הערות סטודנטים  -הרצאה\תרגיל
בתאריך2021/21/4 :
הופק על ידי :שיינר ארז ,ד"ר
סקר שביעות רצון מהוראה תשפ"א סמסטר א
מספר
קורס

ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

שם
המרצה

שם הקורס

8913202

מרצה מעולה

ארז
שיינר,
ד"ר

משוואות
דיפרנציאליות
רגילות

8824001

מרצה מעביר בצורה ברורה ומעניינת

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

 8311201ארז תותח ,משקיע ממש גם בשעות קבלה וגם בקורס עצמו .אין ספק שהוא יודע ללמד טוב
וגם נותן הרבה טיפים איך ללמוד.

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

חשבון
ארז
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר

8311201

מצגות מוכנות לדעתי היה חוסך זמן וגם מעביר בצורה ברורה יותר

אני אישית פחות התחברתי לסרטונים ,אני חושב ששיעור בלייב יותר מובן מסרטונים.

מעניין ,ברור ,משקיע בשביל שהסטודנטים יבינו ויצליחו.

 8913202למרצה מאוד חשוב שכולם יבינו את החומר ומאפדר לשאול הרבה שאלות .בנוסף יש שתי
חשבון
ארז
שעות קבלה שמאוד עוזרות.
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר
חשבון
ארז
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:

ההיבטים
ההיבטים
הראויים
החיוביים של
לשיפור
ההוראה
ההוראה
בתרגיל הם:
בתרגיל הם:

8913202

הזמן שמוקצב לסרטונים בזמן ההרצאה קצת קצרים לפעמיים ,בעיקר לתלמידים
במסכמים את החומר בזמן השיעור.
המרצה נותן פעמים רבות סרטונים לצפייה אישית במהלך ההרצאה .שיטה זו ,לדעתי,
אינה מועילה ומקשה מאוד על הבנת החומר הנלמד .לדוגמה ,כיוון שלא ניתן לשאול
שאלות באמצע הסרטונים ,אין מספיק זמן לסכם את החומר.

ארז מבנים אלגבריים  8921401יודע להסביר בצורה מדהימה ,יכולת יוצאת דופן להעביר רעיונות ואינטואיציה ,המרצה הכי
טוב שהיה לי.
שיינר,
ד"ר
ארז מבנים אלגבריים 8921401
שיינר,
ד"ר

אכפת לו מהסטודנטים

הזום לא עשה לו טוב ,הרבה יותר מדיי צחוקים עם סטודנטים ופחות מדיי העברה
מסודרת של החומר .כשארז צוחק במשך כמה דקות עם קבוצה של  5סטודנטים ,הוא
מאבד את הקשב של כל השאר .בכמה שיעורים נעשתה טעות במהלך השיעור שארז
עלה עליה רק לאחר כמה דקות וזה היה נראה שהוא לא ממש עובר על החומר לפני
השיעור.

ארז מבנים אלגבריים  8921402כייף שיש אנשים כמוך בהוראה שזה כל כך לא מובן מאליו .כל מילה שאכתוב לא תביע
מספיק את הערכה שיש לי .לא בכדי כששומעים "אוניברסיטת בר אילן" ישר קופץ בתודעה
שיינר,
השם "ארז שיינר".
ד"ר
מרצה מדהים מסביר בצורה ברורה ,חד משמעית וקולעת .עונה על כל השאלות ,אין מצב
כזה שיוצאים עם סימני שאלה מההרצאה ,קשוב מאוד לצרכי סטודנטים ,מצליח להעביר לנו
את אהבה לקורס בזכות הדרך שבה אתה מלמד והגישה שלך וזה מדהים כי הפנמת החומר
הופכת לקלה והתהליך פשוט חוויה!
ההרצאות איתך מהנות ומעניינות!
הסיכומים מצויינים ,כל פעם שאני חוזרת עליהם מסייעים ליצור רצף ולחבר בין הדברים.
תמשיך ככה זה פשוט עובד ,ועובד כל כך טוב!
מערכי שיעור ב Math Wikiזה אחד הדברים המעולים שעוזרים לי בקורס! אז תודה רבה

ריכוז נתונים-סקר שביעות רצון מהוראה תשפ"א סמסטר א
עמוד  1מתוך 12

שם
המרצה

שם הקורס

מספר
קורס

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:

ההיבטים
ההיבטים
הראויים
החיוביים של
לשיפור
ההוראה
ההוראה
בתרגיל הם:
בתרגיל הם:

גם על זה!
שורה תחתונה ,קורס מעולה והמרצה עוד יותר!! תודה רבה על הכל!
לימד את החומר בצורה מאוד ברורה ,קשוב מאוד לסטודנטים ומכיר את הקשיים של
הסטודנטים בצורה מעולה ומצליח לגעת בנקודות בהן יש קושי.
מרצה אלוף!

ארז מבנים אלגבריים  8921401שיינר מאוד מעניין ,יודע להפוך כל דבר משעמם למרתק .היה מאוד מסודר ,מה גם שכל
ההרצאות מסודרות באתר שלו.
שיינר,
ד"ר
ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

ארז מבנים אלגבריים 8921401
שיינר,
ד"ר

המטלות טיפה לא תואמות לרמה שנלמדה בהרצאות ובתרגולים ,וגם לא לרמה במבחן..
למה להקשות על הסטודנטים על המטלות בית אם במבחן אנחנו נדרשים להרבה פחות..

קשוב לתלמידים ,מלמד מעולה ,כל החומר מוכן באתר

מרצה מס 1

ראוי היה לא לתת במה לטרולים

8913202

רואים שאכפת לו מאוד מהתלמידים

לימוד דרך סרטונים לפעמים מקשה על ההבנה .מונע מתלמידים לשאול שאלות ולהבין כל
צעד וצעד בסרטון

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

מרצהקשובמקצועי המשקיע מן רב בהצלחתנו

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

 8311201ד"ר ארז שיינר הוא מרצה מצוין! למרות שהחומר קשה הוא משתדל לעזור לנו להבין אותו
בדרכים יצירתיות.

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

 8311201דואג לעניין את הסטודנטים ,תמיד עונה על שאלות ,משתמש בכל האמצעים הטכנולוגיים
שיכולים לתרום בלמידה מרחוק

חשבון
ארז
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר

חשבון
ארז
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר

8913202

מרצה מעולה ! לא יצאתי מהרצאה אחת בלי להבין משהו  .הקורס היה מסודר מאוד ,
מאורגן וברור

ארז מבנים אלגבריים 8921401
שיינר,
ד"ר

ארז אדם מיוחד ומאוד מצחיק ,ניתן לראות שבקיא ומקצועי

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר

מרצה מוערך מאוד

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

ארז
שיינר,

חשבון
דיפרנציאלי

לצערי התקשתי להבין אותו ,הרגיש הוא רץ עם קבוצה של סטודנטים מצומצמת שחזקה
בחומר ,גם במטלות היו שאלות חלקן ברמה גבוהה חלקן ברמה הנלמדת וכך כל שבוע כך
שלפעמים מעמיס.

 8311201קשוב לתלמידים משקיע מאוד בהעברת השיעור אווירה כיפית בלמידה .כיף ללמוד אצלו

8311201

מוסיף פלפל לשיעור ,בצורה שנעים ללמוד בה.

ריכוז נתונים-סקר שביעות רצון מהוראה תשפ"א סמסטר א
עמוד  2מתוך 12

שם
המרצה

שם הקורס

ד"ר

ואינטגרלי 1

חשבון
ארז
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר

מספר
קורס

ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

8913202

ארז שיינר אחד המרצין הכי טובים שיש

8311201

מסביר טוב  ,הסרטונים הקצרים שימושיים ונוחים לחזרה

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

ארז
שיינר,
ד"ר

 8311201ארז מרצה מעולה שמעביר את החומר בצורה מעניינת  ,הרבה הומור בריא ודיון פורה  ,כן
חשבון
אני חושב שכדאי לקיים הרצאות פאונטליות כיון שבכל זאת מדובר על קורס מאתגר  .בכל
דיפרנציאלי
מקרה אני מפנה בקשה לפקולטה  ,אני חושב שכלל הסטונדטים ישמחו אם ארז ילמד
ואינטגרלי 1
קורסים נוספים של שנה א  ,אני מספק המון עזרה והבנה לסטונדטים וכולנו מעריכים אותו
מאוד  ,נשמח אם יעביר לנו )שנה א ( קורסים נוספים בהמשך או לחילופין יספק לנו שעות
קבלה גם בסמסטרים הבאים לתמיכה המעולה שהוא נותן.

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:

ההיבטים
ההיבטים
הראויים
החיוביים של
לשיפור
ההוראה
ההוראה
בתרגיל הם:
בתרגיל הם:

 8913202מרצה מעולה!! בנוסף השיטה שלו עם הסרטונים הקצרים היא מטורפת .מאוד ברור וקל
חשבון
ארז
לעבור על החומר לפני בחנים.
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר
חשבון
ארז
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר
ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8913202

קשוב מקצועי ומאורגן מאוד

8311201

מרצה מצויין וקשוב לסטודנטים

Dr. Erez Sheiner is probably the best lecturer one can hope for: He teaches 8913202
חשבון
ארז
in a way that is extremely clear and easy to follow and understand - as well
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
as interesting and even entertaining (The jokes and laughs during class
ד"ר
.(makes the lesson a joy to take part in
Moreover, whenever questions are asked, he always answers them perfectly
and patiently, and beyond class hours he would also answer about matters
that aren't even of this course (Such as discrete math and linear algebra) to
.those who need help with those
All the assignments perfectly correspond to the material taught that week or
the previous week, and Dr. Erez Sheiner has been using pre-recorded videos
(which always end up with a great punch-line) in combination with his live
lectures, as well as using word to make up for a lack of a board in a
classroom, to explain the concepts of the course to us, which make for both a
.clear way to learn, and an interesting one
Overall, I am very satisfied with the way the course is being taught, and Dr.
Erez Sheiner is definitely my favorite lecturer in this semester, and he
.definitely sets a very high standard of teaching
ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר
ארז
שיינר,

חשבון
דיפרנציאלי

8311201

קשוב לסטודנטים ,מסביר

פחות התעסקות בטרולים ויותר ריכוז בשיעור

מעביר את הקורס בצורה מעולה ,מאוכזב שלא אלמד איתו בסמסטר ב'

