
 

 

 הערכת הוראה בשנה"ל תש"ע: י פירוט נתונים בדבר שיעור ההשתתפות בסקר

 סמסטר א' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סמסטר ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסטר קיץס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בדבר שיעור ההשתתפות בסקרי  הערכת הוראה בשנה"ל תשע"א פירוט נתונים

 סמסטר א'

/יחידהביה"ס מענה )עפ"י אחוז  

מספרי שאלונים 

 שמולאו(

 61.49 מדעי ההתנהגות

 53.75 מדעי המחשב

 56.41 ממשל וחברה

 39.25 ניהול וכלכלה

 55.26 לימודי אנגלית

 43.43 לימודי ם כלליים 

 51.62 סה"כ

אחוז מענה )עפ"י  ביה"ס/יחידה

מספרי שאלונים 

 שמולאו(

 49.97 מדעי ההתנהגות

 50.79 מדעי המחשב

 49.91 ממשל וחברה

 37.57 ניהול וכלכלה

 52.63 לימודי אנגלית 

 38.30 כללייםלימודים 

 46.10 סה"כ

אחוז מענה )עפ"י  ביה"ס/יחידה

מספרי שאלונים 

 שמולאו(

  43.03 מדעי ההתנהגות

 45.39 מדעי המחשב

 50.93 ממשל וחברה

 44.46 ניהול וכלכלה

 31.78 לימודי אנגלית 

 38.25 קורסי  מכינה 

 43.88 סה"כ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  סמסטר ב' תשע"א

שאלונים   אחוז שם בית ספר/יחידה
 שמולאו 

)מתוך סך 
הנרשמים 
 לקורסים( 

 10.63 לימודים כלליים

 11.33 מדעי ההתנהגות

 16.03 מדעי המחשב

 16.16 ממשל וחברה

 13.10 ניהול וכלכלה

 12.36 לימודי אנגלית

 38.34 סה"כ 

 

 

  תשע"א קיץ סמסטר 

שאלונים   אחוז שם בית ספר/יחידה
 שמולאו 

)מתוך סך 
הנרשמים 
 לקורסים( 

 35.20 מדעי ההתנהגות 

 35.97 מדעי המחשב

 48.34 ממשל וחברה

 36.97 ניהול וכלכלה

 37.50 לימודי אנגלית

 37.22 סה"כ 

 

/יחידהביה"ס מענה )עפ"י אחוז  

מספרי שאלונים 

 שמולאו(

 60.12 מדעי ההתנהגות

 47.86 מדעי המחשב

 51.87 ממשל וחברה

 45.27 ניהול וכלכלה

 51.78 לימודי אנגלית

 70.28 ם כלליים לימודי

 51.27 סה"כ



 

        

 פירוט נתונים בדבר שיעור ההשתתפות בסקרי  הערכת הוראה בשנה"ל תשע"ב

 סמסטר א'

 

 ספר/יחידהשם בית 

שאלונים   אחוז
 שמולאו 

)מתוך סך 
הנרשמים 
 לקורסים(

 39.25% לימודים כלליים

בית הספר למדעי 
 55.86% ההתנהגות

 43.79% בית הספר למדעי המחשב

 49.22% בית הספר לממשל וחברה

 39.81% בית הספר לניהול וכלכלה

 56.06% יחידה ללימודי אנגלית

 47.04% סה"כ

 
 סמסטר ב'

 שם בית ספר/יחידה

שאלונים   אחוז
שמולאו )מתוך 
סך הנרשמים 

 לקורסים(

 27.82% לימודים כלליים

 47.39% בית הספר למדעי ההתנהגות

 32.28% בית הספר למדעי המחשב

 42.79% בית הספר לממשל וחברה

 37.45% בית הספר לניהול וכלכלה

 43.05% יחידה ללימודי אנגלית

 40.20% סה"כ
 

  קיץ סמסטר 

 שם בית ספר/יחידה

שאלונים   אחוז
שמולאו )מתוך 
סך הנרשמים 

 לקורסים(
בית הספר למדעי 

 38.69% ההתנהגות

 26.49% בית הספר למדעי המחשב

 43.60% בית הספר לממשל וחברה

 25.77% בית הספר לניהול וכלכלה

 21.78% יחידה ללימודי אנגלית

 28.30% סה"כ

 

