
 נשיאת האוניברסיטה פרופ' רבקה כרמי

 רקטור האוניברסיטה פרופ' צבי הכהן

 דיקן הפקולטה להנדסה פרופ' אבי לוי 

 ראשי מחלקות 

 חברי הסגל האקדמי והמנהלי 

ערב טוב וברוכים הבאים לטקס קבלת בוגרים ובוגרות יקרים, בני משפחה של הבוגרים 

 תשע"ח.תארים לשנת 

 חבריי לעמוד על במה זו ביום מיוחד זה ולשאת דברים בשם אני מתרגש ובעיקר גאה

 הבוגרים. 

הנדסה הינה ציון דרך משמעותי סיום הלימודים באוניברסיטת בן גוריון שבנגב בפקולטה ל

 .בחיי ובחיי עמיתי הבוגרים

את סוף המסלול של ארבע שנים מפרכות אך מוצלחות, ארבע שנים  נוטקס זה מהווה עבור

 ך של בגרות ועיצוב משמעותי בחיינו.בעיקר השתנינו, עברנו תהליו חשבנו שבהן חווינו,

שאלנו את עצמנו מתי בכמיהה על אותם בוגרים ו מסתכלים נוזכור לי שבכל שנות לימודיי היי

 תורנו הגיע. , הזמן לא עצר מלכת ואכןוהנה לה ייחלנו כל כך? התעודה נקבל גם אנחנו את

אם אדם רוצה דבר עד מאוד ומתמיד ברצונו לכל אורך שסיום לימודי ההנדסה, הינם סימן 

 .שכן אין דבר העומד בפני הרצון  הדרך, בסופו של דבר הוא ישיג את מבוקשו

במהלך הלימודים הייתה לנו הזכות להיחשף לעשייה אקדמית, לגלות, לחקור וללמוד דברים 

 חדשים מנקודות מבט שונות.

דים באוניברסיטת בן גוריון העניקו לנו הבוגרים כלים להתמודדות  למען עתיד טוב הלימו

יותר במדינת ישראל,  קיבלנו פה ידע שלא יסולא מפז ממיטב המרצים אשר עזרו לנו בסוף 

 הלימודים להשתלב בשוק העבודה. 

רצופי , אינטנסיביים, מאוד הינם לימודים קשיםהלימודים בפקולטה להנדסה זה לא חדש ש

  פורצי גבולות.אתגרים ו

נמשכות עד תקופת הלימודים ישנם אינספור מטלות, מבחנים ומעבדות שלפעמים היו  אורךל

 השעות הקטנות של הלילה.

במעבדה עד הבוקר, כשלפתע הגיעה  לעבוד אני וחבריי נשארנובמיוחד מקרה בו זכור לי 

ונאלצה להוציא אותנו מהמעבדה תוך כדי התפלאות לראות אותנו בשעה  ןעובדת הניקיו

 מוקדמת יושבים ועובדים במלוא המרץ.

 הקנתה לנו הבוגריםה אוניברסיטהלמוסד אקדמי.  מעברעבורנו אוניברסיטת בן גוריון היא 

עבודה כי  ובעיקר אמונה למידה עצמית מטרה, יכולת דביקות ב נחישות,ערכים של התמדה, 

 היא המפתח להצלחה. ולפעמים גם קצת מזל במבחנים שהק

מייחודה בפן לצד מוסד אקדמי איכותי , באוניברסיטת בן גוריון זכינו הבוגרים ליהנות 

כאשר חברי הסגל  בא לידי ביטוי בחברויות חדשות, ימי גיבוש מחלקתייםהחברתי, דבר ה

 ב לכסח את המרצים.ואילו הסטודנטים מוצאים זמן טו משחקים כדורגל עם הסטודנטים

בית קולנוע הנגטיב, ימי סטודנט, מרכז הספורט, קורסי העשרה ייחודים כמו זכינו בנוסף ב

 למשל באולינג, טניס, שחיה ואפילו סיף.



 

שסובבים את כותלי חיי הלילה שעות הלימודים, ההווי היה ממשיך בל מעברגם 

ישי משותפות כאשר רואים סטודנטים ברחובות באר שבע עם האוניברסיטה, ארוחות ש

 .םסירים בדרכם לחבריה

להודות לכם על ההשקעה , אנו הבוגרים רוצים , מרצים ומתרגלים כאחדולכם סגל יקר

והמסירות הרבה במהלך כל שנות הלימודים כדי שאנו הבוגרים נצא לשוק העבודה כבוגרים 

 ומבוקשים. םאיכותיי

 מאוד מהווים נדבך חשוב ביחד ולחודכל אחד מאתנו הבוגרים  היקרים, חבריי הבוגרים

 בחברה הישראלית, ותורמים להיותה חברה טובה יותר, נאורה, מפותחת ואיתנה יותר.

ת עמלנו כי שוק העבודה ממתין לנו מקום לנוח על זרי דפנה, הגיע הזמן לקצור אלנו אין 

  .לימודיוולזכור כי המשכיל באמת מעולם לא סיים את 

, ההשקעה, ועל על האמונה בי רוצה להודות לד"ר עומר גורביץ  , אניבנימה אישיתולסיום, 

  בפרויקט הגמר במחלקה להנדסת מערכות תקשורת. הנחייה צמודה

בכל תקופת טיין על העזרה רוצה להודות גם להוריי היקרים מכל, יוסי ושולה מילשאני 

 לימודיי.

 

 תודה והמשך ערב נעים. 

 

 

 

 

    


