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סופת אלפיס הרבה בדיקות קורונהסדר טו בשבט
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בחיים אנו נתקלים ביחידות מידה שונות לדברים דומים. הסיבות לכך
 היסטוריות וגיאוגרפיות. בעבר לכל כפר ולכל עיר היו יחידות מידה משלהן
וההמרה הייתה מסובכת. לזכותו של נפוליאון ייאמר, שבכיבושיו את אירופה
הוא יצר אחידות. מהאימפריה האנגלית עדיין נשארו היחידות שלהם כמו
אינצ', רגל, פאונד וכד'. מאחר ויחידות המידה השונות מתארות דברים
זהים, הרי שכדי להשוות בין מכשירים המספקים צורך דומה, למשל חימום,
אנרגיה או הספק צריך להשוות ביניהם על בסיס אחד. אז מה הקשר לסוס?

במאמר שבקישור?!

קישור  

מה הקשר בין "כח" ל..."סוס"?
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עם חיל טנ"א

https://drive.google.com/file/d/1dsZ90dNwTgf3lc7-stQGeWQRqCIurW0O/view?usp=sharing


פיתוח בר קיימא
הפינה לחיבור בין הטכנולוגיה לכדור הארץ

מכשירים שאפשר יהיה
לתקן לבד

מיקרוסופט פיתחה עכבר ממוחזר
למחשב מפסולת פלסטיק
מהאוקיינוס; דגמי האייפון
והאייפד האחרונים של אפל
מכילים חומרים ממוחזרים; סדרת
האקו החדשה של אמזון
(הרמקולים החכמים) מורכבת גם
היא מפלסטיק ממוחזר, שגם
חוסכים אנרגיה בזמן של השהיית

פעילות.
לתחום הטכנולוגי יש ללא ספק
טביעת רגל פחמנית גדולה מאד,
וחברות טכנולוגיה פועלות כיום
לבסס מאמצי קיימות בתוך
העיצוב של הטלפונים,
הטאבלטים והמחשבים שלנו.
אלא שקיימות משמעה גם להאריך
את אורך חיי המכשירים: "הבעיה
האמיתית היא שהתעשייה הזאת
מפתחת מוצרים עם תוחלת חיים
קצרה מאוד, כי קשה לתקן אותם
והם מושלכים למזבלות", הסבירה
מגלי דלמאס, פרופסור לניהול
באוניברסיטת קליפורניה, לוס

אנג'לס.
יצרניות המכשירים מנסות לטפל
בכך. אפל משיקה תכנית תיקון
בשירות עצמי בתחילת 2022, כדי
לאפשר ללקוחות ולטכנאים
עצמאיים לתקן את המכשירים
שלה עם חלקים מקוריים של
אפל. זהו מהלך שתומכי "הזכות
לתקן", לחצו עליו זה מכבר.
וחברת דל הציגה לאחרונה את
לונה - מחשב נייד עם פחות
ברגים וללא מאוורר, כדי לאפשר
יכולות מקסימליות של תיקון

עצמי.
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איזה משפט יגרום לסטודנט
שלך לרצות להתאמץ?!
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לא פעם אנחנו מתלבטים - מה להגיד לסטודנט על מנת שיבין
שאתה מצפה ממנו ליותר! ויודע שהוא יכול להגיע להרבה

יותר?!
מומלץ לנסות! זה עובד!

משפט משוב אחד בן 17 מילים מקפיץ את הסיכוי שהלומד
יתאמץ להשתפר:

"אני נותן לך את המשוב הזה בגלל שיש לי ציפיות גבוהות ממך

ואני יודע שתוכל להשיג אותן".
החוקרים מסבירים את האפקט של משפט מסוג זה כחיבור

של שלושה מסרים:
1. הלומד הוא חלק מקבוצה.

2. הקבוצה הזו היא מיוחדת ויש בה סטנדרטים גבוהים.

