרובים יגיעו  
 משגיחים לכיתות הלימוד ע"מ לפקח על הנושא. 

הלימודים יתקיימו בצורה פרונטלית מלאה במכללה  תאם להנחיות המנל"א בה
ניתן לפנות למרצי הקורסים בבקשה לפרסום  .. לא יתקיים שידור זום במקביל

 הקלטות מסמסטרים קודמים במידת האפשר. 

 
קיימת מצוקת חניות אמיתית סטודנטים חונים באדום לבן חוסמים מעברים ועדיין  חניה 

אין מקומות חניה , אם יקרה משהו ואמבולנס יצטרך להכנס למכללה יש בניינים 
   שלא תהיה אליהם כניסה בגלל חניה פירטית.

מבקשים לבחון אפשרות של הסעות מהרכבת למכללה ע"מ שלא יהיו חייבים להגיע  
 טי  רכב פר

  3המכללה מנסה להגדיל את שטחי החניונים הקיימים. השנה נוספו עוד 
כלי רכב   50-70-כיתות של הנדסאים שהגיעו מקמפוס עירוני, זה הוסיף כ

 וכתוצאה מכך גם לחץ על החניות הקיימות. מנסים להגדיל. 

 
 מ שלא להיות תלויים ברכבים פרטיים  " מבקשים מערך הסעות לרכבת וממנה ע הסעות

 
אין מקומות למידה מספיקים מחד ויש המון חלונות במערכות , מבקשים לייצר   מקומות למידה  

 מקומות נוספים בהם ניתן ללמוד /קרוונים
 לרשות הסטודנטים: 

 08:00-20:00ה' -ספרייה א'        –
 08:00-14:00, ו' 08:00-21:30ה' -א'  - EFאתר הנצחה בבניין  -
 08:00-14:00, ו'  08:00-21:30ה' -א' -חוות מחשבים בניין מדעים  -
 08:00-14:00, ו' 08:00-21:30ה' -א'  - EMלובי בניין   -
 08:00-14:00, ו' 08:00-21:30ה' -א' - שטחים ציבוריים נוספים  -
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האינטרנט האלחוטי איטי מאוד לא מאפשר הורדת קבצים פשוטים ויש המון   תקשורת אינטרנט 

 ניתוקים בחלק מהכיתות האינטרנט האלחוטי אינו עובד כלל 
 

האינטרנט האלחוטי ברחבי המכללה עובד בצורה תקינה )אנו בודקים את  
  המערכת(.

נא לפנות אלינו בקריאת שירות או להתקשר  -למי מהסטודנטים שישנה בעיה 
  .0504041363 -לתמיכה 

 
יש כיסוי של נקודות גישה לרשת האלחוטית בכל כיתות/מעבדות   Dבבניין 

 הלימוד. 
אם סטודנט רחוק מנקודת גישה לרשת האלחוטית או שהציוד הפרטי שלו אינו  

  תקין עלולה להיות לו בעיות התחברות לרשת האלחוטית.
 
 

 
 בחלק גדול מהקולרים יש המון אבנית מבקשים לבצע ניקיון ותחזוקה של הקולרים  קולרים למים  

 ייבדק ויטופל. הנושא 
 
 

  
 מבקשים תוספת  2חסרות סדנאות בקורס דינמיקה של חלקיקים ובקורס פיזיקה  סדנאות  

 הנושא בבדיקה. 

  
 יש המון רעש בימי הפסקות פעילות שגולש גם לזמני שיעורים ומפריע ללמידה  הפסקות פעילות  

 על הסטודנטים לפנות בנושא לאגודת הסטודנטים האחראית לנושא. 

 
 סטודנטים מעשנים בכניסה לבניינים אין אכיפה   עישון 

 מנסים להרחיק מהכניסות למבנים, ההצלחה חלקית בלבד.  

 
יש פינת ישיבה יש המון רעש בזמן שיעורם היות והשולחנות  Lמאחורי בניין     Lבניין 

 ממוקמים מתחת לחלון הכיתה 
 . בטיפולהבעיה מוכרת,  

 

 

 

 
 סיכמה והקלידה: ליאת שמואלי 

 ורית בראון בנימין : ד"ר אהאישר
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