
המרכז לקידום ההוראה 
משוב למרצה  סקר שביעות הרצון של הסטודנטים מההוראה  סמסטר א' תשע"ז

 
מר יותם סמילנסקישם המרצה :
שיעורשם הקורס : ניקה   ניארית להנדסת חשמל ואלקטרו 0509.1724.07קוד הקורס :אלגברה לי

ג : 91מספר משיבים :118מספר נרשמים :חוגי הנדסה  תואר ראשוןשם החו

שמןשם הפקולטה : שם איבי ואלדר פליי 77%אחוז משיבים :הפקולטה להנדסה על

שיעור  סמסטר א' תשע"זתיאור קבוצת ההשוואה : 0509  חוגי הנדסה תואר ראשון מתמטיקה  
 

הפריט
הערכת הקורס

שלך
קבוצת

ההשוואה
התפלגות ההערכות

שלך קורלציה עםבקורס 
הפריט (#)

גרף השוואה מול קבוצת ההשוואה

7   6   5   4   3   2   76543211ס"תממוצעס"תממוצעחציון
 *‐(‐I‐‐)‐‐‐‐‐‐‐‐        17.006.830.535.541.067611001001.00. הערכה כללית של המרצה ( # )

*‐(I‐‐‐‐)‐‐‐‐‐‐‐‐‐       27.006.920.415.721.13842110000.79. השיעורים היו מאורגנים
 *‐(‐I‐‐‐‐)‐‐‐‐‐‐‐‐      37.006.660.665.241.256712900000.49. השיעורים היו בהירים
 ‐*‐‐(‐‐I‐)‐‐‐‐‐‐‐‐      47.006.520.824.941.095920621000.37. השיעורים היו מעניינים

‐*‐I)‐‐‐‐‐‐‐             57.006.860.416.210.61788200000.53. יחס המרצה לתלמידים היה חיובי
6. רמת התיאום בין המרצה בקורס למתרגל (כאשר

שיעור תרגול)  ‐‐*‐I‐‐)‐‐‐‐‐‐‐         7.006.301.015.640.914824931100.12קיים 

 ‐*‐(I‐‐)‐‐‐‐‐‐‐‐‐       77.006.531.115.411.00627522010.06. אתר הקורס תרם ללמידה בקורס
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עשירון 9 (6.416.59)

עשירון 8 (6.256.41)

עשירון 7 (6.076.24)

נים 5  6 (5.706.07) עשירו

עשירון 4 (5.505.70)

עשירון 3 (5.175.50)

נים 1  2 (1.005.17) עשירו

ממוצע הדירוג1234567פריט מספרתחום הדירוג
 

נית ; 6במידה רבה ; 7במידה רבה נו נית ; 5במידה יותר מבי נו נית ; 4במידה בי נו סולם הדירוג: 1במידה מעטה מאוד ; 2במידה מעטה ; 3במידה פחות מבי
מאוד 

שיעור", שובם היא כלל קורסי ה" שנחשב כפריט "גלובלי" ומייצג. קבוצת ההשוואה לחי של המרצה"  שבו לגבי דירוג הפריט 2: "הערכה כללית  נים חו ערכי העשירו
ניברסיטה. שיעור ומעבדה" באו שיעור ותרגיל" וה" ה"

התפלגות תשובות לשאלונים
שלי בשיעורי הקורס כולל צפייה בשידורם בווידאו 71% ויותר26% עד 70%עד 25%אחוז הנוכחות 

3583התפלגות התשובות :

3 הרצאות ומעלה02 הרצאותהרצאות שבוטלו
790התפלגות התשובות :

3 איחורים ומעלה02 איחוריםאיחורי המרצה
760התפלגות התשובות :

סטודנטית (נקבה)סטודנט (זכר)אני סטודנט/סטודנטית
7315התפלגות התשובות :

לגבי ההוראה: ממה היית מרוצה?