הבוחן היה בכמה סדרי גודל מעבר לחומר הנלמד

ריכוז נתונים-סקר שביעות רצון מהוראה תשפ"א סמסטר א
עמוד  3מתוך 12

שם
המרצה

שם הקורס

ד"ר

ואינטגרלי 1

מספר
קורס

ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

ארז מבנים אלגבריים  8921401כשאני בקורס של ארז אני יודע שאני הולך להעמיק בנושא ,אני יודע שאני הולך להבין את
הקורס ,אני יודע שאת החומר בקורס אני לא אשכח כי באמת הבנתי את הרעיונות ואיך
שיינר,
הדברים עובדים ולא הייתי צריך לשנן.
ד"ר
מכאן אפשר להמשיך במילים אבל ברור לי שרבים אחרים יעשו את זה)#תורת המשחקים(
במקום זה אדביק כאן טבלת מעקב חשובה )שבה ניסיתי לתת תיאור לכל עניבה( שביצעתי
בתחילת אינפי  1בשנה שעברה:
 – 29.10.19אי טי
 – 4.11.19ורוד עם צורות
 – 5.11.19כחול כהה עם נקודות שחורות
 – 11.11.19תלתנים אדומים עם פסים שחורים ירוקים
 18.11.19קורי עכביש על רקע שחור
 -19.11.19ציורים מצריים
 – 25.11.19פרצופים לבנים על רקע שחור
 – 26.11.19פינגווינים חמודים על רקע לבן עם עיגולים ורודים
 – 2.12.19ג'ירפה בלילה
 – 3.12.19משוואות מתמטיות על רקע חום
 – 16.12.19כלים נגינה עם תווים
 – 17.12.19ורוד עם פסים לבנים
 – 30.12.19זוג רוקד
 – 31.12.19בארט סימפסון עם סקייטבורד
 – 6.12.19אדום כהה.
 13.1.20אדום עם לוגו של סופרמן.

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:

ההיבטים
ההיבטים
הראויים
החיוביים של
לשיפור
ההוראה
ההוראה
בתרגיל הם:
בתרגיל הם:

לא מספיק התייחסות לעניבות

הרגיש שהוא קצת חסר כוחות בזום ,לא סחף כמו שבד"כ הוא סוחף בהרצאות
ארז מבנים אלגבריים  8921402שיינר כרגיל מרצה טוב ויודע להעביר חומר ,משתף את הסטודנטים ונותן להם להיות חלק
פרונטליות ,היה מאוד קשה להחזיק ראש אחרי שעה של הרצאה בזום .לפעמים הרגיש
פעיל בהרצאה
שיינר,
שהוא משועמם בעצמו מהחומר שהוא מלמד
ד"ר
ארז מבנים אלגבריים 8921401
שיינר,
ד"ר

מרצה תותח ,דואג שהחומר תמיד יהיה מעניין ורלוונטי.
כן ירבו כמותו

חשבון
ארז
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר

8913202

המרצה הכי טוב שנתקלתי בפער ,עונה לכל שאלה ונותן מוטיבציה לחיים האלו

חשבון
ארז
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר

8913202

מרצה מצויין אכפתי בעל מענה מהיר יעיל ונגיש
סרטוני הסבר חומר מצויינים האתר ההמלווה את הקורס מצויין גם הוא

ארז מבנים אלגבריים 8921401
שיינר,
ד"ר
ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

חשבון
ארז
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר

ארז שיינר כידוע מאוד מהולל באוניברסיטה .חושבת שבסך הכל הוא מלמד טוב.

מאוד קשה לעבור שיעור כשהמרצה רוצה ]ובצדק[ שהשיעור יהיה אינטרקטיבי אבל אז
 20סטודנטים מאוד ספציפיים צועקים תשובות בזום מה שמקשה על שאילת שאלות תוך
כדי השיעור.

8311201

קשוב לתלמידים ,עונה על כל השאלות עד שמבינים לגמרי.

צריך לדעת גם לעצור את שטף השאלות ,חלק מהסטודנטים מאבדים עניין

8913202

שיטות ההוראה עם סרטונים טובה וברורה !

ריכוז נתונים-סקר שביעות רצון מהוראה תשפ"א סמסטר א
עמוד  4מתוך 12

שם
המרצה

שם הקורס

מספר
קורס

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר
ארז
שיינר,
ד"ר

מרצה תותח .קשוב מאוד לסטודנטים .מתבל הכל עם חוש הומור.
נותן הרבה דוג' מציאותיות.

8311201

המרצה הכי מגניב והכי משקיע שיש .הרצאות טובות וסרטונים עשויים בצורה מעולה.
אהבתי את שיטת הלימוד .מעריכים אותך ארז ימלך!!

חשבון
ארז
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר

8913202

מעביר חומר בצורה מעניינת ונותן מענה גם מעבר לנדרש באופן לא מובן מאליו

חשבון
ארז
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר

8913202

ארז מעביר לנו באופן קבוע שעות קבלה פעמיים בשבוע ,שבהם אנחנו פיזית פותרים
תרגילים ומתרגילים שיטות חשיבה
השעות קבלה האלו תורמות המון לסטודנטים

8311201

מרצה מעולה!

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר

ההרצאה מעניינת וארז תותח.

החומר קצת מפוזר בין מבנים אלגבריים לכל העניין של הצפנה .הייתי שמחה אם הייתה
נחיתה יותר רכה להצפנה כי מרגיש שקופצים אל זה מהר.

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר

שיינר מושלם

קצת יותר חפיפה בין המרצה למתרגלים.
מבאס לשמוע שהחומר הנלמד בתרגולים ,לא רלוונטי מבחינת המרצה

ארז
שיינר,
ד"ר

ההיבטים
ההיבטים
הראויים
החיוביים של
לשיפור
ההוראה
ההוראה
בתרגיל הם:
בתרגיל הם:

הייתי רוצה שהקורס היה מועבר בצורה רגילה בה ארז כותב על לוח או על טאבלט.
ארז הכין המון סרטונים טובים אבל לפי דעתי הם טובים כחומר נוסף.
8311201
חשבון
להשתמש בסרטונים ככלי עזר נוסף היה יכול להיות נחמד .בנוסף ההומור עם הבובות לא
דיפרנציאלי
ברוב הסרטונים ארז מדבר בקצב מאוד מהיר ולפי דעתי לא נותן מספיק זמן .אני מניח שיש רע .אבל לפעמים הבובות נותנות הסבר שאמור להיות רציני ולא בהכרח זניח וזה ממש
ואינטגרלי 1
מקשה.
כאלו שמתחברים ויש כאלו שלא .אני באופן אישי מוצא את עצמי כמעט כל הסמסטר מחוץ
להרצאות של ארז.
ארז יודע להסביר מדהים ,ובשעות הקבלה ממש כיף!.

 8913202מסודר  ,סרטונים מובנים שניתן לחזור אליהם מתי שרוצים  .אווירה טובה מאוד באופן כללי
חשבון
ארז
במהלך ההרצאות  .קשוב לסטודנטים ומוודא הבנה
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר
ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

המרצה מעביר את החומר בצורה מסודרת ,מובנת ומעניינת!
קשוב מאוד לסטודנטים ועונה על שאלות גם מעבר לשעות הקורס.
באופן כללי משרה תחושה טובה -כיף להיות בשיעורים שלו!!

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

לא חושב שיש מרצה יותר טוב מארז .הידע שלו והאכפתיות שלו מהסטודנטים ראוי
להערצה .קיבלתי  22בבוחן שלו והוא פשוט גרם לי להבין יותר טוב .מעריץ אותו

אולי לרשום קצת יותר מסודר את ההסברים בוורד  ,לפרט טיפה יותר

 8913202מרצה שיודע להעביר את החומר ברמה הפשוטה ביותר ,גרם לנושאים המורכבים ביותר
חשבון
ארז
להרגיש כמו הליכה בפארק .יצירתיות וקשב רב לשאלות הסטודנטים
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר
ארז מבנים אלגבריים 8921401

ארז זה ארז.

ריכוז נתונים-סקר שביעות רצון מהוראה תשפ"א סמסטר א
עמוד  5מתוך 12

שם
המרצה

שם הקורס

מספר
קורס

ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:

ההיבטים
ההיבטים
הראויים
החיוביים של
לשיפור
ההוראה
ההוראה
בתרגיל הם:
בתרגיל הם:

שיינר,
ד"ר
ארז
שיינר,
ד"ר

משוואות
דיפרנציאליות
רגילות

8824001

ארז שיינר מרצה נחמד ואדיב מאוד

ארז שיינר מרצה שראוי לשבח ומכלל ההיבטים היה מרצה מצוין בקורסי אשתקד
במחלקה למתמטיקה ) אינפי ולינארית  (2השנה בקורס מדר נראה כי ההבנה של החומר
בזמן הרצאה ברמה של אתגר .נעשו שימושים מתחום פיזיקה שלא ידועים להרבה
תלמידים מהכיתה ויש הרחבה לנושאים אחרים שמקשים על הריכוז וההבנה שח החומר
הפרקטי והרלוונטי.

 8913202מרצה מעולה ,מלא בידע וקשוב לסטודנטים ,תמיד בעד הסטודנטים ורוצה לעזור ומעביר
חשבון
ארז
את החומר בצורה מעניינת ,מצחיקה ,קלילה ומדויקת .מרצה מעולה.
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר
ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

ארז
שיינר,
ד"ר

 8311201ארז משקיע בנו מלא זמן ועוזר לנו אף בתחומים אחרים בשעות הקבלה באדיבות .אם
חשבון
למישהו מהשנה יש סיכוי לעבור קומבינטוריקה ,זה בזכותו יותר מאשר המרצים הרשמיים,
דיפרנציאלי
וזה אפילו לא המקצוע שהוא מלמד אותנו רשמית
ואינטגרלי 1

ארז
שיינר,
ד"ר

 8311201ארז מרצה מדהים! סופר מתחשב קשוב ורוצה שנצליח ,דואג לנו לשעות תגבור במה שצריך
וממש אכפת לו מההצלחה שלנו.

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

חשבון
ארז
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר

8311201

8913202

מעניין ,מעודד דיון בין התלמידים ומשתמש רבות באמצעים התומכים בלמידה מקוונת

המרצה שולט בחומר בצורה יוצאת דופן ,וניכר שהוא יודע להעביר אותו טוב.

ארז מבנים אלגבריים 8921401
שיינר,
ד"ר

מרצה מעולה ,יודע ללמד טוב

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר

שיינר המלך! מעביר את השיעור באווירה טובה ונעימה ,כיף ללמוד אצלו

עוד סרטונים עם אליק (:

לי אישית השיטה של סרטונים קצרים ושאלות אחריהם לא הכי מיטבית כיוון שהייתי
מעדיף שיעור פרונטלי עם לוח ושאלות במקביל.

 8913202בהתחלה לא כ"כ התחברתי ללימוד של ארז ,שכלל לראות סרטונים מוקלטים מראש תוך
חשבון
ארז
כדי ההרצאות במקום בבית וזה הרגיש לי קצת מבולגן ,אבל מאוד מהר הבנתי שזה דווקא
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
מאוד הקל על שמירת מסגרת בתקופה בה אין מסגרת כלל ,תוך שילוב של הרצאות
ד"ר
מוקלטות מראש כדי שהחומר יהיה מתומצת ונגיש לצפייה גם אחרי.
 8913202מרצה מעולה .מעביר את השיעורים בצורה ברורה ,כיפית ומעניינת .ניכר כי משקיע מחשבה
חשבון
ארז
רבה ורצון טוב.
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ההשקעה בצילומים ועריכת הסרטונים ראויה להערכה! מדובר בפרוייקט שמצריך הרבה
ד"ר
השקעה וזמן.
צורת הלמידה מקורית מאד ואף עובדת.
באופן כללי התנהלות הקורס מצויינת ,יש זמינות מצד המרצים והמתרגלים בעזרה בשיעורי
הבית ובכל בעיה אחרת.
ארז מבנים אלגבריים 8921401
שיינר,
ד"ר

אין (:

ארז מעביר את החומר בצורה מאוד ברורה וממש מעניינת

ריכוז נתונים-סקר שביעות רצון מהוראה תשפ"א סמסטר א
עמוד  6מתוך 12

שם
המרצה

שם הקורס

מספר
קורס

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר

ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

המרצה הכי טוב שפגשתי ,יודע את החומר כמו שצריך,
מסביר אותו בצורה ברורה ,מעניינת ,ובגובה העיניים כך שקל להתחבר ולהבין.
מגיע עם חוש הומור מצויין.

 8913202נהניתי מאוד מהשיעורים .ארז מרצה אכפתי ,מנגיש את הלמידה ,תמיד חושב כיצד יוכל
חשבון
ארז
לשפר את השיעור כך שיהיה מובן יותר!
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
תודה ענקית ארז!! לא לוקחים כמובן מאליו ומעריכים המון!
ד"ר
ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר
ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:

אין!

מלמד בצורה ברורה עניינית וקשוב לסטודנטים

נהנהיתי מכל רגע

 8913202המרצה הפך את הקורונה ליתרון והעביר את החומר בצורה של סרטונים קצרים מה שגרם
חשבון
ארז
לחומר להיות הרבה יותר ברור ואפשר להשלים חומר שחסר במדויק בסרטון קצר .רעיון
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
מדהים והלוואי שכל המרצים היו עושים את זה!!
ד"ר

המרצה נותן לסטודנטים לשאול המון שאלות )גם לא על החומר בכלל( וזה גורם לקצת
בזבוז זמן לפעמים..

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

ללא ספק המרצה הכי מעניין שיש ,קשוב ,עוזר ומעביר בצורה מרתקת חומר שהוא לא
מרתק בכלל
בעל חוש הומור וקשר טוב לסטודנטים
מרצה ברמה גבוהה ביותר

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

מרצה שנהנה ללמד  ,מעביר את החומר בהנאה

לטעמי הסרטןנים מבלגנים את השיעור יוצר אווירה לא רציפה

חשבון
ארז
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר

8913202

ארז נתן לנו המון מעבר למה שהוא היה חייב )תגבורים שעות העשרה וכו( והוא ראוי
להערכה רבה בנושא.

לפעמים הוא חושב שיש נושאים שמובנים מאליהם ושווה יותר להתעמק בהם בעיקר
בסטסמטר זום

חשבון
ארז
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר

8913202

שיינר המלך

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר

ההיבטים
ההיבטים
הראויים
החיוביים של
לשיפור
ההוראה
ההוראה
בתרגיל הם:
בתרגיל הם:

מלמד מובן .קשוב לתלמידים

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

מערכת ה XI-מצויינת.
מרצה קשוב וטוב.

ארז
שיינר,
ד"ר

משוואות
דיפרנציאליות
רגילות

8824001

השיעור מעניין מאוד! הסברים טובים ,והתמונות עוזרות מאוד להבין מה הולך..

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

משקיע בסטודנטים שלו ,רואים שהוא אוהב את המקצוע

עונה יותר מדיי לסטודנטים.
לא הגיוני שאנחנו מבזבזים חלקים גדולים מההרצאה על תשובות לסטודנטים שאינה
מכירים את החומר ולא עברו עליו כמו שצריך.

ריכוז נתונים-סקר שביעות רצון מהוראה תשפ"א סמסטר א
עמוד  7מתוך 12

שם
המרצה

שם הקורס

מספר
קורס

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר

ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:

ההיבטים
ההיבטים
הראויים
החיוביים של
לשיפור
ההוראה
ההוראה
בתרגיל הם:
בתרגיל הם:

לימוד מסרטונים

ד"ר שיינר מרצה מעולה ,כן ירבו.

לפעמים נכנס לדיון צדדי שלא קשור לחומר עם הסטודנטים שמתארך יותר מידי וגורם לי
)ולאחרים עם  ADDולא רק( לאבד ריכוז וקשב.

 8913202בנוסף למקצועיות-המון אכפתיות ורצון לשפר את חווית הלמידה שלנו הסטודנטים גם
חשבון
ארז
בתקופה מורכבת כמו זאת.
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ארז מאד קשוב לסטודנטים ומיישם כל הערה שנבקש לשיפור .התרגילים לא קשים מדי או
ד"ר
ארוכים מדי-ותמיד יש הרגשה שניתנו לנו כל הכלים לפתור אותם ,גם אם הם מורכבים.
חבל שאין דירוג מעל 5
ארז מבנים אלגבריים 8921401
שיינר,
ד"ר

ארז מרצה מעולה .קשוב מאוד לסטודנטים ,דואג שהחומר מובן וחוזר אם צריך .מסביר
בבירור ובקצב המתאים לסטודנטים ונותן אווירה נעימה במהלך ההרצאות.

