
 נאום ראש העיר  - 2022טקס בוגרים קמפוס בן גוריון  

 ,רקטור אוניברסיטת בן גוריון בנגב –פרופ' חיים היימס  

 ,דיקן קמפוס אילת – פרופ' יניב פוריה 

 ,ראש מנהל קמפוס אילת –מר עמי לוי  

 סגל מרצות ומרצי הקמפוס, 

 שלנו, חדשיםה בוגרים הבוגרות וה 90

 , נכבדי כולם

שלנו וכמובן עבורכם בוגרות  עבור העיר    אילת,  קמפוסעבור  זהו ערב מיוחד וחגיגי  

ו  מתאפשר  ובוגרים,  השורשיםבעיקר  הוא  שלכם   בזכות  והיסודות    המשובחים 

 ! ובני משפחותיכם, תודה רבה לכםבזכות ההורים התומך, בזכות הבית   החזקים,

מן בחובו הזדמנויות אדירות  והוא טו  ,ימי חייו של האדם הם מסע ארוך בנתיבי הזמן

 ליצירת מציאות, לצמיחה ולהתחדשות. 

 החלטתכם לצאת למסע הלימודים איננה ברורה מאליה. 

הרי קל מאוד לוותר על הנתיב התובעני והקשוח, ולהמשיך לצעוד באותה הדרך תוך  

 הסתמכות על המוכר והידוע. 

הלימודים המרתק, במהלכו  ויצאתם אל מסע  את כל הדרך  אבל אתם בחרתם לעשות  

ברגע  המציאות התהפכה על כולנו, ובמסגרתה  דתם עם חוויה מטלטלת,  אף התמוד

 ודאות.    חסרהמקום החם והבטוח למרוחק ו הפך  אחד 

והחם, בקו הסיום שהוא גם    במקום הבטוח  ,יחדשוב באנו נמצאים  היום, רגע אחרי,  ו

ומבינים נקודת   ספק  התחלה,  של  צל  שברירי    ללא  כמה  כמה  בעת  ובה  הרגע  הוא 

 עוצמתי הוא. 

 בוגרות ובוגרים יקרים, 

יזמים, חכמים, מובילים,    –העולם שלנו משתנה בכל רגע גם בזכות אנשים כמוכם  

 ביקורתיים, אכפתיים וחזוניים, והוא מחכה לצעד הבא שלכם. 

הידע,   את  אבל  מעט,  עוד  תשכחו  ודאי  הלימודים  במהלך  שהשגתם  הציונים  את 

 הערכים והתובנות שצברתם כאן תישאו עמכם לאורך כל הדרך. 

קחו   החדשה  היצירה   עמכםלדרככם  ולהט  החזון  הצטיידו  ,  שלכם  את  הכל  ולפני 

 אהבת האדם.  בסובלנות וביושר ומוסר, ב

 "דרך ארץ קדמה לתורה".  -וזכרו כי מאז ולעולם    ,סורו מרע, עשו טוב



 מנוף לבניית חברה נאורה ואכפתית,  את הצמיחה והקטר את אנו רואים בכם  

למשל  מובילים    יםוחדשנות בינלאומי  במחקראצלנו  ומזמינים אתכם להשתלב כאן  

שיהפכו את אילת לעמק  ,  טכנולוגיה הימית וחקלאות המים והמדבר-בתחומי הביו

 הסיליקון החדש של החקלאות והביוטכנולוגיה הימית.  

 זכרו איפה שמעתם את זה לראשונה. 

סגל שמלווה, תומך   ועובדיו,  על כל אגפיו  לסגל הקמפוס  להודות מכאן  אני מבקש 

ומאמין בהצלחה, סגל שלא מתפשר על האיכות, ושאכפת לו באמת מכל סטודנטית  

 וסטודנט.  

כל אלה, אין זה פלא, כי חלק נכבד מהמצטיינים של קמפוס בן גוריון בנגב הם   בזכות  

 סטודנטיות וסטודנטים של קמפוס אילת. כל הכבוד לכם! 

 

 בוגרות ובוגרים,

שאו ברכה והצלחה, חפשו את השליחות והמשמעות שלכם, כי שם נמצא גם האושר  

כאן בכל הכוח בשבילכם  שלכם, וזכרו כי אתם אמנם מסיימים, אבל אנחנו ממשיכים  

 ולמען עתידכם, במינוף ופיתוח האקדמיה וגיוון מקורות התעסוקה. 

 היו גאים בעצמכם, 

 העיר אילת גאה בכם ומחכה לכולכם. 

 תודה רבה. 

 


