
ביוני באמפי דהאן. הטקס חותם עבור הבוגרים  22-תואר דוקטור לפילוסופיה נערך בה הענקתאירוע 
 והוא חשוב ומרגש במיוחד עבורם.ומחקר  תקופה ארוכה ומאומצת של למידה

לאחר מכן התקיים תדריך לבוגרים  .במפגשים של המנחים עם המונחים 18:00האירוע החל בשעה 
החלו המצעדים החגיגיים לאמפי: ראשית צעדו היושבים בשולחן  20:00 לקראת הטקס, ובשעה

אחריהם נכנסו חברי הסגל האקדמי בהובלתה של הסגנית המנהלית לדקנית גב' חגית אהרון,  הנשיאות,
מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה לשנת תשפ"א בהובלתה מקבלות והבוגרות והבוגרים,  לבסוף צעדוו

 שלישי.הש המדור לתואר של גב' עידית ברק, רא

 דרומר.-בהנחייתה של המזכיר האקדמי, ד"ר רחל לויהתקיים הטקס 

  

מהם נשים. הפקולטה שהעמידה את מספר הדוקטורים  59%סטודנטים,  200השנה קיבלו את התואר 
אחריה הפקולטה למדעים , ובוגרים 51החדשים הגבוה ביותר היא הפקולטה למדעי החברה עם 

 14במדעי החיים,  16תחומיים, -בלימודים בין 27בוגרים,  28בוגרים, מדעי היהדות עם  41מדויקים עם 
 במשפטים. 3-ברפואה ו 9בהנדסה,  11במדעי הרוח, 

  

 אילן, אמר:-פרופ' אריה צבן נשיא אוניברסיטת בר

ת חודשים ברכנו א 7"אני מאוד שמח לפגוש כאן את כולכם, הפעם השמחה קצת יותר גדולה. רק לפני 
החוקרות והחוקרים דרך מסכים, בזום. בטקס ההוא אמרתי שאני מתגעגע ללחוץ ידיים, את ידיכם, אז 

התגעגעתי אז באתי. היום הלחיצות יהיה אמיתיות ולא ווירטואליות וזה מרגש  - ןיכמו ששר ארקדי דוכ
 ומשמח..."

איש איש בדרכו לארץ לא  מסעות שהובלתם 200בוגרים מסיימים היום,  200עוד ציין פרופ' צבן כי "
סלולה.... כולכם הצלחתם לחדש. בוויקיפדיה כתוב שחידוש הוא תיאור המבטא דבר מה שאינו שגרתי 

המוסיף תוכן אחר לא צפוי ולעיתים מפתיע. יש מילונים שמגדירים את החידוש כמעשה פלא... גם 
שגרתיים, לכולכם יש מקום במקורות הדגישו את חשיבות החידוש. כולכם הגעתם למעשי פלא שאינם 

אילן והן עזות וחזקות יותר בזכותכם, -החמצן של אוניברסיטת בר ןבבית המדרש. רוחות ההתחדשות ה
על האומץ לחדש ועל הנחישות לשנות סדרי בראשית, על  .בזכות המחקרים שיצרו חידוש בעולם

 ההשראה אני מבקש לומר לכם תודה בשמי ובשם כלל עמיתי באוניברסיטה".

  

שמח את הדוקטוריות והדוקטורים החדשים, את   פרופ' אמנון אלבק, רקטור האוניברסיטה בירך בחג
 אילן וציין כי:-המשפחות ואת אוניברסיטת בר

"הערב הזה הוא האירוע החשוב ביותר, החג המרכזי בלוח השנה האקדמי. בעוד זמן קצר יגיעו לקיצן 
עברתם מסע אינטלקטואלי מרתק ואני מאמין שאתם חושבים  שנים של עמל ויגיעה, עליות ומורדות, אבל

 שהיה שווה כל רגע.

יום לאורכה ולרוחבה של הארץ. הם ראו כולם אותם  40תיירים למסע בן  12שנה יצאו  3500-כלפני 
מראות, טעמו את אותם הטעמים, חוו אותן חוויות ולמרות כל זאת כשחזרו לדווח על מה שראו הם 

צות: קבוצה אחת ראתה את הקשיים, והמסקנה שלה הייתה אחת, לא נוכל לעלות כי התפלגו לשתי קבו
חזק הוא ממנו. לעומתם, הייתה קבוצה שניה קטנה ואיכותית שלא ראתה קשיים אלא אתגרים ובעקבות 

 זאת אמרו עלה נעלה כי יכול נוכל לה....

ה אתגרים, שידעה להתמודד דוקטוריות ודוקטורים חדשים שייכים לקבוצה השנייה שראת 200אתם, 
 ולהצליח ולכן אתם כאן הערב.

של העשייה האקדמית שמבוססת על לימוד ומחקר והיום הוכחתם  האתם והמנחים שלכם הם לב ליב
 שאתם ראויים להיות חלק מהעולם האקדמי של עשייה".

