
 הפקולטה להנדסה –אוניברסיטת תל אביב 

 הצעת שופטים לעבודת דוקטור

 

ניתן למנות כשופט לעבודת דוקטור חבר סגל אקדמי בכיר בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל במוסד להשכלה גבוהה 

שופט אשר קיים שיתוף לא ימונה  .לא ימונה שופט שהוא קרוב משפחה של התלמיד או המנחההמוסמך להעניק תואר דוקטור. 

לא ימונה שופט שהנחה את המנחה בלימודי התואר  .התלמיד בכל עת פעולה מחקרי עם המנחה בחמש השנים האחרונות, ועם

 לא ימונה שופט שהיה תלמידו של המנחה בלימודי התואר השלישי. .השני השלישי או את התלמיד בלימודי התואר

 

שלהם ושל התלמיד עם השופטים המוצעים. גם קשר או שיתוף פעולה בהווה או  המנחים מתבקשים להצהיר על כל הקשרים

בעבר, אשר לא כלול בתנאים המפורטים לעיל, יכול ליצור בעיות באישור השופט. במידה וקיים קשר, שהמנחים סבורים שהוא לא 

 מהווה סיבה לפסילת השופט, עליהם להסביר כאן מדוע.

 

         שם התלמיד/ה:

 

 מחוץ לת"א(:מהם שופטים לבחינה )כמספר המנחים ועוד אחד, לפחות אחד 

 

        :ת/שם השופט (1

        :)אוניברסיטה, מחלקה, עיר, מדינה( שיוך מוסדי

        אתר אינטרנט:

        כתובת דוא"ל:

 כן / לא עם המנחה:או /ו ה/קשר עם התלמיד

         את הקשר: י/במידה וקיים קשר, אנא תאר

             

       ?ת/הקשר אינו מהווה סיבה לפסילת השופט בעיניךמדוע 

             

 כן / לא הסכמה עקרונית לשפוט את העבודה: ת/התקבלה מהשופטהאם 

 

        :ת/שם השופט (2

        שיוך מוסדי )אוניברסיטה, מחלקה, עיר, מדינה(:

        אתר אינטרנט:

        כתובת דוא"ל:

 כן / לא עם המנחה:או /ו ה/עם התלמיד קשר

         במידה וקיים קשר, אנא תאר/י את הקשר:

             

       ?ת/הקשר אינו מהווה סיבה לפסילת השופט בעיניךמדוע 

             

 כן / לא התקבלה מהשופט/ת הסכמה עקרונית לשפוט את העבודה:האם 

 

        :ת/שם השופט (3

        ברסיטה, מחלקה, עיר, מדינה(:שיוך מוסדי )אוני

        אתר אינטרנט:

        כתובת דוא"ל:

 כן / לא עם המנחה:או /ו ה/קשר עם התלמיד

         במידה וקיים קשר, אנא תאר/י את הקשר:

             

       ?ת/הקשר אינו מהווה סיבה לפסילת השופט בעיניךמדוע 

             

 כן / לא מהשופט/ת הסכמה עקרונית לשפוט את העבודה:התקבלה האם 

  



 במסגרת הדוקטורט: ה/מוביל ת/כמחבר מ/הפרס ה/מאמרים בכתבי עת מדעיים שהתלמידקישורים ל

              

              

              

              

              

              

  

 

דוקטורט פחות מסגרת הב מ/הפרס ה/התלמידנדרשים רק במידה ו – מחו"ל(שופטים אנונימיים )לפחות ארבעה, רצוי 

 :בכתבי עת ה/מוביל ת/כמחבר משלושה מאמרים

 

        :ת/שם השופט (1

        שיוך מוסדי )אוניברסיטה, מחלקה, עיר, מדינה(:

        אתר אינטרנט:

        כתובת דוא"ל:

 כן / לא עם המנחה:או /קשר עם התלמיד ו

         את הקשר: י/וקיים קשר, אנא תאר במידה

             

       ?ת/הקשר אינו מהווה סיבה לפסילת השופט בעיניךמדוע 

             

 

        :ת/שם השופט (2

        שיוך מוסדי )אוניברסיטה, מחלקה, עיר, מדינה(:

        אתר אינטרנט:

        כתובת דוא"ל:

 כן / לא חה:עם המנאו /קשר עם התלמיד ו

         במידה וקיים קשר, אנא תאר/י את הקשר:

             

       ?ת/הקשר אינו מהווה סיבה לפסילת השופט בעיניךמדוע 

             

 

        :ת/שם השופט (3

        שיוך מוסדי )אוניברסיטה, מחלקה, עיר, מדינה(:

        אתר אינטרנט:

        כתובת דוא"ל:

 כן / לא עם המנחה:או /התלמיד וקשר עם 

         במידה וקיים קשר, אנא תאר/י את הקשר:

             

       ?ת/הקשר אינו מהווה סיבה לפסילת השופט בעיניךמדוע 

             

 

        :ת/שם השופט (4

        שיוך מוסדי )אוניברסיטה, מחלקה, עיר, מדינה(:

        אתר אינטרנט:

        דוא"ל:כתובת 

 כן / לא עם המנחה:או /קשר עם התלמיד ו

         במידה וקיים קשר, אנא תאר/י את הקשר:

             

       ?ת/הקשר אינו מהווה סיבה לפסילת השופט בעיניךמדוע 

             

  



 

        שם השופט/ת: (5

        שיוך מוסדי )אוניברסיטה, מחלקה, עיר, מדינה(:

        טרנט:אתר אינ

        כתובת דוא"ל:

 כן / לא קשר עם התלמיד ו/או עם המנחה:

         במידה וקיים קשר, אנא תאר/י את הקשר:

             

       ?ת/הקשר אינו מהווה סיבה לפסילת השופט בעיניךמדוע 

             

 

        שם השופט/ת: (6

        מדינה(:שיוך מוסדי )אוניברסיטה, מחלקה, עיר, 

        אתר אינטרנט:

        כתובת דוא"ל:

 כן / לא קשר עם התלמיד ו/או עם המנחה:

         במידה וקיים קשר, אנא תאר/י את הקשר:

             

       ?ת/הקשר אינו מהווה סיבה לפסילת השופט בעיניךמדוע 

             

 

        שם השופט/ת: (7

        יטה, מחלקה, עיר, מדינה(:שיוך מוסדי )אוניברס

        אתר אינטרנט:

        כתובת דוא"ל:

 כן / לא קשר עם התלמיד ו/או עם המנחה:

         במידה וקיים קשר, אנא תאר/י את הקשר:

             

       ?ת/הקשר אינו מהווה סיבה לפסילת השופט בעיניךמדוע 

             

 

        שם השופט/ת: (8

        שיוך מוסדי )אוניברסיטה, מחלקה, עיר, מדינה(:

        אתר אינטרנט:

        כתובת דוא"ל:

 כן / לא קשר עם התלמיד ו/או עם המנחה:

         במידה וקיים קשר, אנא תאר/י את הקשר:

             

       ?ת/הקשר אינו מהווה סיבה לפסילת השופט בעיניךמדוע 

             

 

 הערות

              

              

              

              

 

 

     שם המנחה:     שם המנחה:

 

      חתימה:      חתימה:

 

      תאריך:      תאריך:


