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ריכוז נתונים
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הופק על ידי: שיינר ארז ,ד"ר

שביעות רצון מהוראה - שנת תש"פ, סמסטר א'
ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם: ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם: מספר 

קורס
שם הקורס

שיעור מהנה 8311001 אלגברה 
לינארית

מסביר בצורה ברורה להפליא, ניכר שההבנה של הסטודנטים חשובה 
לו, ולי אישית זה נותן מוטיבציה להקשיב יותר בזכות זה.

8921401 מבנים 
אלגבריים

הקורס מאוד מאורגן וניכר שנעשתה עבודה מאוד רצינית ומשמעותית 
בחוברת התרגולים המלווה של הקורס. מצד שני החוברת לא מסונכרנת 

עם הסדר של התרגילים, באמצע התרגול מדלגים כמות גדולה של עמודים 
ובאופן כללי החוברת לא מסודרת בפרקים לפי התרגולים באופן המצופה. 
זה מוריד את המוטיביציה להשתמש בה ולפעמים מאוד מעייף למצוא את 
הקטעים הרלוונטיים (גם בבית כשעושים תרגילים), שווה להשקיע ולסדר 

את זה (זה כולה עניין של עימוד מחדש של החוברת וסידור הפרקים - 
תמורה כלשהי של הפרקים תתאים בצורה מושלמת לתרגולים ;)).

לגבי תרגילי בית - עמוס מאוד בסמסטר שהוא גם ככה עם יותר מדי 
מטלות בית. לדעתי 7-6 תרגילים לכל אורך הקורס במקום תרגיל שבועי 

זה די והותר.

שיינר מרצה מעולה, ברור ופדנט (בקטע טוב), סדר וארגון ברמות 
הגבוהות ביותר בכל הקשור להרצאות. בניגוד לדעות של רבים, מאוד 
אהבתי את השילוב של כתיבת קוד בחלק מתרגילי הבית. לדעתי זו 

חשוב להראות לסטודנטים שהמתמטיקה שהם לומדים לא אבסטרקטית 
ודווקא שימושית וניתנת לתכנות, בנוסף זוהי הזדמנות טובה עבור 

סטודנטים לצאת מ-"אזור הנוחות" ולתכנת בשפות שהם פחות מכירים 
וכך להיחשף לאפיקים חדשים בתחום של מדעי המחשב.

8921401 מבנים 
אלגבריים

להעביר יותר אינטגרטיבי ולא בהרצאות יבשות רציני אבל קצת מנותק מהקהל מולו 8861101 מבוא לאנליזה 
1

אין כל-כך קשר בין המרצה לבין המתרגלים . חבל . x8 מזל שהקורס מצולם ויש סיכומים אחרת הייתי הולכת לאיבוד 8921401 מבנים 
אלגבריים

אלוףף 8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

המצב שבו לא ניתן להגיש באיחור (בהפחתת נקודות כמובן) את שיעורי 
הבית כי שהיה בקוסים המתמטיים בשנה א', יצר בילבול בקרב חלק 

מהסטודנטים כי זה לא משהו שהובהר בתרגולים.

טוב, זה ארז שיינר, ידוע שהוא מרצה מעולה. הקורס עצמו גם מרתק. 8921402 מבנים 
אלגבריים

מרצה מדהים 8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

מרצה אלוף... נהנה איתו מכל רגע!!!!!! 8921401 מבנים 
אלגבריים

תותח 8921402 מבנים 
אלגבריים

המרצה הכי ברור שיש. תמיד נותן דומאות מחיי היומיום כדי שיהיה לנו 
למה לקשר, דבר שמאוד עוזר להבנה. תמיד עושה תזכורות להרצאה 

שעברה. קשוב לסטודנטים ומודיע לנו על נושא חדש כאשר איבדנו 
ריכוז. השיעור עובר באופן קליל גם כשהחומר לא. וצילום ההרצאות הוא 

פלוס ענק (גם נכחתי בהרצאות וגם צפיתי בפעם השניה כשהייתי 
צריכה)

8921402 מבנים 
אלגבריים

חלק מהתרגילים בתרגילי בית ממש ממש קשים ופחות רלוונטים 
למבחן(קשים ברמה של לשבת על שאלה יום שלם ועדיין לל להצליח)

מת על עתודאים 8921402 מבנים 
אלגבריים

שישאר כזה ארז גבר 8311001 אלגברה 
לינארית

המרצה פשוט תותח, כיף לשבת בהרצאות ולהקשיב לו 8921401 מבנים 
אלגבריים

תירגולים מקדימים את ההרצאות => יותר קשה לעשות שיעורי בית 
ולהבים חומר. כי קודם ראו חומר בתירגול ואז בהרצאה ( בעוד שבוע)

8921402 מבנים 
אלגבריים

המטלות בקורס לעיתים לא תואמות את החומר הנלמד, וכמעט תמיד 
המטלה עולה בעוד שחלק מהחומר הנדרש טרם נלמד, ואז צריך לחכות 

שבוע כדי להתחיל את התרגיל או ללמוד לבד (זה מה שאני עושה). 
 K אפשר, ואפילו מומלץ לעשות שיפט שמאלה: את התרגיל של שבוע

K+1-להעלות בשבוע ה

אין על שיינר, אחד המרצים הטובים שהיו לי באקדמיה. 8921401 מבנים 
אלגבריים

מרצה טוב. 8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

ארז שיינר הוא בין הדוגמות לאידאל בעיני לאיך שמרצה באוניברסיטה 
צריך להיות.

כל הזמן משקף למה מלמדים אותנו ככה, כל דבר קטן הוא מסביר 
ומעמיק, מדבר בצורה ברורה, משלב את הסטודנטים פעמים רבות 

במהלך ההרצאה, מדבר איתנו גם על מעבר לחומר- שיחות מוטיבציה 
ויישור קו בין הסטודנטים לאוניברסיטה.

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

היה חשוב מאוד וחבל שלא עושים את זה באופן רשמי- ארז משקף לנו 
את הדרישה מאיתנו, נותן לנו כלים להתמודד עם החומר ובכללי נראה 

שהוא באמת נהנה ממה שהוא עושה.

מרצה מדהים, מאוד מעניין ואף משעשע. 8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

מקצועי מאוד, יודע בדיוק איך ללמד ואיך להעניק לסטודנטים את הכלים 
להבין לעומק

8921402 מבנים 
אלגבריים

נתן הרגשה לפעמים של התנשאות כאשר סטודנטים שואלים שאלות, (אני 
לא מדבר על מצבים בהם שואלים את אותה שאלה פעמים רבות), הדבר 
גרם לאנשים שפחות חזקים בחומר להתבייש לשאול שאלות ולוותר על זה 

מראש.

אנרגטי, כריזמטי ומצחיק 8311001 אלגברה 
לינארית

ארז מרצה מעולה, היחד מבין המרצים שמדבר איתנו על נושאים 
נוספים כמו על חשיבות האקדמיה בכללי או על שאלות שיעזרו לנו גם 

בנושאים אחרים, והמלצות לשיטות לימוד (ללא קשר לקורס שלו)

8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

מרצה מצויין! מעביר את החומר בצורה מדהימה, זמין לשאלות, החומר 
מובן למרות שמדובר בחומר קשה.

