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יניב פוריה, מר עמי לוי, ראש העירייה מר אלי לנקרי,    ר פרופסור חיים היימס, פרופסואורחים נכבדים  
 .ובוגרות  בוגרים, משפחות

 ם.אני גאה ונרגשת לעמוד כאן היו

 אני בוגרת תואר ראשון בניהול, תקשורת ויישוב סכסוכים.   שמי עדן השחר כץ

יום אחד כשהייתי  הציונים שלי שיקפו את זה היטב.  וותאמינו לי   כשהייתי ילדה קטנה לא אהבתי ללמוד 
בן אור  בכיתה ט', סבתא שלי,   היום בקהל, לקחה אותי לשיחה.  יפה  על    סבתאשיושבת פה  לי  סיפרה 

הילדות שלה במעברהע,  מטוניסתה  המשפחה שלה שעל הייתה לה את הזכות    , ל  לא  פעם  זה שאף  ועל 
. היא ביקשה ממני בכל ליבה שאני אשקיע בלימודים בשביל שאני לא אצטרך לעבוד קשה כל החיים  ללמוד

 זכותך אני פה היום על הבמה. בכמו שהיא עבדה. אז סבתא תודה, 

משמעותיות    כל כך שנים    3היום. איך מסכמים    ישבתי בבית ימים רבים וניסיתי להבין מה אני רוצה להגיד 
ופשוט לא הצלחתי. אז החלטתי שאני פשוט רוצה    ושוב כתבתי ומחקתי   בכמה מילים? כתבתי ומחקתי

   להגיד תודה.

איתנו הגענו לאילת לבד, רחוקים  מ  רביםשהבוגרים שיושבים פה היום.    ,ללימודים, אתםחבריי  תודה ל
מהחברים והמשפחה ואולי בגלל זה כל כך מהר הפכנו להיות משפחה אחד של השנייה. זה נעים, ללכת  

יושבים ביחד בספות.    ושכולנובקמפוס לראות סטודנטים ולהגיד לכולם שלום. לדעת שמגיעה ההפסקה  
 ל הבית שיש פה בקמפוס.  להתגעגע אליכם כשאנחנו לומדים מהזום ולתחושה המיוחדת ש 

  ידעתי שכל דבר שאני אצטרך הם יהיו שם בשבילי שלעובדי הקמפוס שהדלת שלהם תמיד פתוחה.  תודה  
 .  עם חיוך גדול

  אותי גש אלי ושאל  יניום הפתוח בבאר שבע  פעם הראשונה שנפגשנו ב, שעוד בהתודה לפרופסור יניב פורי
גם כשהייתי באגודת הסטודנטים והדגיש פעם אחרי פעם  היה שם    פרופסור פוריה.  ביוהתעניין    לשלומי

 שאכפת לו מהסטודנטים ושהוא תמיד ישמח לעזור.

ם אמרו לנו בכל תחילת שנה שבאילת הם מרגישים  מהמדהימים, שהם בעצולמתרגלים  תודה למרצים  
תנו  שהם מכירים או  .סטודנטים בכיתה  20אחרת. שהם לא יושבים מול מאות סטודנטים, שהם איתנו,  

 ואכפת להם מכל אחד מהסטודנטים וזה בהחלט הורגש.  

כל   חלות לשבת, שמארחים  ומביאים  למעונות  הולכים  הם  שישי  וטל, שבימי  לאסי  חב"ד,  לבית  תודה 
 סטודנט שרוצה לארוחת שישי ולחגים ושהבית שלהם תמיד פתוח בשבילנו.  

ואין סוף  , אנשים טובים  עם ים, הרים  קהילתית,כיפית בטירוף,  תודה לעיר אילת. שזכיתי לגור בה. עיר  
 סיכוי גדול שאחזור לגור פה בהמשך החיים.  הזדמנויות. יש 

בסדר   שאני  לוודא  לאילת  עד  חודש  כל  הגיע  ללימודים  הראשונה  שבשנה  שלי,  לאבא    ה ולאידתודה 
בהמשך למירי  שהצטרפה  למירי,  ,  שלי תודה  הזוג  התואר.    בת  כל  לאורך  בשבילי  שם  הייתה  שהיא 

 ולמשפחה המדהימה שלה.  

אפשר לי להיות הגרסה הכי טובה   ללמוד בקמפוס אילת. קמפוס אילתאני שמחה ומודה על הבחירה שלי 
עצמי. אישית.   של  והתפתחות  ללמידה  מקום  בית,  לי   היה 

 ובהמשך החיים המקצועיים. קיבלתי כלים רבים שאני בטוחה שיתרמו לי בתואר השני  

 .  תודה לכל מי שהגיע לפה היום

 . ך הדרךהבוגרים, אני מאחלת המון בהצלחה בהמשחבריי  ולכם  