 

 

 תשע"גפירוט נתונים בדבר שיעור ההשתתפות בסקרי  הערכת הוראה בשנה"ל 

 סמסטר א'

 שם בית ספר/יחידה
שאלונים   אחוז

שמולאו )מתוך 



 

סך הנרשמים 
 לקורסים(

 29.76% לימודים כלליים

בית הספר למדעי 
 50.20% ההתנהגות

 35.40% בית הספר למדעי המחשב

 59.78% בית הספר למדעי הסיעוד

 46.55% הספר לממשל וחברה בית

 43.80% בית הספר לניהול וכלכלה

 49.06% יחידה ללימודי אנגלית

 44.70% סה"כ
 

 סמסטר ב'

 שם בית ספר/יחידה

שאלונים   אחוז
שמולאו )מתוך 
סך הנרשמים 

 לקורסים(

 33.33% לימודים כלליים

בית הספר למדעי 
 39.79% ההתנהגות

 32.19% בית הספר למדעי המחשב

 34.25% בית הספר למדעי הסיעוד

 37.03% בית הספר לממשל וחברה

 34.63% בית הספר לניהול וכלכלה

 41.67% יחידה ללימודי אנגלית

 36.12% סה"כ
 

  קיץ סמסטר 

 שם בית ספר/יחידה

שאלונים   אחוז
שמולאו )מתוך 
סך הנרשמים 

 לקורסים(

 27.52% לימודים כלליים

 34.38% מדעי ההתנהגות

 26.38% מדעי המחשב

 28.66% ממשל וחברה

 26.49% ניהול וכלכלה

 12.50% לימודי אנגלית

 26.81% סכום כולל
 

  



 

 

 

 דתשע"פירוט נתונים בדבר שיעור ההשתתפות בסקרי  הערכת הוראה בשנה"ל 

 סמסטר א'

 בית ספר/יחידהשם 
אחוזי 
 מענה

 55.56% לימודים כלליים

 51.90% בית הספר למדעי ההתנהגות

 42.24% בית הספר למדעי המחשב

 49.56% בית הספר למדעי הסיעוד

 47.91% בית הספר לממשל וחברה

 42.03% בית הספר לניהול וכלכלה

 51.01% יחידה ללימודי אנגלית

 46.38% סה"כ

 

 

 סמסטר ב' 

 

  

 אחוזי מענה בית ספר/יחידהשם 

 39.48% לימודים כלליים

 40.55% ההתנהגותבית הספר למדעי 

 49.42% בית הספר למדעי המחשב

 38.62% בית הספר למדעי הסיעוד

 38.49% בית הספר לממשל וחברה

 37.28% בית הספר לניהול וכלכלה

 38.95% יחידה ללימודי אנגלית

 40.48% סה"כ
 

 

 סמסטר קיץ

 

 אחוז מענה בית ספר/יחידה

 30.46% ניהול וכלכלה

 28.34% מדעי ההתנהגות

 46.86% מדעי המחשב

 40.23% ממשל וחברה

 33.93% יתאנגליחידה ללימודי 

 40.46% לימודים כלליים

 39.45% סה"כ
 



 

 התשע"פירוט נתונים בדבר שיעור ההשתתפות בסקרי  הערכת הוראה בשנה"ל 

 סמסטר א'

 אחוז מענה בית ספר

 36.73% בית ספר לכלכלה וניהול

 48.86% בית ספר למדעי המחשב

 35.77% בית ספר למדעי הסיעוד

 46.92% בית ספר למדעיההתנהגות

 44.05% בית ספר לממשל וחברה

יחידה ללימודי 
 46.04%                                         אנגלית

לימודים 
 38.13%                                               כלליים

 42.33% סה"כ
 

 סמסטר ב'

