
  שלום לכולם,

  ל המחלקה שהייתה לי לבית שני.אני נרגש ושמח לשאת דברים בטקס חלוקת התארים ש

היום, התחלתי כאן דרכם של חברי וחברותיי שיושבים איתנו   את הדרך שלי במחלקה כמו

אשר  ,כסטודנט בתכנית הצוערים של משרד הפנים, עמותת עתידים וכמובן המחלקה

פרסה חסות על הפן האקדמי של לימודי ההתמחות שלנו בשלטון מקומי על כל גווניו 

מהתיאוריות הקלאסיות של מדעי המדינה ועד מדיניות ציבורית בת זמננו. נחשפנו למרצים 

מגוונים, עשירים בידע וצורות הוראה מעניינות אשר פותחו במיוחד בשבילנו, בשיעורים 

  רק עבורנו.ייעודיים בימי חמישי, 

לקראת סוף לימודי התואר הראשון שלי היה ברור לי כי אני ממשיך במסלול ישיר לתואר 

אשר המשיכה לאתגר את יכולותיי ולעגן בדמותי הבוגרת פן נוסף וחשוב  שני במחלקה

כי המשך לימודי התואר השני  ,ביציאה לדרכנו המקצועית ברשויות המקומיות. אין לי ספק

ם המקצועי של השירות הציבורי בכלל והרשויות המקומיות בפרט, לצד כניסתי לעול

העניק לי בעבודתי ערך מוסף של מטען ערכי, אידיאולוגי ואינטלקטואלי שניכר בכל מרצה 

  ומרצה במחלקה למדיניות ציבורית.

יה ניכר בכל שיעור ועניין המטען הערכי והאידיאולוגי שליווה את השיעורים במחלקה ה

התקבלו אמירות וטענות כמובן מאליו והמרצים כמו הסטודנטים עודדו שהועלה, לא 

  חשיבה ביקורתית מעמיקה.

לעומת עולם זה, ניצב העולם הציבורי, בו העיקרון הוא הפיכת רעיונות למעשים. ההחלטה 

להמשיך לתואר שני במנהל ומדיניות ציבורית הייתה משום שבתחום זה ניתן להשפיע שלי 

  וסיפורים אישיים. אנשיםיים; להניע תהליכים שבסופם נמצאים על החיים היומיומ

עומד משמעותי אשר שכולנו, לא משנה מאיזה רקע הגענו, יצאנו עם ארגז כלים  ןאני מאמי

לרשותנו בין אם מדובר בעבודה שחזרנו אליה, במחקר שעשינו או בחיים ועוד יעמוד 

יעילות ואפילו הערכיות בכל הפרטיים שלנו, ומאפשר לנו להשפיע על המקצועיות, ה

  .מערכת בה נמצא את עצמנו

ביותר לו יכולנו אני רוצה, בשם כולנו, להודות לצוות האקדמי המקצועי, הקשוב והמסור 

, מהיכרות אישית עם רבים ממנו, כי זהו צוות המאמין הן ברמת כל חבר בו לזכות. אני יודע

וות משמעותיות בציר חיצירת אבוהן ברמת הצוות בקידום סטודנטים בתחום המחקרי ו

  מגזר הציבורי.המקצועי ב



לפיכך, אני רוצה להודות, בשם כל חברי לספסל הלימודים והמחקר, באופן אישי לכל אחד 

מיקי מלול שסיפורו האישי , לפרופ' פייר קלץפרופ'  החדש ואחת מכם: לראש המחלקה

, דר' פני יובל, דר' אופיר יהיווה עבורי השראה למצוינות ודמותו משמעותית מאוד בעיני

מרצים שהיו במחלקה ועזבוה, פרופ' גיא בן  2-תהילה קלעג'י ובנימה אישית לרובין, דר' 

  פורת ופרופ' שלמה מזרחי.

על הסיוע, התמיכה, המילה , היקרות ולליאל שלו לרוחמה רשףענקית כמו כן, תודה 

הטובה לאורך הדרך ובעיקר השירותיות, מהירות עבודתן וכמובן על מאור פניהם שניכר 

לא מובן מאליו להיתקל בסגל מנהלי כל כך היה בכל פעם שנכנס סטודנט למשרדן. 

אכפתי, זמין, שמח לעזור ובעיקר סובלני. כן, כמו כל מחזור, גם אנחנו מצטערים אם 

רועמים ששיקפו את אכזבתנו מהציונים בבחנים מיילים  שלחנור מידי, הצקנו יות

שתמיד נענו גם לא בשעות המענה הטלפוני של  שיחות טלפוןכמובן ווהמבחנים 

  . המחלקה

ראשון ושני במחלקה ובאוניברסיטה  תאריםהשנים המצטברות שלמדתי  5בנימה אישית, 

ישיות והחברתיות, העשייה החברתית, החוויות הא. היו השנים המשמעותיות בחיי עד כה

ההתנדבות, היכולת להשפיע בתוך המוסד ומחוצה לו, העניקה לי כלים משמעותיים 

שמלווים אותי ומעצימים את היכולת שלי לקום לעשות ולשנות לטובת הכלל בכל יום 

  מחדש.

חווית תודה לכם חברי וחברותיי למחלקה שהגיעו מכל גווני העיסוק והעשייה והעשירו את 

במתן דג' ממספר רב של מקומות עבודה שהעשירו את חווית הלמידה  בתואר,הלימודים 

  במחלקה.

על התמיכה והדחיפה זוהר לסיכום, ארצה להודות להורי היקרים, משפחתי ובת זוגתי 

לאורך הדרך בשנותיי הרבות כסטודנט לתואר ראשון ושני באוניברסיטה בכלל ובמחלקה 

  ורית בפרט, בלעדיכם כל החוויה הסטודנטיאלית שלי הייתה אחרת.למינהל ומדיניות ציב

  

  בהצלחה לכולם בהמשך הדרך.תודה ו

 