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

מרצה טוב זה מרצה שיודע איך להעביר את החומר, מרצה מצויין זה 
מרצה שאיכפת לו מהסטודנטים שלו - ארז שיינר זה גם וגם.

אתה אוהב את מה שאתה עושה, אתה טוב במה שאתה עושה - אתה 
אדם מעורר השראה, תודה רבה על הכל מלך.

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

אחד המתרגלים החליט שלא בא לו בעצם להשתמש בסגנון שיעורי הבית 
של השנים הקודמות, ופשוט עשה שאלות חדשות לשיעורי הבית.

הכל טוב ויפה, אבל, הוא שם שאלות ברמה יותר קשהשלא נחשפנו אליה 
בקורס ובכלל הוא שם שאלות שלא קשורות לדברים שלמדנו בקורס 

ושבכלל לא רלוונטיות למה שלמדנו ותרגלנו.

העניין הזה היה לא פחות מבזיוני!
אין כלים לפתור את התרגילים.

אם בארזים נפלה שלכת, מה יגידו אזובי הקיר.
ב. גנץ

8921402 מבנים 
אלגבריים
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

זה יפה שיש תרגילי תכנות אבל הם לא רלוונטיים למבחן. במקום לתכנת 
את אלגוריתם מילר-רבין, היה עדיף להבין יותר את האלגוריתם משימוש 

פרקטי ולא כללי יותר.
עוד יותר גרוע, זה שבכלל אין שיקוף של המבחן בשיעורי הבית. צריך 
לפתור שאלות ממבחנים רק בשביל להתכונן אליה וככה כל התרגולים 

ושיעורי הבית לא הל כך רלוונטיים.

כדאי לכם לפעול לשינוי.

1. כדאי להנמיך את הווליום במערכת ההגברה כי הקול של המרצה גם 
ככה חזק.

2. ממליץ למרצה להיות קצת פחות תקיף לשאלות סטודנטים.

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

יש פער גדול מאוד בין ההרצאה לתרגול לתרגיל..
חבל שעדי בן צי לא מתרגלת את הקורס..

ארז שיינר מרצה בצורה טובה מאוד 8921402 מבנים 
אלגבריים

nothing that I can think of Honestly a great, and engaging teacher 8311001 אלגברה 
לינארית

כיף וקל להקשיב למישהו שנהנה להעביר את ההרצאות ושמעביר אותן 
בצורה ברורה.

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

שיעורי הבית הפכו למעין קורס תכנות.. ללא הקשר להרצאה ארז מרצה מצויין, מתנסח בבהירות, רואים שהחומר ברור לו, השיעור 
מאורגן  - כיף להיות בשיעורים שלו

8921401 מבנים 
אלגבריים

נושא מעניין 8861101 מבוא לאנליזה 
1

מרצה מעניין מאוד, מצחיק, שולט בחומר ומעביר אותו בצורה ברורה 
ומסודרת. בנוסף מדבר בקול רם וברור.

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

שייני המלךךךך 8311001 אלגברה 
לינארית

לתפעל קצת יותר את mathwiki... להעלות לשם הוכחות מההרצאה. יוצר עניין, מעביר את החומר בצורה פשוטה ומובנת. קשוב לשאלות. לא 
מבזבז יותר מדי זמן על מענה לשאלות לא רלוונטיות.

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

קטע אחד קטנטן שהוא לפעמים עונה קצת בחוסר סבלנות לשאלות של  המרצה מאוד מעניין,ורואים שהוא אישיות מיוחדת. 8913202 חשבון 
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

תלמידים,אבל חוץ מזה באמת שהכל אחלה. הוא יודע להסביר את החומר בצורה מאוד ברורה וחוויתית,ולא מתקדם 
בחומר עד שהכל ברור לכולם. 

באופן כללי אחת ההרצאות שאני הכי אוהב בתואר.

אינפיניטסימלי 
1

צריך לעבור על החומרים של התרגולים כי הם לא מתואמים עם החומר 
הנלמד בכיתה לפעמים

מלמד מעולה ומסביר הכל 8311001 אלגברה 
לינארית

שיעורי הבית היו מעט קשים ביחס לרמת ההרצאה/תרגול. תענוג להגיע להרצאות. 
מסודר, רהוט וענייני.

מעביר את החומר בצורה האופטימלית. 
תודה!

8921402 מבנים 
אלגבריים

אחלה מרצה. הקורס מובנה מאוד, ברור, מעניין, המרצה משרה אווירה 
טובה ומלא הומור. תודה!

8921402 מבנים 
אלגבריים

מעולה 8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

אולי כיתה יותר משופעת בימי שלישי, כך שאפשר יותר לראות את הלוח 
מאחור

ממש כייף בשיעור לפעמים
הוא נותן מוטיבציה

העניבות שלו מצחיקות

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

מצחיק ומעביר את החומר בצורה מעניינת וכיפית 8311001 אלגברה 
לינארית

ארז דואג שהחומר יובן באופן יוצא מן הכלל וזה ראוי מאוד להערכה 
בעיניי

8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

בסופו של יום, לא מלמדים אותנו לחשוב - המרצה עומד מול הלוח, נותן 
משפט, מוכיח אותו, נותן איזה טענה, מוכיח אותה.

אני מעתיק בצייתנות את הכול. אין זמן לחשוב על הדברים. יש חלק שכן, 
הרוב - לא.

אז אתה מייד תגידו לי "אז תחשוב על זה אחרי השיעור".

ואני יענה לכם: "יודעים מה ? אני לא ייכנס להרצאה בכלל, ויחסוך מעצמי 
שעה וחצי שבה אני חצי מבין, שלושת רבעי או רבע מבין מה קורה, ואז 

אני ייקרא סיכום שלי מישהו בנחת עם עצמי, ואנסה להבין לבד".
ולא רק זה, אני גם יחסוך מעצמי את העסק המתיש של ללכת להרצאה, 

עניבה. 8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

למצוא מקום, להקשיב/לסכם/לסדר את החומר, ובמקום זה ממשיך לשבת 
במעבדה, בלי לפגום בריכוז שלי, ועובד ביעילות על משהו אחר.

ברור - זה לא מתיש באמת, זה לא מבזבז לי הרבה קלוריות או מאמץ לי 
הרבה שרירים, אבל....

יש לי גרף של יעילות, שהולך ועולה ככל שאני נמצא במעבדה יותר, 
וכאשר אתם קוראים לי ללכת להרצאה בה התפקיד שלי מסתכם בלהיות 
יד אנושית משרבטת על דף - גם לא הבנתי דבר, וגם גרף היעילות יורד 

בתלילות מעצם העובדה הפשוטה שיצאתי מהמעבדה.
הזמן של המוח שלי מוקצה למשאבים ולקורסים השונים והוא יקר, אני לא 

יילך לבזבז זמן יקר בשביל להיות יד משרבטת.

