
 בס"ד

 קורס זרחין תשע"ט – םם מסטודנטימשובי

 

1. 

 משוב כללי

מאוד מחכים ותועלתי. יש תועלת גדולה לשמוע קורס ממישהו 

 שעובד בשטח וכל ליבו נתון לעזור לאנשים להתקדם. 

 מ: נהניתי במיוחד

 הענווה, הלמידה בגובה העיניים. 

 

2 . 

 משוב כללי

יצירתיות ומעניינות מאוד. מרצה מעניין, בעל ידע רב ודרכים 

 תודה ויישר כוח!

 

3. 

 משוב כללי

 קורס מעניין. עם רעיונות קונקרטיים לטיפול בבעיות למידה. 

 נהניתי במיוחד מ:

 .אופי העברת הקורס

 

4. 

 משוב כללי

 זו דרך מיוחדת בשימוש בכל התחושות לקדם את הקריאה.

 



 

5. 

 משוב כללי

 נהניתי מאוד מהקורס ואני חושב שהוא בשורה גדולה. 

 נהניתי במיוחד מ:

 המרצה.

 

 

6. 

 משוב כללי

היה קורס מעולה. למדתי הרבה דברים. נעזרתי בחלק ממה 

 שלמדתי.

 נהניתי במיוחד מ:

 שיטת קריאה עם כלים שונים.

 

 

7. 

 משוב כללי

חברי השיטה מרתקת. הידע היה שימושי, וכבר תוך כדי הקורס 

הקורס השונים ציינו את התועלת שקיבלו במקומות העבודה 

 השונים בעקבות השימוש בנלמד בקורס.

 נהניתי במיוחד מ:

 ההמחשה הפרקטית, האווירה הנעימה.

 

 



8. 

 משוב כללי

נושא חשוב מאוד. יכול לעזור ולהיטיב לילדים. ממש חסד. 

 .המרצה העביר בחביבות ובנעימות

 נהניתי במיוחד מ:

 ממש אמיתי ומקורי. מניסיון עוזר ומאוד מתקבל. 

 

 

9. 

 משוב כללי

הקורס מקצועי. מאתגר ונותן כלים מעשיים לשפר את 

הלמידה ולסייע לילדים שמתקשים להפנים בדרכים הרגילות. 

מיכאל נשמע מקצועי, מעורה ויודע את הנושא היטב הן מהפן 

 האישי והן מהמקצועי. 

 נהניתי במיוחד מ:

 ההמחשות וההדגמות של הנלמד.

 

 

 

10 . 

 משוב כללי

 קורס מעניין מאוד, חדשני ומועיל. 

 נהניתי במיוחד מ:

 הכל.

 

 



11 . 

 משוב כללי

הקורס של מיכאל זרחין מעניין ולא שגרתי. נותן כלים 

 קריאה וכתיבה.  ן בעיותוייחודיים לטיפול במגו

 נהניתי במיוחד מ:

 מקוריות הקורס. 

 

 

12. 

 משוב כללי

 נהניתי מאוד מהקורס.

 נהניתי במיוחד מ:

  הפשטות, הגישה ונכונותה. 

 

13. 

 משוב כללי

הקורס היה באווירה נעימה. החומר הוסבר באופן ברור, שלב 

 אחר שלב. החומר הכתוב מסייע מאוד לחזרה ולתרגול. 

 נהניתי במיוחד מ:

 החידושים בשיטת האימון. 

 

14 . 

 משוב כללי

היה נפלא. יישר כוח עצום. כל הכבוד מיכאל על עבודת 

 הקודש. 



 נהניתי במיוחד מ:

כל החומר הנלמד, כולל הכל! במודפס ובדיק און קי. מוכן 

 בכפית לפה!

 

 

14 . 

 משוב כללי

היה נפלא. יישר כוח עצום. כל הכבוד מיכאל על עבודת 

 הקודש. 

 נהניתי במיוחד מ:

כל החומר הנלמד, כולל הכל! במודפס ובדיק און קי. מוכן 

 בכפית לפה!

 


