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בוגרי האו"פ מצטרפים לאגודת הידידים
הצטרפו אלינו, והיו שותפים לעשייה החשובה המתקיימת 

באו"פ בפיתוח ההון האנושי ובמימוש החזון שמטרתו 
להביא לשינוי חברתי במדינה

www.openu.ac.il/yedidim :מידע באתר אגודת הידידים

לכבוד אגודת ידידי האוניברסיטה הפתוחה, ת"ד 808, רעננה 43107, טלפון: 09-7782218 
yedidim@openu.ac.il :פקס: 09-7780708; דוא"ל

אני מעוניין/ת להצטרף לאגודת הידידים. אנא שלחו לי מידע:

שם ומשפחה ______________________ כתובת ___________________________________

דוא"ל _____________________________________________ טלפון __________________
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בוגר האוניברסיטה הפתוחה הראשון שסיים לימודי תואר בממוצע ציונים של 100, 
עוד לא בן 25 והוא במסלול ישיר לדוקטורט

איפה הם היום? 

המחשב באוניברסיטה הפתוחה בהצטיינות בהיותו תיכוניסט. את 
ציון סיום  וקיבל  יתרה  התואר במתמטיקה הוא סיים בהצטיינות 
100. אהד הוא הבוגר הראשון של האוניברסיטה הפתוחה לקבל 

ציון 100 בלימודי התואר.
בנושא  במדעי המחשב  לדוקטורט  ישיר  במסלול  לומד  הוא  כיום 
סמנטיקה של שפות תכנות באוניברסיטה אדינבורו שבסקוטלנד, 

אוניברסיטה בעלת שם עולמי בתחומו.
הענקת  בטקס  הבוגרים  נציג  שימש  מאד,  מרשים  בוגר  אהד, 

התארים שנערך בסתיו 2009. 
מדברי אהד בטקס:

במשך תשע השנים האחרונות, האוניברסיטה הפתוחה ליוותה את 
מהלך חיי. בתיכון ובצבא היא מילאה עבורי צרכים אינטלקטואליים 
חסרים, מבלי להתבדל מהחברה הסובבת אותי. למדתי לשפר את 
מחיי  להתנתק  מבלי  בי  הטמון  הפוטנציאל  את  ולהגשים  כישורי 
היום יום ומבלי להתפשר על איכות ומצוינות. בתעשייה ובאקדמיה 
במהלך  שרכשתי  והמיומנויות  הכישורים  על  הרף  ללא  נשענתי 

אהד קמר עוד לא בן 25 וכבר סיים שני תארים ראשונים במקביל 
באוניברסיטה הפתוחה. אהד סיים בעבר תואר ראשון אחד במדעי 

טקס הענקת תארים. משמאל: פרופ' חגית מסר-ירון, נשיאת האוניברסיטה 
הפתוחה, ופרופ' יהודית גל–עזר, סגנית הנשיאה, מברכות את אהד קמר
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פרופ' דוד לוי פאוור - מחייל לפרופסור
הוא  פאוור  לוי  דוד  פרופ' 
האוניברסיטה  ותיק של  בוגר 
שירותו  במהלך  הפתוחה. 
למד  האוויר  בחיל  הצבאי 
לתואר ראשון במדעי החברה 
הפתוחה.  באוניברסיטה 
זכה  גם  הוא  הזה  בעיתוי 
במלגות חייל וגם זכה להקדים 
האקדמיים  לימודיו  את 
את  סיים  כך  שנים.  במספר 

התואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה, סיים תואר שני ודוקטורט 
דוקטורט  פוסט  עשה  חיפה,  באוניברסיטת  המדינה  במדע 
בלונדון סקול אוף אקונומיקס  באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה, 
למדע  פרופסור  הוא  היום  בבריטניה.  אוקספורד  ובאוניברסיטת 
במחלקה  סגל  וחבר  בירושלים  העברית  באוניברסיטה  מדינה 
ובבית הספר למדיניות ציבורית. "אני גאה להיות  למדע המדינה 
סטנדרט  כל  לפי  מצוין,  מוסד  זה  הפתוחה.  האוניברסיטה  בוגר 
בינלאומי. ספרי הלימוד ברמה גבוהה מאד ואני עושה בהם שימוש 
חיי  על  רבות  הפתוחה השפיעה  האוניברסיטה  שלי.  בהוראה  רב 

ופתחה בפני את כל העולם", אומר פרופ' דוד לוי פאוור.
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קומץ מהם: משמעת  למנות  רק  בפז.  יסולא  לא  לימודי, שערכם 
מושכל  ושימוש  עצמאיים,  למידה  הרגלי  זמן,  ניהול  עצמית, 
לנוכח  התפעלות  בהבעת  נתקלתי  פעם,  אחר  פעם  בטכנולוגיה. 
לולא  הפתוחה.  האוניברסיטה  בוגרי  בכל  שהוטמעו  היכולות 
הייתי  לא  שלה,  המצוינים  הסגל  ואנשי  הפתוחה  האוניברסיטה 
המובילים  המומחים  עם  יוקרתי  לדוקטורט  במסלול  כיום  נמצא 

בעולם בתחום.
בשם הבוגרים, אני רוצה להודות לאוניברסיטה הפתוחה על הנכס 
היקר שהענקת לנו — מורשת שתשאר אתנו כל חיינו ושתשרת 
אותנו בכל אשר נפנה, ובכל אפיקי עשייתנו העתידית: יש לנו את 
מצב  להצליח בכל  הכישורים  אתגר,  כל  עם  להתמודד  היכולת 
ולעמוד בכבוד אל מול העתיד, בתבונה ובשיקול דעת על פי תורת 
אור  לכולנו שנהיה  האוניברסיטה הפתוחה. אאחל  המצוינות של 
לזולת, ונפיץ ונטמיע בסביבתנו את המצוינות הבלתי מתפשרת, 

המושיטה יד פתוחה לכל החפץ לאחוז בה.
ישנה קבוצה חשובה והכרחית להצלחתנו ולעצם היותנו כאן שברצוני 
להזכיר. אלו הם יקירנו שסייעו לנו ותמכו בנו במהלך לימודינו: הורים, 
אחים, בני זוג, ילדים וחברים, שידעו מתי לתפוס מרחק ומתי להציע 
כתף בלחץ הלימודים. כולנו בנבחרת מנצחת: ברכות לנו הבוגרים, 
ותודות לכל עושי המלאכה באוניברסיטה הפתוחה, למשפחותינו 

התומכות ולכל מי שאפשר לנו לרכוש השכלה מובילה.