כאילו, ברצינות ??? למה אני צריך לכתוב משהו ? אתם חושבים שזה 
תורם לי ? עדיף פי אלף לעשות מצגת ולהראות שקופיות של דברים 

שהמרצה כתב כבר באייפד שלו או משהו כזה. זה חוסך זמן, וזה מאפשר 
זמן לשאלות. בחיי - הרי המרצה בדרך כלל מסתכם בלהעתיק משהו 

מאיזה דף שהוא מחזיק + הערות על כך (וההערות הם בקושי %5 ממה 
שכתוב בטח על הדף)

והעובדה שהמרצה מוכיח דברים על הלוח ומרגיש מגניב (ותכלס הוא 
באמת טיפוס מגניב), לא משנה את העובדה שכל תרגול מעשי שאני 

יעשה לבד יועיל פי אלף להבנה שלי מה עובד ומה לא עובד.
אז בתחרות מה לעשות - להתאמן לבד או ללכת למרצה ש"יילמד" אותי 

מה לעשות, יש מנצח ברור.

לסיכום: תעשו את הכול בשקופיות. תצמצמו את ההוכחות ל-2-1 בשיעור 
ולא יותר, ותפרקו כל הוכחה לחתיכות, עד לאבני הבסיס הכי קטנות שלה 
במתמטיקה בדידה, ותראו את הקשר שלה לכל מה שלמדנו עד כה, ככה 
שוב ושוב לכל נושא. בדרך הזאת אנחנו לומדים להבין איך לחשוב, ואנחנו 

מבינים איך הכול מתקשר להכול, ומתחילה להיווצר רשת יעילה של 
קשרים במוח.

תודה רבה.

המרצה משעשע 8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

ואינטגרלי 1

המרצה תותח!!! 8311001 אלגברה 
לינארית

התרגילים היו ארוכים ועוד כל שבוע עלה תרגיל. כדאי לפעמים הבאות 
לקצר בתרגילים או להעלות תרגילים בתדירות יותר נמוכה..

המרצה מעולה. 8921402 מבנים 
אלגבריים

אני חושב שהיבט שארז צריך לשפר זה הסובלנות שלו כלפי השאלות של 
הסטודנטים למרות שאי , אין עוררין על כך שלפעמים נשאלות שאלות 

מאוד טריוויאליות שאלות שחוזרות על עצמן, אך אני חושב שצריך לזכור 
שהחומר הנלמד לא קל ולא רק שלוקח זמן לעכל אותו אלא גם הוא 

מערער לך את הידע שנרכש עד עכשיו, לכן כשנשאלת שאלה שהיא מאוד 
בסיסית כגון: ״ כמה זה 1+1?״ זה הגיוני כנ׳׳ל לגבי

אני חושב שהקורס מאוד מעניין, ארז מרצה מעולה, מסביר דברים 
בצורה ברורה (דבר לא קל במקצוע כמו אינפי) משתמש הרבה פעמים 
בהומור שלו על מנת להעביר חומר דבר שמאוד מקל ומוריד את החשש 

שיש מהנושא, עוד יאמר לזכותו שהוא מודע

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

המרצה מעביר את החומר בצורה מעניינת. יודע להסביר את עצמו 
בצורה טובה ולתת אנלוגיות ודוגמאות רלוונטיות שעוזרות לקליטה של 

החומר. משתדל לענות על כל השאלות בכיתה.

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

לתת יותר מענה לשאלות בשיעור ולענות יותר בסבלנות לשאלות 
תלמידים.

המרצה ברור, חיוני, חיובי, בעל כישרון דיבור והוראה ובהחלט מטובי 
המרצים

8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

יותר מדי היסחים יחס אישי קלילות והרבה השקעה והכנה 8311001 אלגברה 
לינארית

אולי לחלק ל2 כיתות... לא קל ללמוד כשאנחנו 150 מצויין! 8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

מרצה מעניין מאוד! נהנה להקשיב להרצאות שלו. 8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

מרצה תותח שהופך את השיעורים להרבה יותר מעניינים ומצחיקים. 
מסביר את החומר בצורה ברורה ומפורטת.

8921401 מבנים 
אלגבריים

הקלילות במהלך בשיעור. הדבקות בחומר הנלמד. האווירה הטובה 8311001 אלגברה 
לינארית

תרגילי הבית קשים מאודדד ביחס לרמה של התרגול בכיתה. לרוב אני לא 
מצליחה לפתור את התרגילים כי ממש ממש לא ראינו שום דבר שדומה 

ארז מרצה מעולה ותמיד מעביר את החומר בצורה מעניינית וברורה. 
בהתחלה זה נראה כמו עוד קורס רגיל במתמטיקה, אבל הנושא של 

8921401 מבנים 
אלגבריים
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

לזה בתרגול (כמו תרגיל בית 7 למשל). אני חושבת שצריך להפסיק 
להראות חומר תיאורטי בתרגול ולתת מקום לתרגילים קשים כמו שאנו 

נדרשים לפתור בשיעורי הבית וכמו שכנראה נידרש לפתור במבחן.

הצפנה וקידוד הוא תוספת מעניינית לקורס ומאוד כייף ללמוד את זה.

מרצה מדהים. מורגש שרוצה שהסטדנטים יבינו ויהנו מהחומר 8921401 מבנים 
אלגבריים

נותן המון זמן לשאלות, אבל מפחיד לשאול לפעמים מחשש להגיד 
משהו לא נכון וטיפשי והוא יקתול

8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

הרצה מסביר בצורה מעניינת, מדבר חזק ומוסיף בדיחות, דבר שגורם 
להיות בקשר במהלך כל ההרצאה

8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

ד"ר שיינר המרצה הכי טוב באוניברסיטה ובעולם כהרגלו
הלוואי שהיה מלמד אותי את כל הקורסים

אין מילים, שאפו, 10\10

8921402 מבנים 
אלגבריים

Erez is really great and cares about his students 
understanding the material

8311001 אלגברה 
לינארית

לקראת הסוף תרגילי הבית נהיו מאוד קשים ולא ככ קשורים לאופי 
השאלות שהיו במבחנים משנים קודמות. לדוג' - היו כמה וכמה תרגילים 

בתכנות, והיו גם כמה שאלות מאוד מאוד קשות, ובאופי מאוד שונה 
משאלות במבחנים. עדיף לדעתי לנסות למקד את תרגילי הבית לשאלות 

שדומות לשאלות ממבחנים, או שאלות שיעזרו לנו להטמיע את החומר

8921402 מבנים 
אלגבריים

מרצה מצויין מלמד בצורה מעניינת ומאורגן 8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

השעות ששמו את הקורס בין 4-2 הם קשות מאוד והעייפות בשיאה. ארז שיינר האיש והאגדה. כל שיעור הוא סטנדאפ בפני עצמו. מעביר 
את הקורס באווירה טובה. מרצה שאפשר לדבר איתו על הכל גם מעבר 

לשיעור.

8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

מקצועי מאוד 8921401 מבנים 
אלגבריים

אחד מהמרצים(/מורים) הכי טובים שהיו לי. מצחיק ומעביר את החומר 
בצורה ברורה ככל האפשר! אם היה אפשר הייתי בוחר שהוא ילמד את 

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

כל הקורסים בתואר! 1

המרצה הכי טוב בבר אילן 8311001 אלגברה 
לינארית

מרצה מעולה, מובן ואכפתי שפשוט כיף להיות בהרצאות שלו ובאמת 
להבין את החומר הנלמד

8921401 מבנים 
אלגבריים

מרצה בחסד, אהוב על הסטודנטים, מדבר ומסביר ברור. עצם העובדה 
שארז מרשה שיצלמו אותו (היום כל הרצאה צריכה להיות מצולמת כמו 
ב MIT הטכניון והבינתחומי) כבר מבדילה בינו לבין רוב המרצים שלנו.