 אחוז מענה חוג

 93.93% יחידה ללימודי אנגלית

 57.06% יעוץ ופיתוח ארגוני תואר שני

 99.92% כלכלה וניהול תואר ראשון

 95.72% לימודים כלליים

 27.29% מד' המחשב תואר ראשון

 27.92% מד' המחשב תואר שני

 90.39% מד' התנהגות תואר ראשון

 96.70% מדעי הסיעוד תואר ראשון

 90.73% ממשל וחברה תואר ראשון

 97.37% מנהל עסקים תואר שני

 99.99% ניהול מערכות מידע תואר ראשון

 29.92% פסיכולוגיה תואר שני

 38.13% סה"כ
 

 סמסטר קיץ

 אחוז מענה תואר/חוג

   תואר ראשון

 31.67% יחידה ללימודי אנגלית

 26.38% כלכלה וניהול תואר ראשון

 18.68% לימודים כלליים

 38.46% מד' המחשב תואר ראשון

 26.18% מד' התנהגות תואר ראשון

 27.44% ממשל וחברה תואר ראשון

 33.77% ניהול מערכות מידע תואר ראשון

 48.25% תואר שני

 66.67% מד' המחשב תואר שני

 0.00% מנהל עסקים תואר שני

 47.12% פסיכולוגיה תואר שני

 33.16% סיכום
 



 

 ותשע"פירוט נתונים בדבר שיעור ההשתתפות בסקרי  הערכת הוראה בשנה"ל 

 סמסטר א'

 אחוז מענה חוג

 44.65% יחידה ללימודי אנגלית

 53.60% יעוץ ופיתוח ארגוני תואר שני

 27.96% כלכלה וניהול תואר ראשון

 33.23% לימודים כלליים

 41.97% מד' המחשב תואר ראשון

 33.00% מד' המחשב תואר שני

 41.12% מד' התנהגות תואר ראשון

 40.04% מדעי הסיעוד תואר ראשון

 35.67% ממשל וחברה תואר ראשון

 26.57% מנהל עסקים תואר שני

ניהול מערכות מידע תואר 
 38.34% ראשון

 52.98% פסיכולוגיה תואר שני

 38.87% סה"כ
 

 סמסטר ב'

 אחוז מענה חוג

 35.71% יחידה ללימודי אנגלית

 29.98% ייעוץ ופיתוח ארגוני 

 18.24% כלכלה וניהול תואר בוגר

 23.75% לימודים כלליים

 36.75% מדעי המחשב תואר בוגר

 39.53% מדעי המחשב תואר מוסמך

 32.69% מדעי ההתנהגות תואר בוגר

 30.63% מדעי הסיעוד תואר בוגר

 28.92% ממשל וחברה תואר בוגר

 37.30% מוסמך מנהל עסקים תואר

 20.35% מערכות מידע תואר בוגר

 43.13% פסיכולוגיה תואר מוסמך

 29.44% סה"כ
 

 סמסטר קיץ

 

 אחוז מענה   יחידה/בי"ס 

 9.24% יחידה ללימודי אנגלית

 26.39% בוגרכלכלה וניהול תואר 

 35.36% בוגר מדעי המחשב תואר 

 26.67% בוגר מדעי הסיעוד תואר 

 40.33% בוגר מדעי התנהגות תואר 

 36.96% בוגר ממשל וחברה תואר 

 26.62% בוגרתואר  מערכות מידעניהול 

 49.70% מוסמךפסיכולוגיה תואר 

 32.65% סה"כ



 

 תשע"זפירוט נתונים בדבר שיעור ההשתתפות בסקרי  הערכת הוראה בשנה"ל 

 סמסטר א'

