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 אוכלוסיות מיוחדות: 

 

 במסלול ותמסיימ M.D.-Ph.D.:  

 שנים עבור 3משך  לאת לימודי הרפואה שהפסיקו" דוקטור לרפואה" לתואר ותתלמיד(

 ).Ph.D -לימודי ה

  

  החוג לפתולוגיה  -    ר ענב יפת"ד 

  החוג לרפואה כללית  -  ר מיכל מעודה חבקוק"ד

  חוג לרפואה כלליתה  -    ר הילה עמרם"ד

  

 בעלי תואר M.D. ו- D.V.M. )המסיימים תואר שלישי) רפואה וטרינרית: 

  החוג לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה  -     ר דניאל יעקובוביץ"ד    

  החוג לרפואה כללית  -    נירית לבר "ד    

  המחלקה לחקר התא ולאימונולוגיה  -    ר קרולין נח"ד    

  

  

 ל"ברסיטאות בחומסיימי תואר שלישי משותף עם אוני 

  . ס למדעי התרבות" ביה–ר אביב אמית "ד  

  . סורבוןIVהתואר הוענק לו במשותף עם אוניברסיטת פאריז   

  . ס להיסטוריה" ביה–ר תמר גרובס "ד  

  . בספרדUNEDהתואר הוענק לה במשותף עם אוניברסיטת   

  

  

 ל"מסיימים מחו 

ס למדעי המתמטיקה בהנחייתו של "הביצע את עבודת הדוקטור בבי,  מגרמניה–ר ארנו פהם "ד

  .משה ירדן' פרופ

   בהנחייתו של ס להנדסה מכנית"בביהביצע את עבודת הדוקטור ,  מצרפת–ר דן ראובן סררו "ד

  .ל"יצחק גולדהירש ז' פרופ

  

  



 למי תודה  
    ...למנחים

 335מהם .  מנחים ליוו את תלמידיהם בדרך אל התואר345

  . מנחים מאוניברסיטאות אחרות10 -אביב ו-מאוניברסיטת תל

לשלושה מהמנחים יש ארבעה תלמידים המקבלים את התואר בטקס 

  : ע"תש

 דקאן הפקולטה למדעי החיים, יואל קלוג' פרופ 

 ולביוכימיהמולקולאריתגיל אסט מהחוג לגנטיקה ' פרופ  

 ס לכימיה"ארקדי ויגלוק מביה' פרופ. 

 

  

 הזוג של הטקס 
מהחוג  תומר קוקסר " ודנוירוביולוגיהל מהמחלקה ליאת גולדברגר "ד

כל מהלך השלימו את ש ,למיקרוביולוגיה ואימונולוגיה קלינית

  .אביב-יברסיטת תללימודיהם באונ

  

  טקס עצוב/ טקס שמח 
  מרסלו דסקל מתאר במכתבו ' פרופ, המנחה. 2008ל נפטר באוקטובר "ר אוסקר צימרמן ז"ד

:  בנושא את תהליך סיום כתיבת עבודת הדוקטור,דאזס לפילוסופיה "ראש ביה, מנחם פיש' לפרופ

  :"בין אידיאולוגיה למדע: קיבוץ"

. 2008נפטר באוקטובר , מר אוסקר צימרמן, ס לפילוסופיה"תלמיד המחקר של ביה, כידוע לך"... 

. שבדרום ברזיל, פורטו אלגרה, את ההודעה על פטירתו קיבלתי כשהייתי בשבתון בעיר הולדתו

שלח לי באימייל , שבעקבותיו הלך לעולמו, לפני כניסתו לחדר הניתוח בבית החולים בלינסוןיום 

את הפרקים החסרים בטיוטה הסופית של חיבור ) י כל ידידיו"כינוי החיבה בו היה ידוע ע" (שיקו"

הוסיף הערות , כשהיה כבר מאושפז לקראת הניתוח המורכב, עד הרגע האחרון. הדוקטורט שלו

דאגתו העיקרית בימיו . והשלים את הפרק האחרון, ליטש ניסוחים, ביבליוגראפייםופרטים 

  .האחרונים היתה לסיים את הכתיבה ולהשאיר בידיי לפחות טיוטה סופית הראויה לשיפוט

טיוטה סופית זו אני מפקיד בידיך היום בתקליטור המצורף לאחר שעיינתי בה וחזרתי ועיינתי 

 הצער הרב על היעלמותו של תלמיד שלמעשה יותר למדתי ממנו ,מחד. ברגשות מעורבים, בה

. ושל חבר שידידותו הערכתי מאוד ושהשיחות המאלפות איתו חסרות לי מאוד, מאשר הוא ממני

 –השמחה ,  כן–ההערצה על נחישותו לסיים את המשימה שנטל על עצמו והשמחה , מאידך

ואף עלה , י מבחינת איכותו הפילוסופיתלהיווכח שהתוצר שהפקיד בידיי מילא את כל ציפיותי

בד , במהלך הקריאה, עד כדי כך שמצאתי את עצמי. עליהן מבחינת המסר האנושי העמוק שבו

  "...ומזיל דמעה" שיקו, כל הכבוד"בבד לוחש 

  

 .ר צימרמן תשתתף בטקס ותקבל את התעודה עבורו"משפחתו של ד

 

 

 



 

 

 

 

 

 סמן מה –-אביב -אוניברסיטת תל 

  ...לשכוחתרצה 
ר יצחק זיגלבוים השלים את לימודי התואר "ד

ס לכימיה "השני והשלישי בביה, הראשון

ת המחקר לתואר ות עבודא .אביב- תל באוניברסיטת

. יורם כהן' יתו של פרופהשני והשלישי כתב בהנחי

 ומשלים 1992 - הוא החל את לימודיו באוניברסיטה ב

בטופס ההרשמה בסעיף .  שנות לימוד20עכשיו כמעט 

 את ר זיגלבוים"מסכם ד" פרטים ממהלך החיים"

   :תהליך רכישת הידע

 

 נולדתי

 למדתי

 ...שכחתי             

 
 

  

 