8921401 מבנים 
אלגבריים

בוא לאכול איתי 8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

מרצה מעולה, מעביר את החומר בצורה טובה ומעניינת! 8921401 מבנים 
אלגבריים

ארז שיינר אגדה 8311001 אלגברה 
לינארית

מרצה מעולה. תעלה אותי לפייסבוק 8921401 מבנים 
אלגבריים

אתה אחלה שיינר ואין ספק שאתה מעורר השראה, ואין ספק שגם לא 
חסר העשרה, אני יודע שמכנה משותף הוא טריוויאלי בשבילך (כמו גם 

להביא את ילדים כזוגות סדורים סחטיין עליך)

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

מגוון רחב יותר של בדיחות עתודאים יהיה נחמד. ארז שיינר תותח על, בזכותו כל נושא הופך לקל.
וכל מי שבצרה, הוא מיד יתן עזרה!

תמיד נותן שירות- ארז שיינר!
הוא עונה במהירות- ארז שיינר!

שיינר בא לעזור! הוא המרצה הגיבור!

8311001 אלגברה 
לינארית

המרצה הכי מנוסה שפגשתי באוניברסיטה.. 8921401 מבנים 
אלגבריים

מלמד בצורה מעניינת ועונה על כל השאלות 8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

אין קשר בין התרגילי בית להרצאות ולמבחן.
תרגילים ברמה קשה מאוד.

בשנה שעברה סטודנטים הגיעו לקראת המבחן עם שאלות מהתרגילים 
לשיינר שהופתע שקיבלנו שאלות כאלה כי הן בכלל לא קשורות לחומר. 
השנה המצב גרוע עוד יותר כי לא רק שהתרגילים קשים ולא קשורים 

למבחן, הם גם חובה.
התרגילים דורשים המון תכנות והם ארוכים ומייגעים. נראה שאחד 

המתרגלים החליט סתם לזרוק עלינו שאלות כי בא לו בלי התחשבות במה 
באמת צריך.

מרצה מובן ואיכפתי. 8921401 מבנים 
אלגבריים

אין. מרצה מעניין מאוד ומרתק. 8311001 אלגברה 
לינארית

אין שימוש בשיטות הוראה מגוונות. היום כשכל המידע נמצא ברשת, הייתי 
מצפה מקורס יסוד במתמטיקה שידרוש ויאפשר למידה רחבה ועמוקה 

יותר מאשר הקראת החומר מול 100 סטודנטים כמו לפני המצאת 
הטכנולוגיה.

ארז מרצה מעולה, החומר מובן ומעניין. 8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

הפער בין ההרצאה לתרגול
הפער בין הש"ב לשיעורים

המרצה מלמד מעולה. 8921402 מבנים 
אלגבריים

שיינר זה שיינר אין מה להגיד
הלוואי שכל המרצים היו כמוהו

8921402 מבנים 
אלגבריים

טיפה יותר סבלנות מצחיק, קשה להשתעמם או לאבד אותו 8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

תרגילי הבית קשים נורא. לא הצלחתי לפתור לבד, ופוחדת מהרמה של 
המבחן. (אמרו לי שזהה לתרגילי הבית).

שיינר מדהים! מסביר ברור ובצורה מעניינת, מוסיף חומרי עזר והרצאות 
מצולמות. תענוג לשבת אצלו בשיעור.

8921402 מבנים 
אלגבריים

אולי הנכס הכי יקר של בר אילן, לדעתי הבניין של מדעי המחשב צריך 
להקרא בניין שיינר.

8921402 מבנים 
אלגבריים

כמות שיעורי בית לא הגיונית!!! 10 תרגילים זה יותר מידי לקורס כזה. 
מספיקים 5

מלמד בצורה מעניינת 8921401 מבנים 
אלגבריים

אין לי דבר רע לומר. מדבר בגובה העיניים. מסביר בקצב הנכון, רואה את רמת ההבנה של 
התלמיד ומסביר בהתאם כך שכולם יבינו. מקצועי ביותר. מעביר את 

החומר בצורה מעניינת ומרתקת

8921401 מבנים 
אלגבריים
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

הלוואי שהייתי לומדת גם ליניארית, בדידה, מחשבים עם שיינר. ארז שיינר תותח!!! קיבל אותנו להמון שעות קבלה ועזר להבין את 
הפער שנוצר בליניארית עקב התרגול הבעייתי. כריזמטי, מצחיק ופשוט 

כיף להיות בהרצאות שלו. מעבר לכך הוא מאוד ברור ומסודר. תמיד 
משאיר זמן לשאלות בשיעור וזמין לשאלות גם בתום ההרצאה. זכות של 

בר אילן שהוא חלק מהסגל האקדמי!!! קצת מפחדים מהמבחן שלו 
ובעיקר מהבדיקה עקב שמועות מה-biu confessions אבל עוד לא יצא 

לנו לגלות את האמת בשלב זה של הסמסטר...

8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

במהלך הקורס ההרצאות לא תאמו את התרגולים (ההרצאות היו באיחור 
של שבוע) מה שיצר הרבה בלבול בחומר. בפועל למדנו חומר חדש 

בתרגול - לא הבנו אותו. לאחר שבוע הגענו להרצאה ורק אז הבנו מה רצו 
מאיתנו בתרגול..זה יצר לי המון בלבול בחומר והיה מאוד קשה לעקוב. 

חבל

ארז שיינר מלמד את החומר בצורה מעולה! מסביר טוב את החומר 
הנלמד. מרצה מעולה!

8921402 מבנים 
אלגבריים

המרצה הכי טוב אצלנו, לדעתי 8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

לא הרבה. מרצה מצויין.סגל מצרגלעם מצויין! קורס קשה מאוד. מה כבר 
אפשר לעשות? ללמוד! ובאטרף!

המרצה בן אדם טוב ורוצה בהצלחת הסטודנטים. אחד הטובים 
במחלקה. עם זאת, כמובן אין מדובר על היותו של הקורס כל בשום קנה 
מידה. מדובר בקורס קשה הצורך השקעה. אבל החומר מועבר בצורה 

טובה והתרגילים והבוחן תאמו למה שהלך בהרצאות ובתרגולים. מקווה 
שלא אתחרט על הכתוב כשאגיע לבחינה:)

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

ארז מלמד בצורה מאוד אינטואיטיבית ולא מלמד רק טכניקה. 8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

אין מרצה מעולה. כבר שנה שניה שאני פוגש את ארז ועדיין תענוג. מרצה 
מסודר , ברור , עם ביטחון עצמי וידע עצום בקורס

8921401 מבנים 
אלגבריים

מעביר בצורה מעניינת וברורה.
חוזר על הסברים.

אווירה טובה בשיעורים.

