
 פרופ' עופר הדר ראש המחלקה.

 פרופ' חן אבין ראש המחלקה הנכנס.

 מרצים נכבדים, סגל המחלקה, משפחות יקרות וחבריי הסטודנטים.

 ,לכולם שלום

 .האחרונות השנים בארבע פה חווינו ומה עשינו מה יםיודע ממש לא כולכם לא אם רובכם

 שבו ננסה להעביר מעט ממה שחווינו. קצר סרטון הכנו שנתחיל לפני, לכן

 ואיפה.ניצבנו בפני החלטה משמעותית, מה ללמוד כולנו לפני יותר מארבע שנים, 

במהלך  שאנחנו רוצים לחיות בהשיקולים של עניין בחומר, אפשרויות תעסוקה והסביבה 

 התואר עמדו לנגד עינינו.

 הנדסת מערכות תקשורתתואר ראשון ב את אותה הבחירה,בחר  - כל מי שמסיים כאן

 באונברסיטת בן גוריון.  

הבית  ונהיו דרך.על מכלול הדרישות שלנו בתחילת ה ענוהעיר, האוניברסיטה והמחלקה 

  .שנים 4הראשון במשך  ובמובן מסוים גםהשני 

 תמיד הכל הלך חלק..לא ועדיין, 

החדו"אות למיניהן בתוספת של התלוו כל תואר בבאר שבע השל תחילת  לשוקבשנה א' 

 קיטרוסר וסיקסיק.

ובהן  מיקרולמעבדות מאווררות  בצורתבשנה ב' קיבלנו שדרוג משמעותי לת"ש בתואר 

 שעובדים יום כן, יום לא ויום למה לא.בקרים 

 והדברים התחילו להיראות אחרת. צים של מחלקהמקרוב את המר פגשנובשנים ג' וד' 

 הכרנו את הקורסים של חן אבין, קורסים קלילים ללא מטלות שריווחו לנו את הסמסטר.

 אצל צבי לוטקר הרחבנו את הידע במיתולוגיה היוונית .

 ובזכות יהודה למדנו איך באמת צריך לחשב פאקטור למבחן.

לצד תסכול והצלחות שזורות בכישלונות. אם יש שנים של תקווה לצד ייאוש, עקשנות  4

 משהו שבלט יותר מהכל בתקופה זו הוא הלחץ שלא הרפה והמטלות שרק נערמו ונערמו.

במהלך הלימודים נתקלנו באתגרים רבים, דרישות אקדמיות גבוהות, מחסור בזמן, מבחנים 

 . ארוכים ועוד דברים שדרשו מאיתנו להיות במיטיבנו

ובזכות מאמץ , עקביות והתמדה, וכן, גם וויתורים, אני בטוח  - ו מטרהאבל כולנו הצבנ

 שכולם מרגישים את אותה תחושת סיפוק של השגת היעד.

לכולנו, וההשתלבות מבוקש שהיווה קפיצת מדרגה  הנדסת מערכות תקשורת הינו תחום

 טענה זו. תהמהירה והחלקהשל רובנו בתעשייה רק מחזק

 

 

 



ולאנשים שעזרו לנו  כולם, ארצה להודות לסגל המחלקה המיוחד שלנובשם הסטודנטים אז 
 במהלך התואר.

לראש המחלקה פרופ' עופר הדר ולכלל המרצים שלימדו אותנו לאורך השנים שלנו פה, רק 
 עכשיו אנחנו מבינים כמה למדנו בכל התקופה הזו, אז תודה רבה, אנחנו מעריכים את זה.

קשבת ולא פעם הצילו אותנו מבירוקרטיה אוניברסיטאית  ליהודית וחנה שהיו לנו לאוזן
 .שלעיתים מאוד מתישה

וכן אנחנו  –עם הקורסים להדר פלטשר )שעזבה( שהיתה שם כל פעם שהיו לנו בעיות 
 רשום חצי מאיתנו לקורס הבחירה הכי מבוקש בשנה ד' זו לא משימה פשוטה.יודעים ל

ששמחו לעזור בכל בעיה גם אם לפעמים  רבריי גיאלואנילביץ גיא לצוות הטכני לידידיה, 
 שיגענו אותם. 

 טובים פחות.בווגם בזמנים הטובים יותר גם למשפחות שלנו שליוו אותנו לאורך כל הדרך 

 ,ליוו ,לכל אחד מאתנו יש את המסגרת המצומצמת של החברים שביחד עודדו –והכי חשוב 

ם שלי שבלעדיהם אני בטוח שהיה עזרו ותמכו האחד את השני. אז תודה גדולה לכל החברי

 .חבריולהגיד זאת על יודע  קשה הרבה יותר, ואני משוכנע שכל אחד מאיתנו

 שני דברים לפני שאסיים,

 עופר' לפרופ ולהודות אבין חן' לפרופ הנכנס המחלקה לראש בהצלחה לאחל רוצים אנחנו

 .תפקידו על הדר

שאביעד היה חלק בלתי נפרד מהמחלקה ובהמשך לדברים שנאמרו, חשוב לנו להזכיר ולציין 

 בכלל ומהמחזור שלנו בפרט, אנחנו משתתפים בצער המשפחה, הוא חסר לכולנו.

 ,לכולם רבה תודה

 2014מחזור 

 