1612780
שאל לגבי שאלות, כשנ שאפשר וצריך לשאול  שית וטובה  שה אי נותן תחו שנה א. לא מנותק, מכיר את הקשיים,  שזוכר איך זה להיות סטודנט  מרצה 

שעות שאפשר לשלוח לו מייל ולקבוע  של החומר ודואג להבהיר את השאלות בצורה פשוטה, ואם לא תמיד מזכיר  החומר מראה בקיאות והבנה עמוקה 
קבלה

של אכפתיות אמיתית מהצלחת הסטודנטים.1612815 שה  נפש, ותחו שווה לכל  שה הוליסטית וממצה ללימוד. הנגשת החומר בצורה  גי

שאלות. מדגים במידת הצורך וחוזר על חומר אם צריך. מעלה חומר עזר1612846 נוחה לשאול  שה  שה טובה בשיעור והרג נחו נותן  המרצה מאוד בהיר וברור. 
טוב למודל.



שהעלת מדהימות ומסבירות מעולה את החומר. כך1613893 נורא קשה. ההרצאות  שזה מוערך מאוד כי זה עבודה  שלו,  מרצה מדהים! העלה את ההרצאות 
שהיה לי הסמסטר. כמו כן שכתבת. בלי ספק המרצה הכי משקיע  שממש יכולתי להקשיב לך בשיעור ולהפנים את החומר ובבית לחזור על ההרצאות 

נחמד, מעביר את החומר מעולה. נטלית מדהים,  פרו

שלנו חשובה לו מאוד1613896 מרצה מעולה, הרצאות בהירות, יותם זמין מאוד וההצלחה 

נדטים, ומציג בפשטות את הנלמד.1613917 של הסטו ניים  המרצה בגובה העי

1617640
נה את החומר. האווירה בהרצאות מעולה. שהכיתה מבי של סטודנטים וכל הזמן מוודא  נפלאה, תמיד מוכן לענות לשאלות  מעביר את החומר בצורה 
נה) משפט שלא בכוו נה או  ש לא מעט הומור בהרצאות, ובערך אחת לשבוע הוא מספק (בכוו שהיה לי. י יותם הוא ללא ספק המרצה הכי משעשע 

נו לבין עצמנו. כל זאת מבלי לפגום בהספק הלמידה. אין מה להגיד, הבן אדם אגדה. ני שאנחנו מצטטים בי

המרצה הפך חומר לא כל כך מעניין לדי מעניין.1617674

שנבין אותו1617996 נותן לו את הזמן הנוסף בשביל  ש חומר קשה במיוחד אז הוא  שים על הנקודות הקשות, עם י נותן דג נית,  מעביר את החומר בצורה עניי
של חוסר הבנת החומר במלואו. בנוסף העלעת ההרצאות המוקלדות עוזרת למעבר קל ומהיר על החומר לקראת השיעור הבא ובמקרה 

נת ומשעשעת, מאוד כריזמטי. אכפתי מאוד מהתלמידים ומשרה אווירה פתוחה1618665 מסביר את החומר מעולה וברור מאוד. מעביר את החומר בצורה מעניי
שהיה לי! שאולות. המרצה הכי טוב  ש בנוח לשאול  המאפשרת להרגי

של הסטודנטים אחרי כל תרגיל.1618689 מתרגל טוב, מוודא הבנה 

שא אבסטרקטי לחלוטין למובן1619625 נו מדהים. הפך 

1620660
שבאמת אכפת לו שתי  שהרג נה לכל השאלות בשמחה. המרצה היחיד  מרצה מדהים! מסביר את החומר בצורה יוצאת מן הכלל, כותב מאוד מסודר ועו

של הקורס הזה, מעלה חומרי שמאוד תורמות להבנה  נה בסבלנות ובאופן ברור, ומציג צורות חשיבה יצירתיות  שלהם. עו מהסטודנטים ומרמת ההבנה 
שלו לאתר. מרצה יוצא דופן.. :) עזר מעולים ואת הרשימות 

של כל הקורס והעלה אותו למודל!1621303 ברור ומצחיק. הכין סיכום 

קצב הלימוד1621319

1622043
של התלמידים בנוגע לדרך שקעים מאוד.קשוב להערות  שלו מדהימים ומו שאלות.הסיכומים  שאר בהפסקות לענות על  נ שאכפת לו מהתלמידים, רואים 
של הכיתה.מאוד מסודר ומאורגן בדיבור ועל הלוח.דואג לחומרי עזר חוץ מהסיכומים.מרוצה מאוד.זכות ללמוד אצל העברה,מוסיף דוגמאות לפי הצורך 

מרצה כל כך אכפתי.