8921401 מבנים 
אלגבריים

יעזור קובץ מסכם של כל המשפטים שניתנים לשימוש ישיר מסביר מצויין 8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

המבחנים מאוד לא קלים, לא תואמים באמת את מה שהיה בהרצאה 
ובתרגול ובשביל לעבור את המבחן צריך לענות בדרך ספציפית אחת וחד 

שיינר הוא שינר הוא שיינר 8921402 מבנים 
אלגבריים
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

משמעית

תותח עללל 8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

הבונוסים 8921401 מבנים 
אלגבריים

מטלות מאוד קשות 8921402 מבנים 
אלגבריים

יותר מדי דוגמאות בזמן ההרצאה, מרגיש שנתקעים קצת עונה על שאלות ומלמד מאוד מסודר 8921401 מבנים 
אלגבריים

אין לי מה להוסיף, מרגיש שהוא עושה ומנסה ללמד בצורה הטובה ביותר 
(:

מרצה ברמה מאוד טובה, מאוד מעניין, מעביר את החומר ברמה טובה 
וברורה, מקפיד לבדוק אם יש שאלות במהלך ההרצאות ויודע להתנהל 
אם זמני ההרצאה בהתאם, שומעים אותו מצויין גם מסוף האולם, הוא 

גם זמין לשאלות לפני/אחרי השיעור ועונה לעניין, רואים שהוא מבין טוב 
גם את נקודת המבט של הסטודנטים, הוא גם מצחיק ויודע להחדיר 

מוטיבציה ולגרום לסטודנטים להרגיש טוב למרוד קושי המסגרת.

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

ארז אחלה מרצה. אוירה טובה בהרצאה. הזמן לא עובר לאט כמו בלא 
מעט קורסים.

8921402 מבנים 
אלגבריים

מעביר את החומר בצורה מאוד ברורה וטובה, מרצה מעולה 8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

חסר סילבוס מפורט מראש מה נלמד בכל הרצאה מלא מוטיבציה 8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

שהתרגולים והמטלות יהיו תואמים לרמת הקורס. לא הרווחנו כלום כשיש 
חובת הגשה אם אין לנו יכולת לפתור את המטלות לבד ולחוות תהליך של 
למידה. עדיף מטלות קלות יותר וקצרות יותר ושבאמת נלמד מהן. תפסת 
מרובה לא תפסת. צריך להיות מודעים ולהבין את העומס בסמסטר הזה. 
לא נותר לנו אלא להעתיק את המטלות כדי לסמן וי. ואנחנו רוצים ללמוד. 
באמת. פשוט זה גדול עלינו להצליח לפתור את כל המטלות האלה לבד

יכולות הוראה גבוהות. מראה אהבה לסטודנטים ולחומר הנלמד. דבר 
שלר יסולא בפז ולא מובן מאליו בכלל. תודה.

8921402 מבנים 
אלגבריים

מעביר את החומר בצורה טובה ומתעקש להסביר אותו כמה פעמים  8913202 חשבון 
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

בדרכים שונות
יש תיאום בין המרצה למתרגל 

תמיד זמין לשאלות אחרי השיעור
מקצוען

אינפיניטסימלי 
1

שולט בחומר, עונה על שאלות 8861101 מבוא לאנליזה 
1

מקפיד לבנות את האינטואיציה אצל הסטודנטים בנוגע לחומר, כדי 
לתרום להבנה מעמיקה ולא רק שטחית וטכנית.

8311001 אלגברה 
לינארית

אחלה ארז , בטעות הגיע פעמיים עם אותה עניבה מרצה מצוין 8311001 אלגברה 
לינארית

אלוף 8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

שיינר זה שיינר. מעביר בצורה מדהימה את החומר ועונה על כל 
השאלות שיש

8921402 מבנים 
אלגבריים

מרצה מאוד טוב מסביר הכל ועונה לכל שאלות 8311001 אלגברה 
לינארית

ארז מרצה אהוב 8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

הכי טוב שיש 8921401 מבנים 
אלגבריים

על המרצה להיות בקשר עם המתרגלת, זה צריך להיות אינטרס חשוב 
מאוד עבורו!

המרצה מקצועי, ומעביר את החומר בצורה מקצועית 8861101 מבוא לאנליזה 
1

אין מה לשפר תותח ומצחיק 8311001 אלגברה 
לינארית

אני מרגיש שהחומר קצת מבולגן בקורס.
אני לא יודע עם זה כתוצאה מהחומר עצמו (כל המשפטים ,הגדרות וקושי 
כללי ביחס לליניארית) או כתוצאה מכך שלא הועבר בצורה הכי מסודרת.

הייתי עושה כמה סיכומי ביניים של 10 דקות כמה פעמים במהלך 
הסמסטר כדי שכל החומר ישב בצורה מאורגנת בראש של הסטודנטים, 

מלמד בצורה ברורה את החומר. משקיע ומצחיק 8921402 מבנים 
אלגבריים
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

אחרת קצת הולכים לאיבוד כתוצאה מהחומר השונה שעובר בתרגולים 
וההרצאות

מסביר בצורה ברורה, מקדיש זמן לענות לשאלות התלמידים ומוסיף 
הומור ומוטיבציה לשיעורים

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

יש תחושה שפוחדים לשאול שאלות משום מה 8311001 אלגברה 
לינארית

אין שימוש בשיטות הוראה מגוונות. היום כשכל המידע נמצא ברשת, הייתי 
מצפה מקורס יסוד במתמטיקה שידרוש ויאפשר למידה רחבה ועמוקה 

יותר מאשר הקראת החומר מול 100 סטודנטים כמו לפני המצאת 
הטכנולוגיה.

ארז מעניין מאוד, והחומר אצלו מובן ורלוונטי. 8311001 אלגברה 
לינארית

בדיחות על עתודאים המרצה מעניין, מעורר השראה 8311001 אלגברה 
לינארית

יותר שיתוף פעולה בין המרצה למתרגלת רמה גבוהה, מסביר בצורה בהירה 8861101 מבוא לאנליזה 
1

מעניין, ברור, מפשט, מביא אווירה טובה. 8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

עונה על כל השאלות מעביר את השיעור בצורה מסודרת 8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

אין התאמה בין המרצה למתרגלים, לא נראה שיש לו מושג לאן הם הגיעו 
בחומר ומה תוכן התרגילים שנותנים לנו כשיעורי בית. 

בנוסף, נראה שכלל התוכן שאיננו מתמטי (נושא ההצפנות) זהו חומר 
שהמרצה איננו בקיא בו עד הסוף ונראה כי הוא למד אותו באינטרנט 
מויקיפדיה (אמנם מוקצן, אך ההערות של המרצה היו ואני מצוטט "... 

בדקתי בויקיפדיה ובמקורות נוספים ולא מצאתי הסבר ל...").

בפועל הקורס מעניין, הניסיון לקשר אותו יותר לעולם מדעי המחשב יפה, 
אך המימוש לוקה בחסר.

המרצה מעניין ואסרטיבי 8921401 מבנים 
אלגבריים

יש קושי מסוים להבין תוך כדי ההרצאה את הכיוון של השיעור, מה הנושא  הרצאות באווירה טובה, צחוקים. 8913202 חשבון 
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

הבא, מה צפוי.
כאילו יש איזו הנחת יסוד סמויה שאנחנו מבינים לאן העסק הולך ורק צריך 
להסביר את הנושאים עצמם. לדעתי כדאי יותר להסביר לאן הולכים, ואיך 

הנושאים מתחברים.
לאחר תקופת אפשר להסתכל אחורה ולהבין מה למדנו, אבל תוך כדי זה 

יותר קשה.

מלמד נושאים לא פשוטים בצורה די בהירה, ממחיש ומדגים.
באופן כללי ההרצאות בנויות טוב שלב אחרי שלב בהדרגתיות.

