סיפורי טקס – תשע"א
v

אוכלוסיות מיוחדות:
§

מסיימים במסלול :M.D.-Ph.D.
)תלמידים לתואר "דוקטור לרפואה" שהפסיקו זמנית את לימודי הרפואה למשך  3שנים עבור לימודי ה(Ph.D. -

ד"ר ליאור אונגר
ד"ר אורית גורג'י הכהן
ד"ר גיא כץ
ד"ר לילך ליפשיץ
ד"ר מור מיודובניק
§

בעלי תואר ) M.D.דוקטור לרפואה( ו) D.M.D. -רפואת שיניים( המסיימים תואר שלישי ):(Ph.D.

ד"ר נסר גדבאן
ד"ר בהאא' מדלג'
ד"ר יהודה קמרי
ד"ר רחל שריג
§

-

החוג לרפואה כללית
החוג לפיזיולוגיה ולפרמקולוגיה
החוג לרפואה כללית
החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית
החוג לרפואה כללית

-

החוג לרפואה כללית
החוג לאנטומיה ולאנתרופולוגיה
החוג לרפואה כללית
החוג לרפואה כללית

מסיימים מחו"ל

ד"ר פנג'ון ג'ין  -החוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים  -מסין.
ד"ר דניאלה בלייהוג – המחלקה לזואולוגיה  -מרומניה.
ד"ר דיפניטה דוטה– החוג לביולוגיה תאית והתפתחותית  -מהודו.
ד"ר שואיצי )סקינה( הסגווה – ביה"ס למדעי היהדות  -מיפן.
ד"ר רדינה חד'גאיבונובה – ביה"ס לכימיה  -מבולגריה.
ד"ר הולגר רוס – החוג לגנטיקה מולקולרית של האדם ולביוכימיה -מגרמניה.

 vלמי תודה
למנחים ...
 342מנחים ליוו את תלמידיהם בדרך אל התואר 310 .מהם מאוניברסיטת תל-אביב ו 32 -מנחים
מאוניברסיטאות אחרות.
שניים מהמנחים הביאו לטקס את מספר התלמידים הרב ביותר:
§ פרופ' צבי פישלזון מהחוג לביולוגיה תאית והתפתחותית ,שהדריך חמישה מסיימים.
§ פרופ' מרטין קופייק מהמחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה שהדריך ארבעה מסיימים.

 vהזוגות של הטקס
§ ד"ר ג'ני רוס מהחוג לפתולוגיה וד"ר הולגר רוס מהחוג לגנטיקה מולקולרית
של האדם ולביוכימיה.
§ ד"ר חגית שורק מביה"ס לכימיה וד"ר נדב שורק מהמחלקה לביולוגיה
מולקולרית ואקולוגיה של צמחים.

" 3 vמעולים" אחרונים –  322מעולים ראשונים
אוניברסיטת תל-אביב החליטה לבטל את הענקת הציון "מעולה" לעבודות הדוקטור שהועברו לשיפוט החל
מה .1.2.10 -בטקס השנה ,יוענק הציון "מעולה" לשלושה מסיימים שעבודותיהם נשלחו לשיפוט לפני
תאריך זה.
§ ד"ר נורית אבן-צור מהמחלקה להנדסה ביו-רפואית.
§ ד"ר טל אלנבוגן מביה"ס להנדסת חשמל.
§ ד"ר אריק ד .רוזנברג מהחוג לגיאופיזיקה ולמדעים פלנטריים.
 322המסיימים המעולים הראשונים מברכים את שלושת "המעולים" האחרונים.

