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  באוניברסיטת בן גוריון בנגב עבודות דוקטורטמחשוב תהליך שיפוט הנדון: 

  
  לחברי הסגל ותלמידי הדוקטורט שלום,

  
   עבודות דוקטורט.אני שמחה לבשר לכם על השקתה של מערכת מקוונת בעלת ממשק אינטרנטי לטיפול בשיפוט 

  
המערכת בנויה על רצף תהליכים מובנה, כפי שמתואר במצגות ההדרכה הרצ''ב. המערכת מתכתבת עם המנחה 

  הראשי שמייצג את כל המנחים, וכמובן עם התלמיד. כתובות האימייל הן הכתובות האוניברסיטאיות בלבד. 
  

  רצף התהליכים בקיצור הוא כדלקמן:
  
  ן.לבי''ס קרייטמ העבודההתלמיד מגיש את   .1
  
הצוות יפתח עבורו את האפשרות להטעין את  –לאחר בדיקה שהתלמיד מילא את כל חובותיו האקדמיים   .2

  לאתר האינטרנט. העבודה
  
  
 העבודה, המנחה הראשי יקבל אימייל בו הוא מתבקש לאשר את עבודהלאחר שהתלמיד הטעין את ה  .3

(בהזדמנות זו יכניס גם מילות מפתח). שימו לב שאישור זה נעשה בשם כל המנחים, כך שהמנחה הראשי צריך להיות 
  בקשר עם יתר המנחים לפני האישור.

  
לאחר שהמנחה הראשי אישר את התיזה הוא יקבל אימייל בו הוא מתבקש להציע שמות של שופטים   .4

להציע שופטים גם לפני שקיבל את האימייל. המנחה יציע שלושה שופטים פוטנציאלים. המנחה יכול להיכנס לאתר 
בשנים  פנימיים ושלושה שופטים חיצוניים. המנחה מתבקש להימנע מלהציע שופטים שהיה לו איתם קשר הנחיה

האחרונות ושטרם עלו בדרגה מאז קליטתם במוסד האקדמי. כמו כן אנו מבקשים להמנע מהצעת שופטים איתם הם 
  עם התלמיד. ים באופן צמוד, ו/או שפרסמועובד

  
השמות  -המנחה הראשי יאשר את הרשימה. לאחר האישור  –לאחר הקלדת הפרטים של השופטים המוצעים   .5

. שימו לב שבתחתית המסך ייעלמו מעיניו, והמסך עם שמות השופטים שהוצעו ייחסם ולא יהיה נגיש יותר למנחה
, והשני כפתור למקרה שלא משלימים את התהליך בבת אחת טרם הגשהשמירה למים שני כפתורי שמירה: האחד ייק

  שימו לב על איזה כפתור אתם לוחצים.של "שמור ושלח". בבקשה 
  
הרשימה עוברת לאישור היו''ר המחלקתי. היו''ר המחלקתי יקבל אימייל,  –לאחר שהמנחה הציע שופטים   .6

היא עוברת לדיקן  –לאחר שהיו''ר המחלקתי תיקן ואישר את הרשימה  ייכנס ויאשר, יחליף, או יציע שופטים אחרים.
  בי''ס קרייטמן. 

  
ממתינה לאישור השופטים. הדיקן יכול לאשר חלק  עבודהיקבל אימייל שה הדיקן של בי"סבשלב הזה   .7

ופטים. יצאו אימיילים אוטומטיים לש –מהשופטים, או להכניס שופטים אחרים. ברגע שהדיקן מקבל את הרשימה 
השופטים החיצוניים יתבקשו לאשר לנו שהם מוכנים לשפוט, או שאינם יכולים לעשות זאת. אנו לא מבקשים את אישור 

 ,השופט הפנימי לשפוט את העבודה, אם כי במקרים חריגים אפשר לפנות אלינו אם השיפוט לא מתאפשר. בעקרון
לכן אנו מודיעים לשופט הפנימי שאנו  ,במוסד של חברי הסגל האקדמיהשיפוט הוא חלק מהמטלות האקדמיות 

  מבקשים ממנו לשפוט את התיזה. 
  
