
בתחילת הערב זכו האורחים למפגש בלתי רשמי ומרגש עם חברים, סטודנטים ובוגרים 
כשחיבוקים חמים נצפו מכל עבר.

השדרה הניהולית, ידידים, תורמים, אנשי ציבור בכירים במשק הישראלי, חלקם בוגרי הקרן. 
נינה ווינר, נשיאת אייסף, שהגיעה מניו יורק במיוחד לרגל האירוע החשוב, סיפרה על תחושת 

השליחות והחזון שמלווה אותה מההתחלה, לסייע לצעירים לפרוץ ולממש את הפוטנציאל 
הגלום בהם. עוד הוסיפה בהתרגשות, רשמים ממפגשיה עם צעירים מוכשרים מהפריפריה, 

כאלו שכבר הגיעו רחוק וגם עם כאלו שעוד יגיעו.

בלט בסיפורו האישי, הסטודנט וינו טרפה, בן העדה האתיופית שחי וגדל בעיר נשר ועשה 
דרך משמעותית עד להישגים מרשימים באקדמיה. סיפור הוצג בסרט קצר שפתח את 

האירוע וריגש את הקהל עד דמעות, מילדות בסביבה מורכבת ללא הזדמנויות ועד הלימודים 
האקדמיים והיוזמות החברתיות אותן הוא מוביל.

ד"ר יפעת ביטון, בוגרת אייסף,משפטנית וממקימות מרכז 'תמורה' ומרכז 'נגה' ,זכתה השנה 
ב"אות אייסף" על עשייה חברתית משמעותית. ד"ר ביטון סיפרה על הדרך הארוכה שעשתה 

כילדה מקרית מלאכי ועד לפוסט דוקטורט, דרך אותה לא הייתה עוברת ללא הסיוע הכלכלי 
והליווי הצמוד של אנשי אייסף אשר תמיד היו לצידה.

עוד כבדו בנוכחותם :נינה ווינר נשיאת אייסף מיומה הראשון, פרופ' אמנון רובינשטיין, ד"ר 
יפעת ביטון, ח"כ פרופ' יוסי יונה, ח"כ מרב בן-ארי, טל אוחנה- סגנית ראש עיריית ירוחם, 
אלברט נאסר- איש עסקים וממייסדי הקרן ואשתו ננסי, גבי מלכה ראש ביה"ס לתיירות 

באוניברסיטת חיפה והמנכ"ל הראשן של קרן אייסף, יו"ר אייסף פרופ' אלי אברהם מהחוג 
לתקשורת באוניברסיטת חיפה, אהרון עבודי ועוד רבים וטובים.

סטודנטים, תורמים, בכירים, וצוות אייסף נהנו ממופע אינטימי של הזמרת ריטה, אשר שילבה 
בשירתה המופלאה, סיפורים מבית ויצרה חיבור טבעי לעולם התוכן של הקרן.

ריטה סיכמה את המופע בקריאה נרגשת לסטודנטים" תתפסו את ההזדמנות שניתנת לכם 
בשתי ידיים. ותעופו הכי רחוק שאתם יכולים ".

אירוע התרמה 
כבכל שנה במאי, ערכה הקרן את אירוע ההתרמה השנתי שלה. 

השנה האירוע התקיים במוזיאון תל אביב וכלל מופע אינטימי 
של ריטה והפסנתר. 

צמצום פערים באמצעות השכלה גבוהה
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