 vיש מסיימים בסביבה
התכנית ללימודי התואר השלישי בביה"ס ללימודי הסביבה נפתחה בשנת .2005
התכנית מיוחדת בכך שהיא משתפת פעולה עם כל הפקולטות והיחידות האקדמיות באוניברסיטה.
לתלמידי התכנית יש למעשה שייכות כפולה – ליחידה הדיסציפלינרית המתאימה לנושא המחקר אליה שייך
המנחה ,ובו זמנית לביה"ס ללימודי הסביבה המעניק להם את הליווי האקדמי באמצעות הוועדה היחידתית
לתלמידי מחקר.
בטקס השנה יוענק לראשונה התואר "דוקטור לפילוסופיה" לחמשת המסיימים הראשונים של ביה"ס.
ד"ר מיטל רומם ,שחצתה ראשונה את קו הגמר ,מובילה אחריה ארבעה מסיימים:
§ ד"ר צבי הרפז
§ ד"ר ארטיום זינביץ
§ ד"ר יובל ראובני
§ ד"ר גלעד שביד

 vאיחול למסיימים מחו"ל...
בטקס השנה יוענק התואר "דוקטור לפילוסופיה" של אוניברסיטת תל-אביב לשישה מסיימים מחו"ל:
מיפן ,סין ,הודו ,רומניה בולגריה וגרמניה .לפחות שניים מהם לא זכו להכנסת אורחים ראויה:
ד"ר שואיצי )סקינה( הסגווה מביה"ס למדעי היהדות שנושא עבודתו הוא" :ארם וישראל בימי
שושלת יהוא" ,החל את לימודיו ב .29.10.2000 -המנחה של ד"ר הסגווה ,פרופ' נדב נאמן כותב:
"...נוסף לכל הקשיים הרבים הכרוכים בכתיבת עבודת דוקטור על ידי תלמיד שמוצאו מארץ לא
מערבית ...ערמה מדינת ישראל מכשול כבד נוסף בדרכו בכך שלא אישרה לו להאריך את שהותו בארץ
בתום חמש שנים ,וכך נאלץ לחפש מקום לשהות בו באירופה ,ובסופו של דבר חזר ליפן ,וכל הקשר
עימו נעשה מאז באמצעות הדואר האלקטרוני ...מצב דברים בלתי ראוי זה האריך מאוד את כתיבת
העבודה"..
ד"ר רדינה חדג'איבנובה מביה"ס לכימיה ,שנושא עבודתה הוא" :התארגנות עצמית של מולקולות
אמפיפיליות :תרמודינמיקה ,מטה-סטביליות וקינטיקה" ,החלה את לימודיה ב .30.10.2005 -המנחה,
פרופ' חיים דימנט ,כותב"... :רדינה היא אזרחית בולגריה ששלטונות ההגירה הישראלים אסרו עליה
להכנס ארצה בשובה מכנס באירופה לפני כשנתיים .באותו שלב היתה רדינה במצב מתקדם
בדוקטורט .כל מאמצי האוניברסיטה ,ביה"ס ואנוכי להשיג עבורה אשרה עלו בתוהו .מאז ועד לימים
אלה התארחה רדינה בקבוצתו של פרופ' רלף מצלר באוניברסיטת מינכן אשר סיפק לה סביבה
אקדמית להשלמת מחקרה ...בנובמבר  2008אישרו ועדת תלמידי מחקר של ביה"ס לכימיה וסגן
הרקטור דאז ,פרופ' רענן ריין ,מיתווה להשלמת הדוקטורט של רדינה" ...פרופ' דימנט מסיים את
התיאור באמרו"... :ברצוני לנצל הזדמנות זו כדי להודות לוועדה )לתלמידי מחקר( ולביה"ס לכימיה
על עזרתם הרבה בהגשמת "נס" קטן זה .אין לקחת כמובן מאליו את הגמישות והרצון הטוב אשר
מנעו משיקולים של פקידי הגירה – בין אם הם מוצדקים אם לאו – לגדוע קריירה של מדענית
צעירה ...רדינה ממשיכה למשרת פוסט דוק .באוניברסיטת קליפורניה ,סנט ברברה"...
אנו מאחלים למסיימים מחו"ל הצלחה רבה בהמשך דרכם ומקויים כי מדינת ישראל
תצליח בעתיד להעניק סביבה אקדמית וחברתית ראויה לאורחיה.