3. המנחה מאמין שהלומד יכול להגיע לסטנדרטים אלו. 

 לכניסה לבלוג לחצו על הקישור.

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001399102#utm_source=Apps&utm_medium=SharedTo
https://www.ajjuliani.com/empower-students-one-simple-phrase-can-boost-student-effort-40/
https://www.ajjuliani.com/empower-students-one-simple-phrase-can-boost-student-effort-40/
https://www.ajjuliani.com/empower-students-one-simple-phrase-can-boost-student-effort-40/
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001399102#utm_source=Apps&utm_medium=SharedTo
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001399102#utm_source=Apps&utm_medium=SharedTo


למה ללמוד הנדסאים
ולא הנדסה? 
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 ישיבת התנעה של שת"פ
שנייה עם חברת

אקואושין.

סטודנטים מתנדבים
ומקבלי הכשרות של

"חרום - ים"
ליווי פרויקטים
במכטרוניקה

לסטודנטים שיעסקו
בתחום.

בניית קורס אקדמי -

חשיפה לנושא

הסביבתי וקישורו

לתחומי התוכנה,

הרובוטיקה והרכב.

החודש התקיימה ישיבה
שניה עם העמותה. 

הבנות ראשוניות:
.1

.2

.3

מתחילים לחזק
קשר עם

סטודנטים
מהטכניון

התחלנו קשר עם

סטודנטים מהטכניון - 

סטודנט שיתנדב אצלנו

יזכה למלגה מטעם הטכניון

בעבור 60 שעות בלמידה

עם הסטודנטים שלנו. 

מתחילים החודש עם

סטודנט ראשון - בשם גיא 

הלומד הנדסת חשמל.

בשנה האחרונה חל גידול

של 21% במספר המשרות

הפנויות בסקטור

ההנדסאים, כמו גם גידול

של ארבעה אחוזים

במספר התלמידים

במכללות הטכנולוגיות.

"יותר ויותר צעירים

מבינים שהטכנולוגיה

משנה את שוק העבודה"
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https://www.ynet.co.il/economy/article/rjmvjx2ty?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp


מתזכרת כי על כל מגמה לתאם
ישיבה פדגוגית טרם חלוקת

התעודות. נוכחות חובה!

לסגור תאום סיורים מקצועיים על
מנת שנוכל להכניסם ללוח הגאנט.

החל מתחילת דצמבר.

עשו           לנו לייק!  
אתכם           בכל מקום!
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יואב אפודי
17.02 

הודעות חשובות:

הרצ-סדנא חשובה!

מוסר ואתיקה בעולם טכנולוגי!
של ד"ר אילן פרז

 

יום שלישי 8.1 בשעה: 10:45
כל מורה יגיע עם כיתתו לאולם

ליד חדר האוכל.

שיעורי חוויה לתיכון!
על כל מגמה להיות ערוכה עם
שיעור חוויתי של 45 דקות  -

חשיפה לתיכון משולב סטודנטים. 

 צוות יקר - 
כנסו!

עשו לנו "לייק"!
וגם "עוקב"!
ושתפו את
קרוביכם!

 
מועדי ב' - חובה! 

סטודנט שחלה בבידוד
חובה לעשות לו מועד ב'. 

כל סטודנט ירשם למועד ב'
אצל ז'אן. 

שימו לב!
.1

 צריך להבין - לא נוכל להזמין
בוחן חיצוני בקבוצה מתחת ל-

10 נבחנים.
2. ניתן להכניס דפי נוסחאות
מורחבות רק במבחן חיצוני!

לכל מי שלקח חלק
בכנסי השיווק!

מרסלה, יונה, לוצי, זאן, 
עופר, אלמוג, ארנסט, רונן,

שגב, ודים, סרגיי, ויאיר.
 

https://www.facebook.com/neurimcollege/?ref=pages_you_manage
https://neurim.org.il/technological_college/
https://www.instagram.com/neurimcoollage/

