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תהליך הוא "החינוך אמר: סימון ארנסט עקיבא פרופסור ישראל פרס חתן
שבהווה חייו את בלא לקפח בעתיד, לחייו את החניך להכשיר הבא מכוון,
ידעו ליישם את הפתוחה באוניברסיטה המינימלית." אלא במידת ההכרח
מהווים ממש דבריו למעשה, מושלמת. בצורה סימון פרופסור של דבריו
מתן מופלא: תוך דבר נעשה כאן האוניברסיטה הפתוחה. ההגדרה של את
הגבוהה ברמה השכלה לו להקנות מצליחים בלימודיו, לסטודנט גמישות
ואף המקצועי האקדמי, בעתידו שיסייעו חשובים כלים ומספר ביותר

החברתי.

מקרית. את מעט הייתה הפתוחה האוניברסיטה אל שדרכי עלי להתוודות
חזרתי בשליחות. שם היה ואבי היות בניו–יורק סיימתי התיכוניים לימודיי
בחיל חייל בעודי התחלתי באוניברסיטה לימודיי ואת הצבאי לשירות לארץ
קצת אופקים וגם ולהרחיב הלימודים לספסל לחזור עז רצון המודיעין מתוך
בלימודיהם בשלב מתקדם היו שכבר שם, בחבריי מהתיכון קנאה מתוך

בקולג'ים.

ת"א באוניברסיטת האקדמיים בלימודים להמשיך היתה המקורית תכניתי
להתחיל לי אפשר לא שחרורי  שמועד כיוון אך מצה"ל,  השחרור לאחר
שנתיים הפתוחה. באוניברסיטה למזלי, בינתיים, המשכתי מיד, ללמוד
חטיבת עם בכלכלה הראשון התואר לימודי את סיימתי יותר מאוחר וחצי
וניהול השקעות לייעוץ קורס "תפנית" ללמוד במסגרת המשכתי ומיד ניהול
בעודי ערך. הרשות לניירות של הבחינות סדרת בהצלחה את ועברתי תיקים
רב– השקעות מחברת טלפון קיבלתי ב"תפנית" הלימודים את מסיים
פרנסיסקו, וסן טוקיו בלונדון, גם שלוחות ולה יורק בניו שבסיסה לאומית
שלי החיים קורות בתחומה. ובעולם בארה"ב המובילות לאחת ונחשבת
טלפוניים וראיונות שיחות מספר ולאחר משפחה קרוב ע"י לחברה הועברו
המצוינים הנכסים על נשענת לעבודה שקבלתי הבנתי לעבודה. התקבלתי
של המעשי ההיבט הלימודים, עומק הפתוחה. מהאוניברסיטה שקיבלתי
הבשלות והבגרות מעמיקות, סמינריוניות עבודות הלימודים התיאורטיים,
התמסרות מוטיבציה, משימה, אחריות, נחישות, בכל להתמודד הנדרשות
והן מרחוק בראיונות הן ביטוי לידי באו ויותר אלה כל — קלה לא למטרה

בעבודה. שלי ההתמחות בתקופת

למדתי כאן כסטודנט. אותי השלימו הפתוחה באוניברסיטה הלימודים
את לאבד  מאוד קל זמן.  וחלוקת ניהול התמדה, עצמית,  משמעת מהי 
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עידן  2006 היה באביב התארים הענקת בטקס הבוגרים נציג
(בציון יתרה בהצטיינות באו"פ לימודיו את סיים אשר שני,
בניו השקעות לחברת גויס מיד הוא וחצי. שנתיים במהלך ,(96
הדרך, שם כאנליסט. על ועובד אחת המובילות בעולם יורק,

בטקס: מדבריו — באו"פ הלימוד ועל

מהר גמישה. כה לימודים במסגרת נמצאים כאשר ו"לחפף" "הצפון"
זמני את לנהל ללמוד עלי זו במסגרת להצליח מנת שעל הבנתי מאוד
הבנתי עצמאית. בצורה הלימוד בחומר ולהעמיק יותר יעילה בצורה הפנוי
קשה. ועבודה התמדה בעקבות אלא רק מעצמם, יבואו לא שההישגים
פיננסיים, דו"חות לנתח כיצד או תחרותי משקל שיווי מהו שלמדתי לפני
לדעת: נוכחתם בוודאי מה שאתם לכם עמיתיי, אומר ללמוד. כיצד למדתי
ונותנת יתרה בהצלחה המציאות במבחן עומדת הפתוחה האוניברסיטה

בחו"ל. וגם בארץ ביטוי לידי הבא תחרותי יתרון לבוגריה

קרנות גידור אגד שהיא קרן ,Ivy Asset Management בחברת עובד אני כיום
ומאוד גדולה בחברה מדובר  בעולם.  מהמובילות (fund of hedge funds)
תחום קרנות רב. ותענוג גדול כבוד עבורי מהווה שם מצליחה והעבודה
לימודיי במהלך שרכשתי הכלים בעזרת אך לגמרי, זר לי היה הגידור
הלימוד תהליך עם תפקידי של השוטפת העבודה את לשלב הצלחתי
השורה. מן השקעות לאנליסט זמני ממתמחה הפכתי ובמהרה המתמשך
בארה"ב, הידועות האוניברסיטאות אחת דרך לחברה הגעתי שלא למרות
היום שעד כזו בצורה  בחברה להשתלבותי הביאו ועבודה קשה נחישות

