גיא שקורי ז"ל מקבל את
תעודת בוגר ( )B.A.באוניברסיטה
הפתוחה

זוכרים את גיא
משפחת שקורי החליטה להנציח את גיא ז"ל ,בנם ואחיהם
האהוב ,במפעל הנצחה ייחודי .מדי שנה מעניקות משפחת שקורי
והאוניברסיטה הפתוחה מלגות לסטודנטים שמצטיינים בלימודיהם
ונמצאים באמצע הדרך לקבלת התואר .השנה ,יום לפני ערב פסח,
תהיה זו השנה הרביעית שבה יוענקו מלגות ל־ 44סטודנטים ,מתוכם,
ארבעה יסיימו את התואר השנה
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הרעיון להקים את מפעל ההנצחה המרגש הזה הוא פרי
יוזמתם של אחיו ואחותו של גיא שקורי .שמעון ,שסיים
תואר ראשון בכלכלה וניהול באוניברסיטה הפתוחה,
ותואר שני במינהל עסקים בוורטון לאודר באוניברסיטת
פנסילבניה ,הקים את חברת ,Ariel Property Advisors
חברה הנותנת שירותי השקעה בנדל"ן בניו יורק ,והוא
חבר באגודת הידידים של האו"פ בניו יורק.
גיא ז"ל אחיו היה בוגר תואר ראשון בהצטיינות
בכלכלה באוניברסיטה הפתוחה ,ובוגר תואר שני במינהל
עסקים באוניברסיטת תל אביב.

מכיוון ששמעון וגיא הם בוגרי האוניברסיטה
הפתוחה ,רתם שמעון את החברה שלוAriel Property ,
 ,Advisorsושותפים נוספים בניו יורק ,להקמת קרן
המלגות .היעד הראשוני שלהם היה לחלק  38מלגות
כמספר שנות חייו של גיא במותו.
קרן גרין ,אחותו של גיא ,היא עורכת דין וחברת
מועצת קדימה־צורן ,נמצאת בקשר רציף וחם עם
הנהלת האו"פ ועם יעל יטיב ,סמנכ"ל משאבים וקשרי
חוץ ,טליה בר טל ,מנהלת קשרי תורמים וקהילה ,פרופ'
חיים סעדון ,דיקן הלימודים ,ד"ר מושיק לביא ,דיקן
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האוניברסיטה הפתוחה ,דרך האוניברסיטה  ,1רעננה ,4353701 ,המחלקה ליחסי ציבור.
טלפון ,09-7781834 :פקס ,09-7780666 :דואר אלקטרוניevents@openu.ac.il :
אתר ידיאו"פ באינטרנטhttp:www.openu.ac.il/publications :
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השימוש בו באותם ספרים נתקבלה רשות .כל הזכויות שמורות לבעלי הזכויות.
לא למכירה .להפצה פנימית בלבד.
אתר האוניברסיטה הפתוחהwww.openu.ac.il :
תמונת השער:
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המגן נמצא על הקיר בכניסה לבניין הכיכר בקמפוס רעננה

משפחתו של גיא שקורי ז"ל (מימין לשמאל);
חן גרין ,קרן גרין ,שמעון שקורי ,רובי גלמן ,משה שקורי ,ציפורה שקורי,
נועה גרין ,אייל גרין ,אריאל שקורי ,אביטל שקורי

הסטודנטים ושלומית רוז'נסקי ,אחראית מלגות
בדקנט הסטודנטים.
הסטודנטים שנבחרים מידי שנה לקבל את המלגה הם
סטודנטים מצטיינים ,בממוצע ציונים של  85ומעלה,
שיש להם קושי כלכלי לסיים את לימודיהם .משפחת
שקורי מאמינה במתן הזדמנות לסטודנט מצליח ,שעבר
כברת דרך ,וזקוק לסיוע במימון הישורת האחרונה
בלימודי התואר .משפחת שקורי מתחייבת לממן את
לימודיו עד סוף התואר ,כל עוד הוא שומר על אותו
ממוצע ציונים.

להאמין בעולם ,רגע לפני שהפסקתי את הלימודים".
מרגש במיוחד לשמוע מהם עד כמה חשוב להם ללמוד,
וכמה הם אוהבים וצמאים ללמוד .לא רק כי "צריך" אלא
כי באמת הם נהנים מהלימודים.
לכל סטודנט יש סיפור אישי נוגע ללב ,לדוגמה:
אמא חד־הורית שלומדת כנגד כל הסיכויים; בחור חרדי
שהחליט ללמוד לתואר ראשון; סטודנט שרוצה ללמוד
רפואה ולומד אצלנו את המבואות לרפואה ,ומוכן לעבוד
בשתי עבודות כדי לממן את לימודיו.
המשפחה מתגעגעת מאוד לגיא ז"ל ,שהיה אדם צנוע
וענו ,חכם וטוב לב ,היה קשור מאוד לאחיו ואחייניו.
גיא תמיד היה שם בשביל החברים והמשפחה ,בעצה
טובה ,בחיוך ,בסיוע בכל הדרוש ותמיד בענווה .דרכיו
היו דרכי נועם ,של נתינה וצניעות .מתוך המשבר שפקד
את המשפחה עם מותו של גיא ,הם החליטו להקדיש
עצמם להעצמת אנשים ,נתינה וסיוע לזולת .המשפחה
מציינת כי רוב הסטודנטים שנבחרו לקבל מלגה ,מזכירים
בתכונותיהם את גיא  -בצניעותם ובנחישותם.
נועה גרין ,אחייניתו של גיא ,תלמידת כיתה י בתיכון
ע"ש עודד ראור בקדימה־צורן ,החלה השנה את פרויקט
"אקדמיה בתיכון" של האוניברסיטה הפתוחה ולומדת
מדעי החברה ומדעי המדינה .גם עבורה זו סגירת מעגל,
וזיכרונו של גיא מהווה השראה עבורה0 .

גב' ציפי שקורי" :בכל אחת ואחד מהסטודנטים
שמקבלים מלגה אני רואה משהו מגיא בני .גיא היה
איש של נתינה וכך הוא היה רוצה שנזכור אותו"
בשיחות עם הסטודנטים שקיבלו את המלגה גילתה
המשפחה ,שסטודנטים רבים שקלו לפרוש מהלימודים
ואז בישרה להם האו"פ שהם זכו במלגה ,בשורה ששימחה
אותם מאוד משום שכך יכלו לסיים את הלימודים ללא
לחצים כלכליים.
אחת הסטודנטיות סיפרה" :הידיעה שמישהו מאמין
בי ,נתנה לי מוטיבציה להיות מעולה ולסיים את
הלימודים" .וסטודנט אחר העיד" :המלגה נתנה לי תקווה
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