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ערב טוב לכולם,
חינוך עוסק בבני אדם .ביופי שלהם ,ביכולת שלהם להאמין בעצמם,
להאמין באדם ,להקשיב לו ,למה שהוא אומר ולמה שאינו אומר.
להביט בו בגובה העיניים ,לכבד ולהוקיר אותו ,להיות ערב לכך שהוא
יקבל את כל ההזדמנויות להן הוא ראוי מעצם היותו אדם.
מנהיגות היא היכולת לראות קדימה ,לדעת לאן אתה הולך ויחד
עם זאת להשתנות עם הדרך ,לעתים לחשב מסלול מחדש .להיות
מסוגל להטיל ספק ,לא לפחד לערער ולהרהר בידוע ,במוכר ובמקובל.
היכולת להניע תהליכים ושינויים קטנים וגדולים.
היכולת להוביל ולהאמין באנשים סביבך ולהצמיח מנהיגים נוספים.
היכולת להאמין בעצמך ,בדרך שלך ולהתגבר על כל המהמורות,
אלו שאתה מציב לעצמך ואלו שנמצאות שם סתם כך.
בואו נדבר רגע על אמונה .לא זו הדתית אלא זו האוניברסלית -
אמונה באדם באשר הוא אדם.
חינוך ומנהיגות נפגשים במקום שבו יש אמונה אמתית וכנה באדם.
האמונה ,האין היא כל המעשים והמחשבות?
מי יוכל הפרד בין גורלו לפועלו או בין אמונתו לעיסוקו?
הלובש את מוסרו רק כמחלצות חג – מוטב ערום יהא.
שחקי שחקי על החלומות ,זה אני החולם שח.
כי עוד נפשי דרור שואפת ,לא מכרתיה לעגל פז,
כי עוד אאמין גם באדם ,גם ברוחו ,רוח עז.
ג'ובראן חליל ג'ובראן ושאול טשרניחובסקי מתכתבים היטב
בשיריהם וקוראים לנו להאמין ולחלום.
נאמין גם אנחנו .אמונה שלמה .נאמין באדם ,נאמין בעצמנו
וביכולת שלנו לחולל שינוי.
אני רוצה להודות מקרב לב לאנשים היקרים שליוו אותנו במסע הזה.
לסגל המרצים שליווה ,ייעץ ,לימד ותמך ,לעתים במבט או בחיוך
ולעתים ביד חזקה ובזרוע נטויה.
לחנה שבדמותה ובהתנהלותה היוותה לנו דוגמה למנהיגות והעצמה.
שלא פחדה לבחון את הדברים ,לשאול שאלות ,לשנות ולהיטיב
את התוכנית והיוותה לנו אוזן קשבת ותומכת ברגישות ובחכמה.
ללירז ולצוות המנהלי על המקצועיות ,הרצון הטוב והנכונות לעזור
בכל זמן ובמאור פנים.
למשפחות המחבקות שהגיעו לכאן היום בהתרגשות ובגאווה.
מספיק להביט סביב ולראות את ההבדלים ,את השונה ,את היפה
ואת היחד המיוחד שנרקם פה באהבה ובהערכה גדולה.
תודה על הליווי לאורך המסע בסבלנות אין קץ ובתמיכה אוהדת.
ולבסוף ,תודה מיוחדת וגדולה לכל חברותיי וחבריי המוסמכים
שבזכותם המסע הזה היה כל כך מוצלח.
כוחה של התכנית הזאת טמון במפגש האנושי והרב-תרבותי
המיוחד והאיכותי שהוא מזמן עבורנו.
הליהוק הוא חלק חשוב ומשמעותי בחוויה שלנו ,וחשוב לציין
שהוא נעשה בקפידה ובתשומת לב ויצר פה קבוצה מעניינת,
ייחודית ופורייה במובנים רבים )ואני לא מדברת רק על העוללים
שיושבים פה בקהל (...
ולסיום  -מילה על אורנים...
אז מה למדנו באורנים?
פיתחנו את חוש הכיוון במסדרונות המפותלים ,נכנסנו לכושר מהעליות,
הירידות והטיפוסים ,פיתחנו שיטות לקנות קפה למרות התור הארוך
וההפסקה הקצרה ,הצלחנו בחיוך לקבל שירות ועזרה מחוץ לשעות
הקבלה והפכנו מומחים בחנייה.
ובאמת זכינו ללמוד במוסד אוהב אדם ותאב דעת ,שלא מפחד לחנך,
להוביל ולהנהיג תוך אמירות ערכיות ברורות גם אם לא תמיד פופולריות.
מוסד שמקבל בברכה ביקורת בתוכו וגם מחוצה לו ומנסה להשתפר כל העת.
מוסד לומד ומלמד ועל כך נתונה לכם הערכתנו הרבה.
תודה רבה ובהצלחה לכולם.
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