
 

 

  
 
  
   

  ,מוטי ששוןמר  כבוד ראש העיר

 , משה ברלבר "ד –ר חבר הנאמנים של המכון הטכנולוגי חולון "יו

 , ר שוקי גלייטמן"ד –ר הועד המנהל "יו

 , חברי מועצה אקדמית, ועד מנהל, נאמניםהחברי חבר 

 אהוד גזית' פרופהמדען הראשי של משרד המדע  – כבוד

הראשי על מלאכת ניהול המכון ואחראי על ההפקה המנצח  – מר דובי פלג –ל המכון "מנכ

 .המרהיבה הערב

 , סגן נשיא לעניינים אקדמיים – מוטי פרנק' פרופ –סגני נשיא 

 סגן נשיא למחקר – אדוארד יעקובוב' פרופ

, דקאן מדעים – אדוארד יעקובוב' פרופ, דקאן הנדסה – ר יוסי בן עזרא"ד: דקאני פקולטות

מיקי ' פרופ, דקאן ניהול טכנולוגיה – ר אמנון גונן"ד, אן עיצובדק – אדריכל עמוס בראלי

 ,ח טכנולוגיות למידה"רמ – רונן

  .ר אגודת הסטודנטים"יו – מר אדי רבין

ובני  ,בוגרים ,תלמידים, כבוד הסגל האקדמי והסגל המנהלי של המכון, ראשי מחלקות

 .משפחות

 

 ,קהל יקר ורב

סבים ,  הורים יקרים ,ונושא עיניים נרגשות אליכם ,במרומי בימת הכבוד ,עומד אני כאן

 .ילדים וילדות ובני זוג של הבוגרים הנרגשים שלנו, וסבתות אהובים

של והבוגרות הבוגרים  836 -פשרתם ליא ,שבזכות תמיכתכם הבלתי מסויגת ,אתם כולכם

 ,לא רק שאפשרתם ותמכתם ושמחתם בהצלחתם. להגיע למעמד מרגש זה, ב"שנת תשע

 ביום חגם, לבוגרינולכבד ולהריע ,ממש בהמוניכם , להגיעהתאמצתם לתם ואהוש אלא

 .המרגש והמכונן הזה

חברי סגל המרצים וחברי הסגל המינהלי חשים סיפוק , עובדי המכון, היום הוא יום שכולנו

 .על מנת למלא את שליחותנו ,היום בא לידי מיצוי מאמץ ממושך ומשולב של כולנו. מהו

ולעיתים  ,לעיתים מחמירים, ושת שליחות מלווה אותנו עת אנו מאפשריםממש תח ,כן

 .כדי להגיע למעמד מרגש זה - בוגרים יקרים, לכל אחד ואחת מכם, מושיטים יד

למהנדסי חשמל  ,צמאי דעתוסטודנטיות מסטודנטים , היום אתם הופכים באחת

היום , ת ולמעצבי פניםלמעצבי תקשורת חזותי, למעצבי מוצר, קאיםילמתמט ,ואלקטרוניקה

 .ולפורצי דרך בטכנולוגיות למידה ,טכנולוגיהמנהלי ל ,אתם הופכים לבוגרי מדעי המחשב

שנים של דחיית , לטווח ארוךמרתוני שנים של מרוץ , היום תמו שנים של מאמץ מרוכז

 . דחיית בילויים ואולי גם דחיה של שעות איכות משפחתיות ,סיפוקים

 . ושים את לימודיהם תוך כדי עבודה וגידול משפחהשהרי חלק נכבד מכם ע

 



 

 

 . ובגדול - עשיתם זאת  - ואתם הגעתם לקו הגמר

כל . כדי להגיע למעמד זה ,אימץ את כוחותיו עד לגבול היכולת ,על פי דרכומכם כל אחד 

 . אחד עשה זאת על פי כישוריו ויכולותיו

זכו במלגות תמורת מאמץ נוסף של יש בכם כאלה ש, יש בינכם כאלה שזכו במענקי הצטיינות

 . עזרה לזולת

 . חשוב לי רק שתדעו את המספרים, קהל גדול ורב

 68 -ומחר יוסמכו כ, .B.Sc תואר ראשון –בוגרים בלימודי הסמכה  836הערב מוסמכים 

 . .M.Sc תואר שני –בוגרים בלימודי מוסמכים 

ר של מדינת ישראל והעולם של מעצבי המח, דור העתיד של המנהיגים הטכנולוגיים זהו

 .בכללותו הטכנולוגי

לקהילה , הסטודנטים של המכון הטכנולוגי חולון מעניקים בכל שנהועוד רציתי לספר לכם ש

 . אלף שעות של סיוע לכל הזקוק לעזרה 41 -הסובבת אותנו למעלה מ

האקדמי חברי הסגל , יושבים גאים, לצידי ובשורות הראשונותמאחורי בגב הבמה , קהל נכבד

  - הלומדיםשל  ענייןהידע והמאון ישל המכון  אלה שספקו את צ

  –חברי הסגל בבקשה  -חבריי קומו  -

אלה שמקדישים את כל יכולתם על מנת לסייע , אלה החוקרים, עומדים בפניכם אלה המרצים

 .להגיע למעמד מרגש זההסטודנטים בידכם 

 .כעת שבו בבקשה – אנא הריעו להם

את מדור , כם פגשתם מלבד המרצים גם את צוות המזכירות האקדמיתבמהלך לימודי

את מנהלי המכון ואת , את צוות הספרייה והמשק. ההרשמה ואת רכזות הפקולטות

מערך ו, היועצים האקדמיים, המשגיחות. עובדי הסדנאות ומנחי פרויקטי גמר. השומרים

 . התמיכה האישי

 .אנא הריעו גם להם

 :גם בני משפחת המכוןנוכחים  ,ו גאים כי בקרב הבוגריםגם השנה אנ, כבכל שנה

 :עובדי המכוןמקרב אקרא בשמות בוגרים 

 בוגר הנדסה  –ארנון זינגר 

 בוגר הנדסה -אריה שבייב 

 ....ויש גם ילדים של 

 . תוסמך כבוגרת לעיצוב –בתו של אבנר דקל  -אורלי סליגמן 

 .שלנו בן זוגה של מירי זקהיים -היא ביתו של אילן  –בוגרת עיצוב  , כהן-לירז שקרוב

 

, בהוראה, האיכות והמצוינות במחקרמושגי חרת על דגלו את  -הטכנולוגי חולון המכון 

 . ובשירות

מרצים חוקרים ממגוון  משולבים, קבוצות המחקר, או כפי שהם מכונים אצלנו, בצוותי המחקר

 .חברות תעשייה עילית ותלמידי המכון, במכון הפקולטות



 

 

על . אנו שוקדים באדיקות רבה על עידוד היזמות בקרב הסטודנטים ובקרב סגל ההוראה

 ,זכינו השנה בפרסי הוקרה מטעם ראש הממשלהבהוראה ובשירות , במחקרמצוינתו זו 

 .המרכז הישראלי לניהולבשנה שעברה בפרס ו

 !תודה לכל העושים במלאכה 

 