 אחוז מענה   יחידה/בי"ס

 47.58% אנגליתיחידה ללימודי 

 43.68% מוסמךיעוץ ופיתוח ארגוני תואר י

 40.27% בוגרכלכלה וניהול תואר 

 26.44% לימודים כלליים

 49.34% בוגרמדעי המחשב תואר 

 34.25% מוסמךמדעי המחשב תואר 

 43.78% בוגרמדעי הסיעוד תואר 

 46.39% בוגרמדעי התנהגות תואר 

 39.48% בוגרממשל וחברה תואר 

 44.55% מוסמךמנהל עסקים תואר 

 41.50% בוגרמערכות מידע תואר 

 52.92% מוסמךפסיכולוגיה תואר 

 44.38% סה"כ
 

 ב'סמסטר 

 אחוז מענה יחידה/בי"ס

 37.65% יחידה ללימודי אנגלית

 30.89% יעוץ ופיתוח ארגוני תואר שני

 30.25% כלכלה וניהול תואר ראשון

 27.56% לימודים כלליים

 38.44% מדעי המחשב תואר ראשון

 47.22% מדעי המחשב תואר שני

 36.62% מדעי הסיעוד תואר ראשון

 35.79% מדעי התנהגות תואר ראשון

 31.80% ממשל וחברה תואר ראשון

 32.28% מנהל עסקים תואר שני

 28.60% מערכות מידע תואר ראשון

 37.38% פסיכולוגיה תואר שני

 33.77% סה"כ
 

 סמסטר קיץ

 אחוזי מענה יחידה/בי"ס

 30.43% יחידה ללימודי אנגלית

 25.29% כלכלה וניהול תואר ראשון

 30.00% לימודים כלליים

 41.55% מדעי המחשב תואר ראשון

 33.33% מדעי התנהגות תואר ראשון

 0.00% מכינות

 33.16% ממשל וחברה תואר ראשון

 9.09% מנהל עסקים תואר שני

 42.42% מידע תואר ראשון מערכות

 28.68% פסיכולוגיה תואר שני

 30.98% סה"כ
 

 חתשע"פירוט נתונים בדבר שיעור ההשתתפות בסקרי  הערכת הוראה בשנה"ל 



 

 סמסטר א'

 

תכניתיחידה/  אחוז מענה 

 49.63% יחידה ללימודי אנגלית

 34.63% יעוץ ופיתוח ארגוני תואר שני

 27.58% כלכלה וניהול תואר ראשון

 26.91% לימודים כלליים

 42.80% מדעי המחשב תואר ראשון

 27.12% מדעי המחשב תואר שני

 39.26% מדעי הסיעוד תואר ראשון

 42.03% מדעי התנהגות תואר ראשון

 40.11% ממשל וחברה תואר ראשון

 27.85% מנהל עסקים תואר שני

 35.03% מערכות מידע תואר ראשון

 41.11% שני פסיכולוגיה תואר

 38.34% סה"כ
 

 סמסטר ב'

 אחוז מענה יחידה/תכנית

 53.43% יחידה ללימודי אנגלית

 48.70% ייעוץ ופיתוח ארגוני תואר שני

 41.77% כלכלה וניהול תואר ראשון

 44.17% לימודים כלליים

 57.38% מדעי המחשב תואר ראשון

 46.00% מדעי המחשב תואר שני

 45.85% ראשוןמדעי הסיעוד תואר 

 52.85% מדעי התנהגות תואר ראשון

 49.36% ממשל וחברה תואר ראשון

 39.97% מנהל עסקים תואר שני

 41.75% מערכות מידע תואר ראשון

 54.54% פסיכולוגיה תואר שני

 48.72% סה"כ
 

 סמסטר קיץ

 אחוזי מענה יחידה/תכנית

 44.26% יחידה ללימודי אנגלית

 19.30% תואר ראשוןכלכלה וניהול 

 62.86% לימודים כלליים

 45.92% מדעי המחשב תואר ראשון

 55.04% מדעי התנהגות תואר ראשון

 43.64% ממשל וחברה תואר ראשון

 36.60% מערכות מידע תואר ראשון

 24.41% פסיכולוגיה תואר שני

 33.57% סה"כ
 