חותך שאלות מיותרות.

אינפיניטסימלי 
1

קשה לעבור הרצאה עם 170 אנשים בכיתה ללא ספק מרצה טוב 8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

ארז שיינר מעביר את החומר בצורה מאד טובה ומובנת
אין שום תלונות מרצה מעולה!.

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

התרגולים, לפחות הקבוצה שלנו, לא תאמה את קצב ההרצאות בכלל, 
עברנו אותו במלא, אני יודע שקשה להתאים, אבל זה כבר היה ממש 
מוגזם, למתרגל היה חשוב כל תרגול באמת לעשות את כל התרגול 

שכתוב, ויצא שהוא התקדם הרבה, באמת הרבה, מעבר לחומר שלימדו 
בהרצאה, ואז הוא היה צריך ללמד חומר חדש, שאם כל הכבוד, הוא לא 
מרצה ולא הסברי מי יודע מה, בטח לא ברמה הנהדרת של שיינר, אז 

הרבה מהחומר הבנתי בצורה קטועה ומחולקת, ורק למפרע.

שיינר זה שיינר, אין מה להגיד, מסביר את החומר ממש ברור, מעניין, 
ההוספות השיעורים האחרונים על הצפנה היו ממש מרתקות.

8921402 מבנים 
אלגבריים

הייתי רוצה להיות גבול שארז פותר 8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

העניבה של בארט סימפסון טעונה שיפור מלמד באופן מובן ומסודר, מאתגר את הקהל בשאלות לא 
אינטואיטיביות מה שגם שומר על קשב וגם מחזק את הבנת החומר. 

הוא נותן זמן לשאלות ועונה עליהן באופן מלא. ראויים לשבח התרגילים 
של הקורס שמאוד מתאימים לחומר הנלמד ומכסים אותו ברמה גבוהה. 

כמו גם אתר כולל הוכחות, מה שמאוד עוזר ללמידה והייתי ממליץ 
לפתח אותו עוד יותר, בעיקר מבחינת ארגון וסדר החומר. רעיון נוסף 
הוא לשלב את ההרצאות המוסרטות באתר הקורס. מעבר לכך מעביר 

את ההרצאות באופן חביב והומוריסטי.

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

המרצה לימד בצורה מעניינת וסוחפת, חיכיתי להרצאה במהלך היום 
ותמיד הרגישה כאילו תוך דקה מסתיימת. המרצה תמיד קשוב לשאלות 
במהלך השיעור ולאחר מכן. תמיד דואג לעודד אותנו כשהחומר קשה 
(שזה בערך כל הסמסטר) ומחדיר בנו מוטיבציה להמשך הלמידה. 

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

בזכותו זה הקורס שהכי נהנתי בו, רק מחפשת את הקורסים הבאים 
שאלמד איתו!

שיעורי הבית שניתנו על ידי תומר באואר היו קשים מדי ומטרתם הייתה 
להכשיל

מרצה בצורה ישירה ללא דיסטנס, נחמד ומראה רצון שנתעניין ונבין את 
החומר הנלמד.

8921401 מבנים 
אלגבריים

לעיתים היה קצת עצבני וקרה שענה בצורה שגרמה לאנשים לפחד לשאול 
שאלות. זה היה יחסית נדיר, אבל קרה.(לא משהו שלא ראיתי על בסיס 

קבוע אצל מרצים אחרים, פשוט הופתעתי לראות את זה אצל שיינר).

כרגיל, שיינר הוא מרצה ברור ומעניין. 8921402 מבנים 
אלגבריים

מרצה מעולה 8311001 אלגברה 
לינארית

ארז מרצה מעולה וקשוב, מתייחס לשאלות ונותן העשרות מעבר. 
התרגולים לעומת זאת שונים בתכלית.

8311001 אלגברה 
לינארית

התרגילים לא היו ברמה מתאימה להרצאות ולתרגולים. מרצה מצוין, מלמד טוב בשפה ברורה וכותב הכול על הלוח. 8921401 מבנים 
אלגבריים

*הרגשתי שההרצאה והתרגול לא היו מסונכרנים, ובוודאי לא מסונכרנים 
ביחס לשיעורי הבית.

*שיעורי בית - הרגשתי ששיעורי הבית לא תאמו את החומר. לי באופן 
אישי ההרצאות עברו בצורה קלילה, התרגולים טיפה פחות ושיעורי הבית- 

ברמה הרבה הרבה יותר גבוהה, וככל שהתקדמנו בקורס גם לא כל כך 
קשור לחומר הנלמד. היו הרבה תרגילים מאוד טכניים שלוקחים שעות, לא 
הרגשתי שזה עזר לי להבין את החומר. שיעורי בית ברמה כזאת על בסיס 

שבועי מאוד העמיסו על הסימסטר, הייתי מעדיפה לנצל חלק מהזמן 
בחזרה שבועית על החומר.

*החומר הועבר בצורה מאוד ברורה.
*מענה מאוד גבוה לשאלות.

*מקצועיות.
בסכך הכל מרוצה פרט לנקודה אחת מרכזית.

8921402 מבנים 
אלגבריים

ארז שיינר מעביר את ההרצאה בשיא כריזמה, טון ברור וחזק, כתיבה 
מאוד ברורה וגדולה על הלוח. מעביר חזרה קטנה על החומר שלמדנו 

בהרצאה הקודמת בתחילת השיעור. שימוש math wiki והעלאת מערכי 
תרגול לשם וסיכומים שניתן להעזר בהם.קרדיט לניקול בלשוב שעושה 

את זה.

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

מרצה מצויין, עם יכולת מדהימה של דיבור מול קהל סטודנטים,
לפיכך מלמד ומעביר את החומר בצורה ברורה, ומנגיש נושאים קשים 

בצורה קלילה.
עונה על כל השאלות ונותן הרבה מוטיבציה.

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

תירגולים מקדימים את הרצאות ולכן ברוב המקרים רואים חומר חדש  8921402 מבנים 
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

בתירגול ,מקבלים שיעורי, בעוד זמן מסויים רואים בהרצאה 
ממש לא יעיל. הרי מקדיש זמן רב כדי להבין חומר אבל אם הייתה 

התאמה בין הרצאה לתירגול זה היה לוקי הרבה פחות זמן !!!

אלגבריים

המטלות בבית מורכבות מאוד ביחס לדוגמאות המוצגות בכיתה, מוטב
לתת דוגמאות מורכבות גם בכיתה , זה לא נעשה מספיק בהרצאות

ובתרגולים. כמו כן על פי סטודנטים במחלקה בשנים גבוהות יותר ד"ר
שיינר בודק את הבחינות בצורה קפדנית ולא הוגנת כלפי הסטודנטים

בצורה הפוגעת בציונים בצורה משמעותית ביחס למרצים אחרים, חבל.
אין צורך להקל ראש בבדיקה אבל בעיני נכון ללכת לקראת הסטודנט ולא

לחפש על מה להוריד. אני חושש שהמבחן השנה יהיה קשה משנים 
קודמות כדי להעלות את קרנו של הקורס, מקווה שזה לא יקרה.