למחלקה. עמיתיי את מדהימה עדיין

האקדמית, תהליך במסגרת ללמוד מסיימים כאשר שגם בעבודה הבנתי
להמשיך ללמוד תמיד עלינו לשאוף מנת להתקדם על נפסק. הלימוד אינו
המציאות זו הייתה מכם הבוגרים רבים העבודה היומיומית. עבור כדי תוך
מסיבותיו אחד כל הפתוחה. באוניברסיטה הלימודים בתקופת עוד
לעצור לתואר מבלי ללמוד של האתגר את עצמו על בחר לקחת האישיות
לדעתי מסוגלים לכך, המסוגלים אנשים בהמתנה. חייו את ולשים בצד
כך. אני יודע על אתכם להצדיע בפניכם ולהעריץ רק יכול להשיג הכל ואני
מכשול על כל לדלג תדעו שכעת משוכנע ואני קל מדובר בתהליך שלא

קלות. ביתר

שני עידן הבוגרים, נציג
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רבים לאנשים נחשפים אנו יום מדי
עשויים הם מאיתנו. מאוד השונים
מצב שונה, גיל משכבת להיות
שונים ורקע  נסיון שונה, משפחתי 
מוסדות שונה. עולם והשקפת
לכנס נוטים רבים אקדמיים
סטודנטים הלימוד למסלול יחדיו
ובעלי גיל שכבת לאותה השייכים
מתהליך אינטגרלי חלק דומה. רקע
הפתוחה באוניברסיטה שלי הלימוד
רחב כך כל למגוון  החשיפה  היה
שונה. רקע בעלי סטודנטים של
סטודנטים בין האינטראקציה
(כמוני) ניסיון וחסרי צעירים
כבר יותר, שזכו וסטודנטים בוגרים
שוק העבודה, של את טעמו לטעום
הלימוד חוויית את מעשירה
הלימוד בחומר  להביט  ומאפשרת 

שונות. זויות ממספר

שמעולם לא הרבה אנשים כך כל להכיר שזכיתי על כך תודה אני אסיר
ולהעשיר להשלים עזרה חברים אותם עם ההיכרות אחרת. מכיר הייתי

רב–גוני. לעולם אותי ולהכשיר אותי

הזמן את לבחון ראוי אדם כל הזמן. הוא ביותר היקרים המצרכים אחד
באוניברסיטה עיניו.  כראות למטרותיו  אותו  ולהקדיש לרשותו  העומד
שהוא הזמן להקדיש את ומאפשרים לכל סטודנט מכירים בזאת הפתוחה
הפתוחה האוניברסיטה אישית, מבחינה  הלימודים.  לטובת לנכון מוצא
רב של קורסים מספר ע"י כך שאפשרה לי ללמוד הזמן לי את מתנת נתנה
הייתי אילו למעשה, מהמקובל. מהר התואר את לסיים ובכך סמסטר בכל
סיום בשלבי כעת רק הייתי  ת"א באוניברסיטת ללמוד  זאת בכל בוחר

עם כיום במקום זאת אני התואר.
פטור אוניברסיטה, בוגר תואר
ערך לניירות הרשות מבחינות
עבודתי. במקום  ניסיון שנת  ובעל
לתמחר את הזמן לעולם לא אוכל
לאוניברסיטה הודות  שחסכתי

הפתוחה.

לשתף ברצוני  סיום, לקראת 
לליבי. הנוגע מה בדבר אתכם
המחשבה אותי מעציבה מעט
אני כתייר.  בארץ למעשה שאני 
הצלחה סיפורי לשמוע נהנה תמיד
מה אך לארץ, מחוץ ישראלים של
יותר היה עוד  אותי שהיה משמח 
הצלחה סיפורי שאותם לשמוע
בחזרה הצלחתם  את מביאים 
ולפתח לבנות ועוזרים  ארצה
יצמחו ממנה  התשתית את  כאן
עם הבאות. המקומיות ההצלחות
הוא כולנו ומקומנו דבר מקומי של שבסופו ברור לי לניו–יורק, האהבה כל
נפלאה. וארצנו נהדר עם אנחנו והבעיות הקשיים כל למרות ישראל. בארץ
וניסיון על ידע מספיק אצבור בה בעמדה להיות וחולם לעצמי אני מאחל

בישראל. הגידור קרנות תעשיית לפיתוח לתרום שאוכל מנת

חוויית הפתוחה על מודה לאוניברסיטה אני ,2006 לשנת הבוגרים בשם
לכולנו. מבטיח עתיד לקראת המושלמת ההכנה ועל נהדרת לימודים
התואר בעקבות המפרך  המסע סיום על מברך אני הבוגרים,  אתכם
להצלחה הכלים תבחרו. אשר נתיב בכל להצליח שתמשיכו תקווה וכולי
ולאחותי, שעכשיו בעצמכם. להאמין זה לעשות שנותר מה בידיכם, כל

תצליחי. — הפתוחה באוניברסיטה ללמוד מתחילה

לדוקטורט; וצעיר וממשיכה שני תואר סיימה ,75 בת יעקובסון דינה הבוגרת המבוגרת,
בצה"ל תוכנה פיתוח צוות ראש כיום משמש ,18 בגיל סיים אורלוב, אילן הבוגרים,

שני. לתואר וממשיך
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