
  

  ז" תשס-סיפורי טקס  

 אוכלוסיות מיוחדות 

   .M.D.-Ph.Dמסיימים במסלול  

 ).Ph.D - שנים עבור לימודי ה'סאת לימודיהם למ המפסיקים" דוקטור לרפואה"תלמידים לתואר (

 החוג לאנטומיה ולאנתרופולוגיה   -   מילשטיין–ארויה -נועה בןר "ד

 פתחותיתהחוג לביולוגיה תאית והת   -     ערן ברזיליר "ד

  החוג לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה   -     כהן- טליה דיקרר"ד

  החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה  -    ר אלדר הוכמן"ד

    החוג לרפואה כללית  -    ר קרן מחול"ד

  החוג לאנטומיה ולאנתרופולוגיה  -    ר ענת מילמן"ד

  החוג לרפואה כללית  -    ר ספי קרוננברג"ד

  החוג לרפואה כללית  -     ר מיכל רז"ד

  

  : המסיימים תואר שלישי.D.M.D – ו .M.Dבעלי תואר  

  החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה  -     (.M.D)איתי בנטובר "ד    

  החוג לרפואה כללית  -    (.M.D)   ר רז סומך"ד    

  החוג לרפואה כללית  -  (.D.M.D) ר רפאל פילו"ד    

  ג לרפואה כלליתהחו  -  (.D.M.D) ר אמיר שוסטר " ד

 

  ל"מסיימים מחו 

  ס לפיסיקה ולאסטרונומיה"ייבס מביה'סלבס קשצ'ר ויאצ"ד   - לטביה 

  ס להנדסת חשמל"אלמן מביה. נואל מר "ד   - ארגנטינה 

  

 המקצועות האמיתיים 

  :בין המסיימים ניתן למצוא

 במאי 

 עורכת ומפיקה 

 שחמטאי 

 שייט 

 

 )לשעבר(חברת כנסת  

 )לשעבר(יועצת לשר  

 )לשעבר( ליגה לאומית בכדורסל שחקנית 

 ראש ענף מטבעות ברשות העתיקות 



  

 הזוג של הטקס 

  . ס לפיסיקה ולאסטרונומיה"ר עדי שפיר מביה"ד, ס לכימיה מסיימת יחד עם בעלה"שפיר מביה-ר תמר תלם"ד

  .ס לחינוך"משה תלם מביה' תמר היא ביתו של פרופ

  

 למרות המחסומים 

השלישי בפקולטה לרפואה בחוג לגנטיקה השני ו את לימודי התואר סיים, ם שהין מבית לחםשר הא"ד

קרן אברהם כותבת בחוות דעתה על עבודת הדוקטור ' פרופ, המנחה. מולקולרית של האדם ולביוכימיה

 : שהגיש

…Hashem is truly a remarkable young man. The Israelis and Palestinians have faced 

extreme difficulties in the past 5 years and Hashem dealt with the issues in a mature 

manner. He befriended many students from the department, and became very close with 

students in my lab. He believes in peace, in discussion, and by doing his PhD in Israel, he 

made a declaration of how people can successfully work together…" 

 

 ניסנבוים-  לויאחרון המסיימים לבית 

אביב -ניסנבוים את דרכם לאוניברסיטת תל-ומר לוי'  עושים גב בארבע השנים האחרונותחודש יוניב, מדי שנה

  :לקצור את פרי עמלם המשובח

  .ד"תשסל "אימונולוגיה בשנהללחקר התא ו מחלקה קיבל את התואר השלישי ב-ניסנבוים -אורלב לוי

  .ה"תשס ל" בשנהמולקולרית  ולרפואה  לתורשת האדם את התואר השלישי בחוג קיבל -ניסנבוים -אתגר לוי

  .ו"תשס   ל"שנהב  ,רפואה מונעת השנה ול אפידמיולוגיה לבחוג  השלישי  את התוארקיבל  –ניסנבוים -אדטל לוי

    .ז"תשסל "רפואה מונעת בשנהל ו  לאפידמיולוגיה  בחוגהשלישי התואר  תמקבל א –ניסנבוים -אריאל לוי

  

וא יצטרך נראה שה.  שנים3מילה מעישון מזה גלמעביר סדנאות , ניסנבוים-לבית לוי, המסיים האחרון, אריאל

  ...ולגמול את המשפחה מההרגל לקטוף מדי שנה תואר דוקטור נוסף, בזמן הקרוב לעשות לביתו

  

  

 

  

  

 