מרצה מספר אחד, מושא להערצה, סטודנטים רבים מעדיפים לצפות בו
מלמד חומרים ביוטיוב מאשר להיכנס להרצאות של המרצים האחרים
באותו חומר. מנהל את השיעור בכיתה בצורה נפלאה וברורה. מאוד
מסודר וברור. הוגן כלפי הסטודנטים במהלך השיעור, מלמד בקצב

נורמלי וטוב. מרבה לתת דוגמאות העוזרות להבין את החומר ולשאול
שאלות תוך כדי שהוא מלמד שישמרו על הקשר וההבנה הרוחבית של
הנושאים. מעורר את הסטודנטים להקשיב במהלך השיעור ולהתרכז 

בחומר, חשוב לו מאוד שנהיה חלק מהשיעור. חובת ההגשה של תרגילי 
הבית עזרה לשמור על מעורבות של הסטודנטים בהרצאות אבל הכמות 

שלהם והקושי היו מוגזמים מעט.

8921402 מבנים 
אלגבריים

אין עליך שיינר!!! 8921402 מבנים 
אלגבריים

לא לרדת על סטודנטים או על עתודאים. מחזיק בצורה מרשימה כיתה של מס' תלת ספרתי של סטודנטים. 8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

מרצה מצויין, מעביר את החומר בצורה מובנת, דואג שכולם יבינו ושאף 
שאלה לא תישאר פתוחה. מרבה להעשיר את ידע הסטודנטים כאשר 

מתאפשר

8311001 אלגברה 
לינארית

יעזור מאוד אם יהיה פןרום מדותף עם המרצה/מתרגל בו יהיה אפשר 
לשאול שאלות

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

השיעורים מעניינים. 8311001 אלגברה 
לינארית

הייתי שמח אם בשיעורי הבית חלק מהתרגילים היו ברמה קצת יותר קלה 
כדי להיכנס לחומר בהדרגתיות

מרצה מעולה, מרגישים שהוא אוהב את החומר ומנסה להעביר את 
ההתלהבות לסטודנטים. הרבה יותר כיף ללמוד ככה.

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

לא מספיק מובן ויסודי. צריך ללמוד מצנזור איך לגשת לשיעור 8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

אין על שיינר. הוא פשוט דוגמה למופת של מרצה באוניברסיטה 8921402 מבנים 
אלגבריים

הבדיקה מאוד מאוד קשוחה ארז מלמד מעולה! 8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

מרצה נהדר שיודע להעביר את החומר בצורה ברורה ונחמדה 8921402 מבנים 
אלגבריים

אין שליטה על הקורס, המתרגלים פשוט מעתיקים תרגילים משנים שעברו 
כדי לצאת ידי חובה וכל קשר בין התרגיל בית-להרצאה-למבחן מקרי 

בהחלט. 
כל שבוע עולה תרגיל על חומר שעוד לא למדנו (שנה שעברה הקדימו 

אותנו בשבוע בחומר?) אז חצי מזמן ההגשה מתבזבז עד אשכרה נלמד 
את החומר.

תרגילי הבית מעיקים ומלאי עבודה שחורה במקום עבודה מלמדת. דיי 
מרגיז לעבוד (קשה) על תרגיל (מועתק ולא רלוונטי) כל שבוע בשביל 
%10 מהציון... צריך לעשות סדר אצל המתרגלים ותרגילי הבית כי זה 

פשוט מבולגן ופוגע בנו.
זאת אחראיות המרצה לדאוג לחברת הליצנים והבלאגן שהם עושים לו 

בקורס.

שיינר זה אגדה אורבנית, כולם מכירים במי ומה מדובר ובכל זאת 
מופתעים מחדש כל פעם. אין עליו! הסברים רלוונטים, דוגמאות, כל 

הזמן מדגיש מה נדרש מאיתנו לעשות (לעומת שאר המרצים שאומרים 
"אתם צריכים לדעת הכל")

8921401 מבנים 
אלגבריים

עונה לשלות הסטודנטים בחוסר סובלנות, אין שעות קבלה קבועות בלוז, 
החומר מועבר בצורה שאינה כל כך ברורה

8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

סימסטר א' בשנה ב' הוא הסימסטר הקשה והעמוס ביותר בתואר.
לכן לא ברור למה במקביל לקורסים מעמיסים (כמו אלגו, תכנות מתקדם, 
מבנה מחשב) מבנים אלגבריים הביאו כל שבוע תרגיל להגשה שדורש זמן 

עשייה רב, אינו משקף לעיתים את הנלמד ואף ברמה גבוהה.
שנה עברה התרגילים לא היו להגשה והקורס לא היה מעמיס. השנה 

החליטו להעלות את הרמה. המטרה היא טובה, אך הדרך אינה משרתת 
את המטרה.

הקורס דורש תרגיל להגשה כל שבוע!!! ומדובר בתרגילים ארוכים מאוד 
שדורשים זמן השקעה רב - כיומיים לפחות בשבוע. למעשה, יומיים 

בשבוע רק למבנים זה שליש מהשבוע, ויש לנו עוד 5-4 קורסים מעמיסים 
מקבילים לתואר, ולכן הדבר לא ריאלי כל שבוע לתת יומיים לתרגיל 

במבנים אלגבריים. בוודאי שעבודה כה רבה לא מצדיקה נתח של %10 

המרצה הכי טוב למתמטיקה באוניברסיטה. כנראה שכל מילה נוספת 
מיותרת

8921402 מבנים 
אלגבריים
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

מהשב בציון הסופי.
אם התרגילים היו יותר קצרים, או להגשה פעם בשבועיים - על אף העומס 
החריג בסימסטר, היינו מצליחים להלבין כמה לילות ולהגיש את התרגיל 
על הקשקש. אולם משום שאתם דורשים תרגילים כמו ארוכים להגשה כל 

שבוע, ואין לנו את הזמן הדרוש לעשייה שלהם, אנו מוותרים מראש 
ומוצאים את עצמנו מעתיקים. אז רציתם שנתנסה ביותר תרגילים כדי 
להעלות את הרמה. אך התוצא הפוכה: הבאתם יותר מדי תרגילים, 

גרמתם לנו להעתיק וכתוצאה מכך הרמה שלנו רק ירדה.
אתם רציתם שנגיע למבחן יותר מוכנים ובמקום לפתור X תרגילים, נפתור 

2X תרגילים.
אולם אף אחד לא מצליח כל שבוע לתת 2X תרגילים ולכן מעתיקים 

ועושים 0 תרגילים.
כמו שאמרתי, המטרה שלכם מוערכת, אך הדרך שגויה

אני מאוד מעריך את הצוות של הקורס, אבל זו פשוט חוסר התחשבות 
להוסיף עומס כה חריג לסימסטר שידעתם מראש שהוא כה עמוס לנו. אם 
זו הדרישה, תעבירו את הקורס לסימסטר אחר או שתתאימו את הקורס 

לתנאים מסביב.
לאור הדרישות של השיעורי בית לצערי הקורס הפך מקורס מעניין 

ומעשיר, לקורס מכביד ואף לסיוט הגדול ביותר של הסימסטר - שהפך את 
הסימסטר מקשה מאוד לסימסטר בלתי אפשרי.