(שימו לב שיש מקום ייעודי  להוריד את התיזה מהרשת, או לבקש עותק קשיח של העבודה יםיכול כל השופטים  .8

   .לשופט בו עליו לסמן אם הוא או היא רוצים לקבל עותק קשיח)



  
, על פי ההנחיות שיקבל. הצוות בבי''ס קרייטמן יעביר את דוח השיפוט השופט יטעין את השיפוט באתר  .9

  לתלמיד ולמנחה, דרך המערכת. 
  

התיקונים בצבע  כולל סימוןאם יש צורך בתיקונים, התלמיד מתבקש להטעין במערכת את העבודה המתוקנת   .10
אישור המנחה הראשי מייצג את  באישור וחתימת המנחה הראשי. ,שונה, בצרוף מכתב המפרט את התיקונים שנעשו

כל שופט יקבל מכתב תשובה אישי המתייחס לתיקונים כל המנחים, לכן הוא מתבקש ליצור איתם קשר מחוץ למערכת. 
  שנדרשו על ידו בלבד.

  
  המערכת תשלח תזכורות באופן אוטומטי לשופטים כדי לזרז את הליך השיפוט.  .11

  
לאישור  יםעוברהמתוקנת העבודה ועבודה המתוקנת , דוחות השיפוט בתום השיפוט ואישור המנחה הראשי ל  .12

ש תיקונים נוספים והבהרות, תוך בדיקה שהשופטים נענו תבקאו  עבודהאת ה הוועדה תאשר. וועדת תלמידי מחקר
  באופן הולם.

  
קנת המתו עבודהאת ה להורידהוא יוכל  –המתוקנת לאחר התיקונים  עבודהאם השופט ביקש לקבל את ה  .13

  דרך האתר.
  

, תוך שהתלמיד סיים את חובותיו האקדמיים וועדת תלמידי מחקרעל ידי  העבודה המתוקנתלאחר אישור   .14
  והמנהלתיים, בית הספר מגיש בקשה לסנאט לאשר את התואר.

  
  העבודה תאושר לפי התקנון.  .15

  
  או ורד אורן דבורהצוות ביה"ס, להמערכת הינה חדשה, ולכן סביר שתתקלו פה ושם בבעיות. אנו מבקשים שתודיעו 

על התקלה, כדי שנעביר אותה לצוות המפתח לטיפול. אפשר לפנות גם אלי, ובתקופה הראשונה אפשר יהיה שחר 
  רון אלטרמן. להיעזר גם בצוות של מערך המחשוב, דרור ליטן, עופרה קרויטורו וש

  
  ההנחיות המדויקות וקישורית הכניסה לאתר השיפוט מצוינים במצגות המצורפות.

  
יקל , של שופטים בתחומי המחקר השונים יאפשר לנו לבנות מאגר בעבודות דוקטורטמחשוב הטיפול  עמיתי היקרים,

. עם זאת, אני מזכירה לכם שאנו חייבים לקבל את שיתוף ויזרז את התהליך לשיפוט העבודותעלינו מאד בהוצאת 
של התלמיד שלו נתקעת במערכת ולא  העבודה –ולא מציע שופטים  עבודההפעולה המרבי שלכם. מי שלא מאשר 

  יכולה להתקדם. אנא עזרו לנו לזרז את השיפוט.
  

את שנשלחות אליכם. אנו מצפים לקבל  עבודותה שיפוטבהזדמנות זו אני רוצה לפנות אל חברי הסגל בבקשה לזרז את 
הוגן כלפי התלמיד. כולנו עסוקים עד  אינומעבר לתקופה עיכוב . העבודהדשיים ממועד שליחת ועד חהשיפוט הראשון 

, זה מעיד שיפוט העבודותמעל הראש עם מטלות אקדמיות, הוראה וכו'. עם זאת זכרו להעלות את מדרג החשיבות של 
ירת רגליים בשיפוט תבריח מאתנו תלמידים, ואנו הרי עושים כל מאמץ לגייס אלינו את הטובים עלינו כמוסד מחקרי. גר

תלמידים רבים ממתינים לאישור התיזה טרם יציאתם להשתלמות בתר דוקטור בחו''ל או בארץ, ואחרים  ביותר.
  מעוכבים במציאת עבודה.

  
  ! תוף פעולה מרבייבתקווה לש

  
  בי''ס קרייטמןדיקנית,  וצוות -מיכל שפירא

  
 