הוגן, סבלני1622552

שה1622938 של גי נים וכו') ובא עם אחלה  השקיע בצורה יוצאת דופן עבור הסטודנטים בכל הקשור לחומרי עזר (סיכומים סרטו

נת1623749 נטיות אבל המרצה העביר את החומר בצורה מעניי שלא כאלה רלוו קורס די מייגע וארוך מידי עם הוכחות 

הסברים ברורים, יחס חיובי לתלמידים.1623754

1623770
שיכול להיות בספרייה ולסייע של ספר כתוב  של כל החומר הוא ברמה  שלו  שה יחס לתלמידים רמת ההשקעה והרצון ללמד הסיכום  פשוט הכל: הגי

שעובר על הכל בלי פשוט לחזור על אותו דבר ש'ב ממצאים =מתרגל מצויין  לרבים מצחיק ויודע להעביר ידע חוסך מאיתנו הסתבכות עם החומר 
שיותם אומר

נוספת1624296 שום מילה  מדהים 

1624954
נו את החומר, מעודד שיבי נראה כי אכפת לו מהסטודנטים וחשוב לו  שומר על עניין ועל תשומת לב הסטודנטים.  מרצה מעולה, מסביר טוב את החומר, 

שת שים חופשיים לדבר איתו בזמן השיעור על החומר ללא חשש  מעין תחו של "חום", כלומר לדעתי הסטודנטים מרגי נותן הרגשה  שאלות ו לשאול 
שחסרה בקורסים אחרים. נוחות,  של  "בית" כזו 

נים1625017 שו נו את החומר ולתת דוגמאות והסברים  שכולם הבי שיודע את החומר טוב ויודע להסביר אותו בצורה טובה. חשוב לו לוודא  מרצה ברור מאד, 
נותן הרבה דוגמאות טובות. שא ו נו של כל  נות המרכזיים  שיעזרו להבנה. מעביר בצורה טובה את הרעיו

שבה הוא מעביר את1626267 שלו קריא, הצורה  יותם מרצה תותח. הוא יודע את החומר ברמה גבוהה מאוד מאוד, הוא מאוד סובלני כלפי כל הסטודנטים, הכתב 
ש לו בדיחות מצחיקות מדי פעם. נת וי החומר היא מעניי

שיעור להיות1626665 שלו מצליח לגרום ל שמעביר משעמם אבל ההומור  שלהם. החומר  נקודת המבט  של  ניים תוך הבנה  מדבר עם הסטודנטים בגובה העי
שים. שמרצים אחרים לא עו שעוזר מאוד ו מהנה יחסית. מעלה את סיכומי ההרצאות במלואן למודל, מה 

שנצליח בקורס ולאורך כל הסמסטר1627187 שנבין ו שה והאווירה בשיעורים מאוד חיובית. חשוב לו באמת  של יותם לסטודנטים. התחו מאוד מרוצה מהיחס 
היה מסכם את החומר בצורה מאוד מפורטת ומסודרת. מרצה מעולה!