  

התואר בשם הספר ללימודים מתקדמים שבירכה את מקבלות ומקבלי -פרופ' רונית שריד, דקנית בית

 הספר, סיפקה נתונים מעניינים לגבי המסיימים:-בית



מנחות ומנחים. לחלק  206 מחלקות, 44אחוזים נשים.  %59גברים, שהם  82 -נשים ו 118"

מהסטודנטים יותר ממנחה אחד ואילו מנחות ומנחים מסוימים הנחו מספר בוגרים. שני מנחים מלווים 

מספר  שני בוגרים. 35 -בוגרים כ"א ולשלושה  חד, תשעה מלוויםמקבלי תואר דוקטור כל א ארבעה היום

מקבלות ומקבלי תואר. מקבלי התואר  21 –המסיימים הגדול ביותר ביותר הוא מהמחלקה לכימיה 

תרשיחא ומהדרום. -מחניים, צפת, מעלות –מתגוררים בעיקר במרכז הארץ אך יש גם המגיעים מהצפון 

ם המשפחה גרינפלד . שני מקבלי תואר הם בני זוג המסיימים את שלושה מסיימי תואר נושאים את ש

ועל כך יישר כח  – 78בת  – 1943לימודיהם בפקולטה להנדסה. הבוגרת המבוגרת ביותר היא ילידת 

גדול! אחד ממקבלי התואר כבר קיבל תואר דוקטור בפילוסופיה במשפטים וכעת מקבל את תואר 

אל וארכיאולוגיה. לבסוף, בין מקבלי התואר יש גם אלוף בצה"ל הדוקטור השני שלו בלימודי ארץ ישר

 שמסיים את התואר במחלקה להיסטוריה כללית".

  משירו של אברהם חלפי: לסיום, ציטטה פרופ' שריד

 .אך הזמן נשאר חקוק בתוכך. הופך חלק ממך / "מסע מוצלח לא מסתיים לעולם, הקילומטרים כן

 כאילו שהדרך עברה בתוכי ולא אני בתוכה". / אלא יותר אסיר תודהבסוף המסע אינני מרגיש מנצח, 

וציינה: "יש שייראו במילים אלו תיאור של מסע במרחב. אני רואה בו מסע בנתיבי המחקר. מסע שהוא 

חוויה, מסע הוא יעד בפני עצמו או חלק מדרך. כך או כך, אני יכולה לומר בביטחון שכל מקבלות ומקבלי 

עה חותם וראויה לגאווה ואני מקווה שתראו באוניברסיטת בר אילן סוג של בית, עברו דרך שהטבי

 תשמרו על קשר ותמשיכו לחקור לחדש".

 

 במהלך הטקס התקיימו אתנחתות מוזיקליות מטעם אנסמבל המחלקה למוזיקה.

של בוגרים בנושאי המחקר  הרצאות קצרות בנוסף לאירוע המרכזי, הועלו לעמוד היוטיוב של בר אילן
  שלהם בתחומים שונים,

המרכזת את שמות המסיימים, נושא המחקר, הפקולטה אליה הם  גריםחוברת הבוגרות והבו וכן הופקה
  משתייכים והמנחים.

 לאחר הטקס, פוזרו עמדות צילום ברחבת המדשאות, המיועדות לחברי הסגל, לבוגרים ולמשפחות.

 מטקס הדוקטורט. לצפות בתמונות ולהתרגש עם הבוגרות והבוגרים, וכן ס הדוקטורטניתן לצפות בטק

  

שלמדו  ובכלים מחקרייםאנו מברכים את הדוקטוריות והדוקטורים החדשים שיצאו לדרכם מצוידים בידע 
 להשפיע על המדע ועל החברה בעתיד. אופן שיוכלובאילן, -בראוניברסיטת וספגו ב

טקס התקבלו משובים חיוביים רבים מהדוקטוריות והדוקטורים הטריים, מבני משפחותיהם הבסיום 
 ומחברי הסגל.

 :הטקס נערך בהובלת

: וכל צוות תואר שלישי, עידית ברק פרופ' רונית שריד, חגית אהרון -בית הספר ללימודים מתקדמים
 לימור קופרמן, ענת ברגר, תמר הרשקוביץ, תמרה רצאבי, אביה סגל, ג'ואל שפינגרן ותום יזרעאלי.

 גונן. -ד"ר רחל לוי דרומר וליאת ברוק -מזכירות אקדמית

  יאיר כספי, אורי סנטו וצוותם.  -מדור לוגיסטיקה

 קפלן, יינון חיימי וצוותם.אגף השיווק בראשותה של נעמה גת ובסיועם של שלומית 
 חברת ההפקות אורטא.

 תודה מיוחדת לאנסמבל המחלקה למוזיקה.

 תודה לכל העוסקים במלאכה!
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXF_IJaFk-9Avb6k_hV2Y_jfaThGIVndU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXF_IJaFk-9Avb6k_hV2Y_jfaThGIVndU
https://bar-ilan.digitaler.co.il/bar-ilan1/
https://www.biu.ac.il/graduation-ceremonies-2021.html
https://www.flickr.com/photos/barilan/albums/72157719342786027
https://www.flickr.com/photos/barilan/albums/72157719342786027