כשאתה לא מספיק להגיש את כל התרגילים בזמן והמשקל במבנים 
אלגבריים על הגשת תרגילםי הוא %10 (בניגוד לתכנות, מבנה מחשב 

והסתברות שנותנים %40-30), מן הסתם שהדבר שכל בן אדם אנושי היה 
עושה זה לתעדף את התרגילםי עם %40-30 ולבחוסר ברירה להעתיק 

את התרגילים של ה%10.

יש הרגשה בחלק מהנושאים שהמרצה לא מודע לכמה שאנחנו לא מבינים 
את החומר, או שהוא בוחר להתקדם מהר בכל זאת.. יש הרגשה שאי 

אפשר לשאול שאלות כדי לא לעכב ואף אחד לא ממש מבין

המרצה מעניין מאוד, מלמד בצורה ברורה, שולט בחומר בצורה 
מדהימה

8311001 אלגברה 
לינארית

מתרגלים לא מקצועיים מספיק. המתרגלת שלי היא יפעת מעולהה, מעביר את החומר בצורה מעניינת ורבוייה בהומור 8311001 אלגברה 
לינארית

החומר בתרגול תואם להרצאות ולמבחן עד תרגול 6 בערך ומאז זה 
מרגיש כמו קורס אחר

כמות השיעורים ורמתם היה לא הגיונית ביחס לאחוז ציון התרגול.
התרגילים לא היו מלמדים בכלל, היה הרגשה כי הם נעשו אך ורק לנקום 

בסטודנטים של שנה שעברה שביקשו שיהיו תרגילים

מרצה מצוין 8921402 מבנים 
אלגבריים
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

- לפעמים אין מענה למיילים
- המון הגדרות אני מרגיש שאני טובע ואין יותר מדי כלים לחזרה, האם יש 

ספר בעברית?

-תודה רבה ד"ר שיינר על הרצון שלך שסטודנטים באמת יבינו את 
החומר ויצליחו.

8921402 מבנים 
אלגבריים

לא אומר מאיפה הוא קונה אותן איזה עניבות יא רבי 8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

נשאלות שאלות לצורך הבהרת חוסר הידע של הכיתה ולאחר מכן מגיע 
ההסבר (לפי דעתי ההגדמה מיותרת, גם מבכינת מורל הכיתה וגם 

מבכינת זמן.) ניתן לקפוץ ישר להסבר על הבעיה ובמידת הצורך להתעכב 
על הנדרש

תמיד מחייך תמיד חיובי ומלא סבלנות בזמן, ולאחר ההרצה. 8311001 אלגברה 
לינארית

בדיקה קפדנית הוראה סדורה 8311001 אלגברה 
לינארית

מרצה מדהים, מעביר את החומר בצורה ברורה מאוד 8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

שום כלום, תשאר בדיוק כפי שאתה! מלך מלך מלך! לא פעם ראשונה שארז המרצה שלי, וכל קורס 
מתמטיקה שלקחתי וראיתי שארז זה המרצה- ידעתי שאפשר להיות 
רגועה. מרצה מדהיםםם- מצחיק, ברור, קשוב, נותן מלא דוגמאות, 

מדבר בכוונה לאט כדי שנבין ונעכל את החומר. מרצה למופת שחבל 
שלא מעביר לי את כל הקורסים בתואר!

8921402 מבנים 
אלגבריים

קצת יותר סבלנות מעניין, קריזמטי, מובן 8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

בהרבה מהשיעורים התלמיד הממוצע מרגיש לא בנוח לשאול שאלות, כי 
המרצה מתקשה להבין מה לא ברור פה בכלל, ולפעמים אז יוצא 
שהתלמידים הטובים שבשורה הראשונה מבינים והשאר לא ממש.

המרצה מעניין ומבין בכל נושא שהוא. בנוסף לחומר הקורס קבלנו ממנו 
תמונה על איך כל הנושאים של קורסים השונים מתחברים יחד וזה מאד 

עוזר.

8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1

אין. 8913202מסביר החומר באופן מאוד טוב בסיפורים קצרים ו הוא מלך המתמטיקה חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

מטלות בית לפעמים לא ברמה של השיעור/בחומר לא רלונטי(תרגילי 
תיכנות לדוגמא)

מרצה ברמה גבוהה, מעביר את החומר בצורה טובה ומעניינת 8921402 מבנים 
אלגבריים



ריכוז נתונים-שביעות רצון מהוראה - שנת תש"פ, סמסטר א' 
עמוד 21  מתוך 22

מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

ארז מלמד בין היתר גם מורים למתמטיקה בתיכון ולכן יודע טוב מאוד 
עם איזה ידע הסטודנטים מגיעים לשנה א׳ ומה הם הפערים שעליהם 
צריך לגשר. הוא מסביר את החומר בצורה מאוד ברורה ומלמד לפתח 
אינטואיציה לנושא, בנוסף לטכניקה ויוצר הבנה עמוקה יותר של החומר.

8311001 אלגברה 
לינארית

כריזמטי ומעביר את החומר בצורה חלקה ומעניינת. 8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

מרצה תותח! 
צריך להעביר שיעורי מוטיבציה נוספים באוניברסיטה

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

מוכשר ובקיא 8311001 אלגברה 
לינארית

מרצה מעולה, מעביר את החומר בצורה מובנת, לא ממהר להספיק את 
כל החומר, חשוב לו שנבין

8921401 מבנים 
אלגבריים

עדיין לא הצלחתי להבין מה הקורס תורם לנו מבחינת ידע להמשך 
ולעבודה. מבחינתי הוא לא צריך להיות קורס חובה

פשוט תותח 8921401 מבנים 
אלגבריים

התרגילים בקורס קשים מאוד (ברמה לא סבירה)!!! ולוקחים המון זמן! 
(ושלא נדבר עכ שיש תרגיל כל שבוע!!)

לאחרונה הם בכלל ולא קשורים למה שלמדנו..
הקורס הזה רק מקשה עלינו וכביכול הוא נחשב הקורס הקל של הסמסטר.

המרצה מאוד מעניין ויודע להסביר בצורה טובה. 8921402 מבנים 
אלגבריים

מעביר שיעורים בצורה מצחיקה 8921402 מבנים 
אלגבריים

אין שום תיאום בין ההרצאה לתרגול. נלמדים בתרגול דברים שבכלל לא 
ראינו בהרצאה. אין קשר בין המתרגל למרצה.תרגילי בית ממש קשים,וזה 

לא הוגן בשביל 10 אחוז

8921401 מבנים 
אלגבריים

ארז מלמד בצורה נהדרת ומובנת. ומעבר לחומר המתמטי, הוא מצחיק 
והשיעור עובר בכיף.

8913202 חשבון 
אינפיניטסימלי 

1

נותן חשק ללמוד, מלמד בצורה מעניינת ולא רק את החומר הפרונטלי 
אלא גם העשרות

8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1
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מספר שם הקורס
קורס

ההיבטים הראויים לשיפור בקורס/מרצה הם:ההיבטים החיוביים של המרצה/קורס הם:

מרצה בחסד! מרצה ברור, מסודר, מלמד את החומר בצורה עניינית. 
אכפת לו מהסטודנטים. נענה לכל שעת קבלה שאנו, התלמידים, 
מבקשים גם למקצוע שהוא לא בהכרח מלמד את רוב התלמידים- 

אלגברה ליניארית, שמח לעזור ולתת מזמנו.

8311201 חשבון 
דיפרנציאלי 
ואינטגרלי 1


