
מכללת אורנים גמרה אומר לכבד את

נשיא המדינה מר יצחק הרצוג
מתוך הערכה עמוקה

לאיש ציבור מסור וערכי שטווה בפעילותו הענפה רשת רחבה של יוזמות מבוססות עשיה במדינה 
ובחברה ברוח ערכי תנועת העבודה אשר בראשה עמד ואשר מתוכה צמחה מכללת אורנים. 

למי שכיהן בשלל תפקידים בכירים בחיים הציבוריים כמזכיר הממשלה, כחבר כנסת, כשר שיכון ובינוי, 
שר תיירות, שר רווחה, שר תפוצות, יו״ר האופוזיציה ויו״ר הסוכנות היהודית עד שנבחר למשרת נשיא 

המדינה ברוב חסר תקדים בהיסטוריה של הכנסת. 

למי שכשר השיכון והבינוי העמיד בראש סדר העדיפויות את פיתוח הנגב והגליל ופעל לעודד את דיירי 
השיכון הציבורי   באזורי  עדיפות לאומית לרכוש את דירותיהם.  

למי שהוביל בתפקידו כשר העבודה והרווחה מהלכים לייצוב בטחונם של ילדי מדינת ישראל בכך שיזם 
את התכנית הלאומית לילדים בסיכון ובהיותו ההשראה לתכנית החסכון לכל ילד. 

למי שהציב כמטרה למדיניות הרווחה של ישראל סיוע לניצולי שואה, לקשישים, ולאנשים עם 
מוגבלויות. 

למי שבפעילותו הפוליטית יזם חיבורים לא שגרתיים באמצעותם ניסה ליצור גשרים בין דתיים לחילוניים 
ובין שמאל לימין. 

למי שברוח תנועת העבודה דגל תמיד ועמד על העיקרון של השגת שלום עם שכנינו בדרך הפשרה. 

למי שבעת שעמד בראש ארגון הגג של העם היהודי, הסוכנות היהודית, פעל מצד אחד לחיזוק הקשר 
בין יהודי התפוצות לבין מדינת ישראל ומצד שני לאישרור מחוייבותו של העם היהודי לעקרונות היסוד 

הבסיסיים של מדינת ישראל כפי שהם באים לידי ביטוי במגילת העצמאות. 

במעשיו אלה עשה מר הרצוג לקידום הערכים העומדים ביסודה של רוח אורנים – שוויון לכל אזרחי 
המדינה, דאגה לדור העתיד, שיח מקרב בין כל חלקי העם היהודי בארץ ובתפוצות ומחוייבות בלתי 

מתפשרת למסמך המכונן של מדינת ישראל הדמוקרטית ולהבטחה הגלומה בו לפיה תפעל המדינה על 
יסודות החירות, הצדק והשלום ותקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני מוחלט לכלל אזרחיה ללא הבדל דת, 

גזע ומין

                                     וכאות הוקרה על פעילותו זו אנו מעניקים לו את תואר

                                        יקיר אורנים

פרופ' עמית שכטר
נשיא אורנים 

מר גברי ברגיל
יו"ר הוועד המנהל