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר

כפרה עליו

ארז מבנים אלגבריים 8921401
שיינר,
ד"ר

מעביר את החומר באופן ברור ובצורה מעניינת

אשמח אם תוכל לסדר את השיעור בכותרות תול כדי השיעור עצמו ולתת ראשי פרקים ,כי
כשעובדים אל מול הוורד ההרצאה פשוט זורמת בלי הפרדות בין חלקים

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

מעביר את החומר בצורה מעניינת ,מבדרת וכיפית! כיף ללמוד איתו! משקיע מאוד
בסטודנטים ,אכפתי

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

תותח על!!!

8913202

ארז שיינר

אינפי

שיינר לא צריך מחמאות גם ממני.
סתם ,מלמד מעניין ,משתדל להסביר את החומר ובאמת לוודא שכולם מבינים .נותן
דוגמאות מעניינות ,לא מסבך מעבר למה שצריך ,ודואג שגם יהיה מצחיק על הדרך.

החלק הביקורתי.
 .1לגבי הדוגמאות והצורה שבה התנהלו השיעורים  -לפעמים מרוב ניסיון לתת הסברים
מעניינים ומיוחדים פשוט לא מבינים מה הולך .שילית ,גיתת  -עד היום אין לי מושג מה
לזה ולהומומורפיזמים .וזה אשכרה קורס לינארית פרק ג' ,קורס שכולו אמור להיות
הגדרות ועבודה יחסית טכנית .כמובן שצריך גם להבין מה היא אומרת ,אבל הרגשתי
שהדוגמאות מהסוג הזה רק הקשו את ההבנה )בטח אם רצים איתן לאורך כל הסמסטר(.
זה נכון גם לגבי חלק מהדוגמאות בהקשר של קידוד והצפנה.

חשבון
ארז
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר

בהמשך לזה ,לפעמים היתה תחושה של קצת זריקה בסמסטר הזה .הרצאות שמתחילות
רק אחרי  20דקות של צחוקים ,עצירות באמצע כדי להחליט אם כן לנסח לפי
ה ,math.wikiאו לא לנסח לפי ה ,math.wikiואם כן אז איך לנסח ,ואם יש לך טעות ,ואם
זו אותה טעות מהשיעור הקודם )למה לא לתקן לפני?( .בקיצור ,קצת יותר מדי בלאגן.
מכאן אני מגיע לנקודה האחרונה  -היחס בין ההרצאות לתרגולים.
מה הקטע? אתה בעצמך זורק הערות עוקצניות על המתרגלים שמתעקשים ללמד את כל

ריכוז נתונים-סקר שביעות רצון מהוראה תשפ"א סמסטר א
עמוד  8מתוך 12

שם
המרצה

שם הקורס

מספר
קורס

ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

ארז מרצה מדהים.

ארז מבנים אלגבריים 8921401
שיינר,
ד"ר

אשש על הגולשש

ארז מבנים אלגבריים 8921401
שיינר,
ד"ר

מרצה אגדה

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:

ההיבטים
ההיבטים
הראויים
החיוביים של
לשיפור
ההוראה
ההוראה
בתרגיל הם:
בתרגיל הם:

המושגים שאי פעם נכתבו על מבנים אלגבריים .אתה המרצה! הם אמורים לתרגל את
החומר שלך ,לא להקריא חוברת תרגולים שנכתבה לפני כמה שנים.
במקום שהתרגולים יעזרו להבין את ההרצאות ,הם היו בדרך כלל קשים יותר מההרצאות.
תרגילי הבית היו בעיקר על החומר של התרגולים ,ואני מקווה שלא טחנּו מים לריק.
אתה מרצה טוב ,יודע ללמד ומבין סטודנטים .כל אחת מהנקודות שהזכרתי היא נקודה
שבאמת יש לך יכולת לשפר .אז יצא שאת הביקורת הכי ארוכה כתבתי דווקא לך ,אבל זה
באמת כי אני מאמין שתיקח את הדברים לתשומת לבך

 8913202ארז עושה מעל ומעבר לעזור לנו בכל המקצועות ,הסרטונים שלו מעולים ,הסיכומים שלו
חשבון
ארז
מעולים הכל מעולה
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר
ארז מבנים אלגבריים  8921402נו זה שיינר מה ציפיתם? מה אפשר להגיד שלא נאמר כבר? מרצה אגדה! שיעביר את כל
הקורסים!
שיינר,
ד"ר
ארז מבנים אלגבריים  8921401שיינר אתה מרצה מעולה ,תמיד הייתה ותמיד תהיה)אני מקווה( .הקורס לא מעניין אולם זה אשמח אם יהיה פחות בדיחות על עתודאים ,הנושא רחוק ממני כמזרח ממערב וכמו גם
יש לי בעיות קשב וריכוז.
לא באשמתך.
שיינר,
אני יודע שאינטרקציה זה מאוד חשוב-אבל מעדיף שזה יהיה בנושא.
ד"ר
8913202

בין המרצים הטובים בארץ ללא ספק

חשבון
ארז
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר
ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

ארז הוא מלך

יותר תיאום עם המתרגלים ואולי פתרון תרגילים ושיטות פתרון בהרצאה עצמה

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

מרצה מעולה ,משקיען.