שאר אחרי השיעורים עד אחרון השואלים עוזב. לפעמים בין 3040 דק1627199 שנ נו וראוי לציין  שכולם יבי המרצה יסביר עד 

נטואיטיבית יחסית ברורה, יחס טוב לסטודנטים1629061 ניתנו בשיעור בצורה אי הסברים 

1629765
שלהן. שנבין מה עומד מאחורי ההגדרות היבשות ואת המהות  שיעור בעצמו לאתר, יותר חשוב לו  מהכל. הוא מרצה מאוד ברור, מעלה את הסיכומי 
שלא הבנת את החומר הוא לא משחרר אותך. השיעורים מהנים שעה  עד  ניים, מאוד חברותי ובשעות הקבלה הוא לא מפסיק אחרי  מדבר בגובה עי

והמרצה יודע להעביר את החומר בצורה ברורה וטובה. פשוט מעולה

נו את החומר הנלמד.1630634 שכולם יבי שא, ומנסה  שאלה. לא מתנ נה בהרחבה על כל  מרצה מעולה! הופך את החומר למעניין, מסביר בפירוט, עו

ש לבעיות הסטודנטים1633500 הכל מעולה! מרצה אכפתי ורגי

שיעור1633885 נהיה על אותו עמוד בתחילת כל  שכולנו  שיעור כדי  שה חזרות בתחילת כל  שתהיה הבנה בכיתה. עו נחמד, מסביר בצורה ברורה ודואג 

יותם תג'מג'ם לי ילדדדד1633902

שכל מרצה יהיה טוב כמו1634397 שרק מבקשים,  נו עד הפרט האחרון, אדיב ועוזר בכל רגע  שהתלמידים יבי מרצה מדהים, סבלנות ענקית ורצון לדאוג לכך 
של יותם  50%

מרצה מעולה. מעביר את החומר בצורה טובה, מקצועי, מצחיק1634450

מרצה מעולה1636173

שי ומזמין את התלמידים בכל צורה לפנות אליו כדי לעזור1636469 רשימות ההרצאות הועלו באופן מלא ומסודר בצורה יוצאת דופן לאתר. יותם מעניק המון יחס אי
להתמודד עם החומר.

ש. אכפת לו ממש מהסטודנטים בצורה יוצאת דופן1636472 שי המרצה הכי טוב 

נהדר. אכפת לו מהתלמידים. ברור ומעניין1638428 מרצה 

שהיה בסמסטר ללא ספק.1638447 שהוא קיבל בקורס 60 זה כבר אומר עליו רק דברים טובים. המרצה הכי טוב  כשמרצה מוריד מהאגו ואומר לסטודנטים 
שלי בזמן וגם אחרי השיעור הוא ענה בשמחה. שאלה  נהדר. ולכל  סיכום החומר מעולה. יותם מצחיק ומעביר את החומר 

נת החומר ויודע איך להעביר אותו לסטודנטים.1639937 הוא היה המרצה המועדף עליי הסמסטר. השיעורים איתו כיפיים מסודר מבחי

נת ארגון השיעור1642172 נת הסבר החומר והן מבחי שא מעבר לחומר הקורס, מעביר את השיעורים בצורה מעולה הן מבחי נות בנו מעניין מאוד, גורם להתעניי



נת.1642831 היחס לסטודנטים. מקצועי מאוד, זמין לשאלות. קשוב ומעביר את השיעורים בצורה מעניי

שביקש.1646665 שלא עזר לתלמיד  ץ להבנה ומה לא. מאוד חיובי כלפי התלמידים ולא היה פעם אחת  נחו יותם תותח. בעל ידע רב ויודע להעביר לתלמידים מה 
שהיה. שלו בשיעורי הבית ובבוחן  שות  רוצה בטובת התלמידים ומאוד הוגן בדרי

נת ומסודרת1647647 מרצה מצויין, העביר את החומר בצורה טובה, מעניי

1647752
נה לכל השאלות בסבלנות יתרה. פתיחת השיעור בריענון ניכר באופן בו מוסבר החומר הנלמד. עו של הסטודנט, זה  מרצה מאוד מחובר לראשו 

מההרצאות הקודמות תרם רבות להבנה. ההסברים לוגיים בצורה פשוטה להבנה. העלאת תכני ההרצאה למודל תרמה רבות להבנת החומר (למרות
שיחות עידוד קצרות להעלאת המורל, תרמו מאוד לרוח הסטודנט. שכתוב מילה במילה).  שאני מעתיק כל מה 

1654595
שאלה או נרתם לעזור בכל  שלנו והוא  שחשובה לו ההצלחה  מורה מעולה!! חד וברור, יותם מעביר את השיעורים בהומור ובקלילות. מעבר לכך, רואים 

שממש שאי הלימוד,  שהתלמיד יבין. בנוסף יותם מעלה סיכומים לאתר ומספק חומר אקסטרא בנו בשעת הקבלה, ויחזור ויעביר את החומר בסבלנות עד 
שלי הסמסטר ללא ספק! מוסיפים להפנמת החומר. המורה הכי טוב 

1659894

נה. מנסה נכו שיותם מכיר את החומר בצורה מעולה, אי אפשר להתקיל אותו ותמיד הוא יענה תשובה בהירה ו ניכר  שהיה לי בסמסטר!  המרצה הכי טוב 
של החומר הנלמד בהמשך התואר. בנוסף, יותם דאג להעלות לאתר שומים  נותן דוגמאות ליי שאים הנלמדים ו של כל הסטודנטים בנו לגרום לעניין 

ניכר כי ליותם חשוב שי עוזר מאוד!) כמו כן,  שלי באופן אי של כל החומר (דבר  שאים רבים, וכןם העלה סיכומי הרצאות  הקורס חומרי עזר והעשרה בנו
שלא מובן מאליו וממש לא נו ויפנימו את החומר ולא יצברו פערים. הוא תמיד זמין לשאלות בהפסקה, במייל או בשעות קבלה, דבר  שכל התלמידים יבי

שא ועניין. נו שתי בנוח לפנות אליו בכל  נים, הוא גורם לאוריה חיובית בשיעור ותמיד הרג ש מצוי קורה בכל הקורסים. מעל הכל, ליותם יחסי אנו

נות/חוסר הבנה ללא הפסקה1661442 יותר משרה אווירה ממש טובה בכיתה, מעביר את החומר בצורה ברורה, ומרגיע את הסטודנטים לגבי החומר/בחי

שאלה גם במהלך השיעור בלי להתברבר, גם אחרי1661487 נה לכל  נות ומועלות לאתר בצורה מסודרת ומסוכמת. עו המרצה משקיע מאוד, ההרצאות מעניי
שיכולים לסייע להבנה! ץ לקורס  נותן המלצות על תכנים מחו שאלות ולהעמיק בחומר!  שמאפשרת לשאלות  נעשות בצורה  שע הקבלה  השעור גם במייל! 

1662683
נות ללמידה באופן כללי. בנוסף, יותם מעודד את שי מצוין לסטודנטים, מתן הערות מצוי ללא ספק המרצה הטוב ביותר בסמסטר הזה. יחס אי

שען על נ שא  נו נקודות לא בהירות על מנת להבין. מעבר לכך, הקורס היה בנוי באופן מאורגן להפליא כאשר כל  שאלות ולהתעכב על  הסטודנטים לשאול 
שנחשב ללא פשוט הפך לקורס מהנה וברור לחלוטין. נת. כתוצאה מכך, קורס  שהבנייה הלוגית הייתה מצוי שלפניו באופן מאורגן וברור כך  שא  הנו

הכללללללללל1666579

1667151

נהדרת, של השיעור לטעמי עבר בצורה  שיותם הוא המרצה מספר אחת. כל אספקט  שנה א', אבל אין ספק  אמנם לא היו לי הרבה מרצים בתור תלמיד 
ש הומור מפותח, והמון הומור עצמי. נהדרות. בעל חו של השיעורים והרשימות  כותב ומעביר את החומר בצורה בהירה. דואג להעלות לאתר הרשימות 
נורא שאר המרצים זה עובדה אחת מהותית  שמבדיל אותו הכי הרבה מכל  שהדבר  שב  ניים. אני חו נות. מדבר בגובה העי שאלה ברצי נה ומתייחס לכל  עו
שי נותן המון פרופורציה לקורס ומאוד מעודד, ובאופן אי נות, הוא  שהוא לוקח את ההרצאות ברצי שאכפת לו,  ש  שלו אתה ממש מרגי שבהרצאות  והיא 
שמחאו לו בסוף הקורס ולשאול כל אחד הוא גרם לי לאהוב מתמטיקה. אם אתם רוצים לדעת כמה יותם טוב, הייתם צריכים לשמוע את המחיאות כפיים 
נו מסכימים פה אחד. ולסיכום, אם אני אוכל לבחור אצל מי ללמוד בקורסים הבאים, ויותם ילמד באחד שכולנו היי שב  שב ואני חו מהנוכחים מה הוא חו

מהם, אין לי ספק במי לבחור.