 . בוגרים יקריםבוגרות ועתה אליכם ו

 . סיימתם שלב משמעותי בחייכם

 . ובזרועות פתוחות ,ועתה הכלכלה הישראלית מחכה לכם ,את חלקכם בלימודים עשיתם

 ,הנטועה עמוק כמנוע הצמיחה של החברה הישראלית ,הכלכלה הישראלית, כפי שציינתי

 . מצפה לכם

הגם שאנו חברה המשווה את , בתרבות המערבשזורה למשעי אנו חשים כחברה ה, אך דעו

 . יפן וסינגפור, גרמניה, צרפת ,ב"איכויות הכלכלה שלה למדינות כמו ארה

 .במדדים מסוימים אף עולה עליהן ,טק הישראלית –כלכלת ישראל ותעשיית ההי 

 ? תושבים 4611הידעתם למשל שבישראל פועלת חברת סטרט אפ אחת על כל 

 ? חברות סטרט אפ  1111 -כבארץ  יום פועלותהידעתם שכ

 ? יש המכנים אותנו מדינת הסטרט אפש הידעתם

 .אחרת זה מספר שאין לו אח ורע בשום חברה מערבית, חברים

 :סי שואלת בפליאה-בי-סגנית נשיא אן

מעולם לא ראיתי כל כך הרבה בלגן וכל כך הרבה חדשנות ? מדוע כל זה קורה בישראל"

 ".תמרוכזים בנקודה קטנה אח

ובמיוחד לנוכח העובדה שקילומטרים ספורים מאתנו נמצאת גדר ההפרדה  ,אכן בלגן לא קטן

 . ומעבר לה מציאות מאיימת

היא  ,זו שמכנים אותה בלגן, זו המצפה לכם, החברה הישראלית ,כרו בוגרים יקריםיז

ה בזכות רוחה האיתנ, זו מדינה קטנה שהצליחה, אויביםמדינה קטנה מוקפת , מדינתנו

 . לאורך הדורות שקמו להשמידה אויביהחוזרות ונישנות של  מתקפותלהדוף  ,ובזכות בניה

 . זו מדינה שעדין לא הוכיחה באופן נחרץ את משפט הקיום שלה

 .המדינה שלנו היא מדינה קטנה שלא רק מבחוץ קמו לה אוייבים

אנו חוזים , ובהאנו רואים את מפלצת  האלימות המרימה את ראשה ומאיימת על כל חלקה ט

אנו עומדים כמעט חסרי אונים לנוכח השררה , באלכוהול המטשטש את חושי בני הנוער

אנו מדינה שבמעט שנותיה הצליחה , בכל יום מתגלית שערורייה חדשה, עינייםהמסמאת 

 .לפערים חברתיים מהגדולים במדינות המערבלהביא 

 . גיות ממתינות לכםלא רק חברות הייטק ויזמויות טכנולו ,בוגרים יקרים

שרק נגיעה  ,ממתינה לכם חברה בעלת עוצמות אדירות, ממתינה לכם גם מציאות לא פשוטה

 .מחולייה תיארתי בפניכםקטנה 

אתם , במכון הטכנולוגי חולון, בוגרים יקרים אתם שרכשתם השכלה אקדמית טכנולוגית

ה המאוד מיוחדת כדי שממחר תשתלבו במנוע הצמיחה של המדינ ,מצוידים בכל שנדרש

   .ותמצאו את מקומכם כמובילים ומנהיגים בחברה טובה ואיכותית, שלנו



 

 

 : זכרו

, לעמול למען תיקון עצמי שלנוו, להנדס, לנהל, לעצבעל כתפיכם המוצקות מוטלת החובה 

 . פנימה נובבית

 להוביל, ת על טוהר המידותוקשיעליכם לעמוד בע, עליכם להקדיש גם זמן לתקון העוולות

 .להושיט יד ולסייע לזקוק לסיוע, תהמקצועיהיושרה בראש מורם וללא מורא את ערכי היושר ו

זכרו בוגרים יקרים החברה . בקרוב מאוד תתמקמו בעמדות מפתח על גבי מנוע הצמיחה

 .להשפעתכם למנהיגותכם, מצפה לכםהישראלית החברה  - מצפה למנהיגות שלכם

מקום מעורר , פורח ובטוח, מדינה שלנו למקום נחשקפכו את היקחו את גורלכם בידיכם וה

מקום שראוי לעם המיוחד שלנו ולתפארת , מקום שנתגאה לגדל בו את ילדינו, השראה

      .מדינת ישראל

 

 .עלו והצליחו

 