הסרטונים הם לא כלי מוצלח לדעתי.
סרטונים אפשר לראות גם לבד

ארז
שיינר,
ד"ר

משוואות
דיפרנציאליות
רגילות

8824001

מקשר את החומר לעולם שלנו

להתמקד יותר בחומר הנדרש ולא בהרחבות לא רלוונטיות

8913202

מלמד בצורה ברורה ומובנת ,מצחיק ,מעניין ועונה על שאלות

חשבון
ארז
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר

ריכוז נתונים-סקר שביעות רצון מהוראה תשפ"א סמסטר א
עמוד  9מתוך 12

שם
המרצה

שם הקורס

מספר
קורס

ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

מושלם

הוראה פרונטלית עדיף

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר

מרצה שהוא תותח  ,סהכ בנאדם מרשים.
צנזור 2.0s

רוצים את שיינר באופן לא מקוון

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר

הייתי אומר שהוא שואף לשיינר ,אבל הוא שיינר.

 .1מדבר כאילו יש לו מגפון בגרון ,כנראה הרגל שנובע משנים של הוראה פרונטלית ,עם
 200סטודנטים ,עתודאים שיושבים בשורות הראשונות ,וכל השאר שיושבים במרחק של
 50מטר.
 .2הזמין אותנו להמבורגר ולא קיים.

ארז שיינר הוא כנראה המרצה הכי טוב שפגשתי עד עכשיו ,השקעה ענקית מבחינת
8913202
חשבון
ארז
הלימוד ,סרטונים מושקעים מאוד וערוכים היטב ,מוסרי השכל בסוף כל סרטון ,עזרה גם
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
בקורסים שלא קשורים לחומר שהוא מלמד!
ד"ר
ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר
ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

ההיבטים
ההיבטים
הראויים
החיוביים של
לשיפור
ההוראה
ההוראה
בתרגיל הם:
בתרגיל הם:

צריך לרחם טיפה יותר על סטודנטים בבחנים\מבחנים

יש יותר מידי תרגילי חובה ולא הרגשתי שמה שלימדו אותי בהרצאה ובתרגול הגינו אותי
בצורה מספיק טובה לפתור אותם
ארז מרצה ממש טוב ,מסביר מעולה
לאט ובסבלנות  ,קשוב לכולם
ובאמת רואים שהוא רוצה בטובתינו ושנצליח
והכל הוא תמיד עושה בשמחה ובחיוך.
מוערך מאוד!

ארז מבנים אלגבריים  8921402ארז מרצה מעולה ,מנצל את העובדה שהקורס מועבר דרך המחשב ומראה דברים מעניינים
מאד דרך  wireshark, wolfarmועוד .פשוט אלוף!
שיינר,
ד"ר
סרטונים קצרים ויעילים מאוד קל ללמוד מהם
8913202
חשבון
ארז
אווירה מאוד טובה בהרצאות
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
עשה לנו  2שעות קבלה בשבוע )מאוד נחמד מצידו(
ד"ר
מרצה שבאמת מבין את החומר וגם בכללי מבין בהרמה קורסים אחרים ותמיד יש לו הסבר
שמדויק לרמה שאנחנו למדנו ונותן כלים לפתור תרגילים בכל הקורסים
חשבון
ארז
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר

8913202

ארז מבנים אלגבריים 8921401
שיינר,
ד"ר
ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

ארז מבנים אלגבריים 8921401
שיינר,
ד"ר

מושלם פשוט

אין

אין

מרצה מעולה ,משדר הרצאה בלייב גם ביוטיוב כך שישר אחרי השידור הקלטה זמיה-
מרצים אחרים צריכים גם ללמוד ממנו לעשות ככה (
סך הכל ארז מלמד טוב ואכפתי כלפי הסטודנטים

לא נבדקו הוכחות של תרגילים שהגשנו בשיעורי בית עד עכשיו )בעייתי מבחינת ידע
להוכיח שכן אני עדיין לא בטוח אם יודע לכתוב הוכחה נכון( ובכללי לא עבדנו כמעט על
כתיבת הוכחות ,ומערכת ה XIקצת בעייתית לפעמים.

הילדים של המרצה

נשמח אם תוכל לשלב בובות בהוראה

ריכוז נתונים-סקר שביעות רצון מהוראה תשפ"א סמסטר א
עמוד  10מתוך 12

שם
המרצה

שם הקורס

מספר
קורס

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר
ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:

ההיבטים
ההיבטים
הראויים
החיוביים של
לשיפור
ההוראה
ההוראה
בתרגיל הם:
בתרגיל הם:

המרצה הכי טוב שראיתי

מעניין ונחמד

ארז שיינר .פשוט אין מה להוסיף.
ארז מבנים אלגבריים 8921401
מעביר את הקורס בצורה כיפית ,תמיד עם חיוך ,מסביר באהבה כשיש שאלות ,מעלה
שיינר,
סיכומי שיעור לאחר השיעור ,ההקלטה זמינה מיידית לאחר השיעור עקב השימוש ביוטיוב
ד"ר
לייב...

המבחנים קשים וחומר התרגול לא דומה לקושי של המבחן

צריך לרדת פחות על עתודאים.
מסכנים גמככה ישלהם עוד  100שנה בצבא אחרי התואר...