מרצה מאוד ייחודי, מאוד אכפתי, מסביר טוב. תביאו אותו יותר להנדסה1671407

המרצה הכי טוב.1672025

שנתקלתי בו במהלך לימודיי. פשוט מדהים.1676401 שזהו המרצה/מעביר החומר הטוב ביותר  אין ספק 

שהוא מלמד ולתת בטחון לתלמידים בשיעור1676402 שא  נו נות לכל  שו שות  נותן בטחון לגבי החומר ולגבי למה הוא חשוב, מחפש לתת גי מעניין, מסקרן, 

שאתר הקורס יהיה עם1676437 נה על כל השאלות, מקפיד  שולט בחומר מעל ומעבר, דואג להסביר כל פרט ופרט. משקיע דואג לתלמידיו  קשוב בהפסקות, עו
נטים תכנים רלוו

שיפור? ש היבטים הדורשים  לגבי ההוראה: האם י

של הזמן יכולה לשפר את1612781 נה  נכו ש בעיה מבנית בקורס. חלקים סבוכים לעיתים מועברים בזמן מהיר מאוד, וחלקים פשוטים בזמן איטי. חלוקה  לדעתי י
הבנת הקורס

שום דבר אל תשנה אתה מצוין1613894

עוד ציטוטים אגדיים בבקשה1617641

שבוע בין החומר הנלמד בכיתה לבין התרגול ולפעמים זה מקשה מעט.1618690 של  ש פער  לפעמים י

1623771

שיעור לאחר נות לא ממש ברורות הוא מפצה על זה  שא ואז הדקות האחרו נו שלעיתים הוא ממש רוצה לסיים  שיותם צריך לשפר זה   הדברים היחידים 
שיעור לאחר מכן הכל שחוזרים על זה ו שאתה לא הבנתה כלום אבל  שה לא טובה בסוף השיעור כי אתה מסיים בהרגשה  מיכן אבל זה סתם גורם הרג
נת הלוח שיכול לעזור מאוד אם בפי ניראלי  שהוא כותב באופן לא ברור בהתחלה  ש לו כמה אותיות  שאלות י נה על  שה חזרה קצרה ועו שהוא עו מסתדר 

שאני לגמרי הסתדרתי אם זה של סטודנטים למרות  שאלות ובלבול  נים יהיה כתוב אותיות אלו על מנת לחסוך  לפחות בשיעורים הראשו

לא.1624955

אין, הוא באמת תותח.1626268

של השיעור כשלא1626666 נטואיציה למשמעות הדברים. קשה לעקוב אחרי הרצף הלוגי  מעביר את החומר בצורה תיאורטית ויבשה מידי, בלי לתת יותר מידי אי
ברור בדיוק מה כל הגדרה באמת אומרת.

של הגדרות או לחלופין לתת יותר דוגמאות1629062 ש להתעכב יותר על הסבר  שגים מועברים לעיתים יותר מדי מהר  י חלק מהמו

אין1634398

שום דבר1638448

לא.1642832

שהוא לא אוהב את המקצוע וכאילו "חייב" להעביר את הקורס, ומשדר את זה לתלמידים.1646666 נראה  שהיה  יותר התלהבות מהמקצוע, היו רגעים 

נות כלל.1654596 אין תלו

שמקשה על הבנת1661443 שנלמד בקורס מועבר בצורה תיאורטית מדי (בעיקר בהתחלת הקורס), והחיבור לפרקטיקה מתבצע רק בתרגול, מה  לפעמים החומר 
החומר

אין1667152
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