מרצה לפנתיאון.
ארז מבנים אלגבריים 8921401
שיינר,
ד"ר
ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

 8311201התאמה מלאה לקורס מקוון ,מרצה בהיר ומובן ,דואג להעביר בצורה הכי מעניינת שתיתכן

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר
ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר
ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

כמות המטלות ואורכן לא הגיונית %10 ..ציון מטלות )הגשה בכל שבוע( ,כאשר כל מטלה
לוקחת בממוצע  8-7עמודים!

8311201

ניצל את המחשב לטובה ,והראה כל מיני דברים בלייב ,מאוד הוסיף להרצאות.

כן להסביר דברים קצת יותר לעומק ,ולא להסתמך על זה שיש  3סטודנטים שעונים
בצ'אט

משקיע מאוד בכולם וחותר להצלחת הסטודנטים

מרצה מעניין ,מצחיק ,חכם

קשה להתרכז כשכל השיעור המרצה מקליד ב ,wordזה הרבה פעמים מקשה על הריכוז

ארז מוצא דרכים מאוד מעניינות להעברת החומר הנלמד.

לפעמים יש תחושה של חוסר בהירות במעבר והקשר בין נושאים בקורס.

ארז מבנים אלגבריים  8921401החומר מעניין ,הקישור של המתמטיקה להצפנות וחתימות הפך את הקורס ליותר נחמד .החומר בן התרגול וההרצאה לא תאמו ,החומר בשעורי בית להרצאה לא תאמו ,הורגש
שיש הרבה יותר חומר שאנחנו לומדים בתרגול ושאין בו ממש צורך )יותר נכון ניתן דגש
שיינר,
על חומר אחר בתרגול(
ד"ר
לצערי הרגשתי שהפעם ההרצאות מועברות בצורה הרבה פחות טובה מהרצאות אחרות
עם אותו מרצה )למשל אינפי(  ,השיטה של הלימוד בזום על ידי זה שאתה כותב בוורד
תוך כדי לדעתי הרסה את רמת השיעור ואת יכולת הקשב שיש לסטודנטים.
]שים לב שכמות הסטודנטים ירדה בקצב ליניארי בן שיעור לשיעור[
שיינר אני יודע אתה מרצה מטורף )החומר באינפי 1אמור להיות הרבה יותר קשה
מהחומר של מבנים אלגבריים ,אבל לצערי הלימוד דרך הזום בשילוב וורד ,לדעתי הוריד
ממש הרבה מצורת הלימוד ,והחומר נהפך להיות ממש קשה( בתחילת הסמסטר אמרת
שזה אמור להיות קורס מתמטיקאי קליל ,אני אישית הרגשתי ממש אחרת.
אולי אם היית מכין סריקות של דפים ועובר איתנו עליהם או כותב עם עט מיוחד ההרצאה
הייתה מרגישה כמו בדרכ ,אגב גם האפשרות של להקליט את עצמך באוניברסיטה ואחר
כך עושה איתנו שאלות תשובות היה יכול להיות יותר טוב ,לדעתי השיטה של הכתיבה

ריכוז נתונים-סקר שביעות רצון מהוראה תשפ"א סמסטר א
עמוד  11מתוך 12

שם
המרצה

שם הקורס

מספר
קורס

ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

8913202

המרצה ממש מוכן לעזור לתלמידים בכל נושא ,הסרטונים שלו בכל תחומי המתמטיקה
עוזרים מאוד להבנת החומר.

8311201

סרטונים והקשבה ועזרה לסטודנטים המרצה הכי טוב שהיה לי

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:

ההיבטים
ההיבטים
הראויים
החיוביים של
לשיפור
ההוראה
ההוראה
בתרגיל הם:
בתרגיל הם:

בוורד ממש לא מוצלחת.
חשבון
ארז
שיינר ,אינפיניטסימלי 1
ד"ר
ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר

מלך תמיד תישאר כך אוהבים את הדרך שאתה מלמד בה

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר

אין על ארז בעולם!
היחיד שמעביר הרצאה ראויה לשמה בזום.

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

נותן מענה מצוין לסטודנטים ,מעביר את החומר בצורה מעולה

ארז
שיינר,
ד"ר

חשבון
דיפרנציאלי
ואינטגרלי 1

8311201

ארז מרצה מובן בצורה לא נורמליץ .נותן מעצמו לטובת הסטודנטים

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר

עם זאת ,לפעמים זה מרגיש שבכל סרטון דחוסה הרצאה של למעלה מחצי שעה ,ולכן
קשה לסכם את הסרטונים שלו

בעקבות הקורס הזה ושאר הקורסים של סמסטר א' בשנה ב' של מדמח ,הגעתי למסקנה
שמרצים באוניברסיטה הם כמו פרשני חדשות בטלויזיה :משלמים להם כדי שיבואו
וידברו ,אבל לאף אחד לא באמת אכפת אם הם מדברים לעניין ,ושילכו לעזאזל
הסטודנטים .החומר הועבר בצורה מאוד לא ברורה ,מהירה וחפיפניקית .כשניגשתי
לעשות ש"ב הרגשתי שהחומר שלמדנו לא מספיק בכלל כדי לפתור אותם.

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר

מרצה ברמה הכי גבוה שיש .לוקח קורס לא מאוד מעניין ודי קשה ,והופך אותו לאחד
הקורסים האהובים.

ארז מבנים אלגבריים 8921402
שיינר,
ד"ר

מעולה! הקורס הועבר בצורה מעניינת ומובנת.

אין
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