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האוניברסיטה הפתוחה היא מוסד ייחודי בנוף ההשכלה הגבוהה בארץ. היא ייחודית בשיטת ההוראה, ַּבקבלה הפתוחה, ַּבגמישות, 
ּוַבאפשרות של כל סטודנט ּוסטודנטית לבחור מתוך ארגז הכלים המגוון את הדרך המתאימה לו, ולעמוד ברמה אקדמית גבוהה 

ּובלתי־מתפשרת. האוניברסיטה הפתוחה דומה ַלחברותיה בכל אחד מהמאפיינים הָמסורתיים של אוניברסיטה: 
המחקר — שמטרתו יצירה של ֶידע חדש, ההוראה — שבאמצעותה מנחילים את הידע, והכתיבה — הבאה לידי ביטוי בפיתוח ספרי לימוד 

וֶעזרי לימוד, כולל עזרים טכנולוגיים עדכניים אשר מאפשרים את שימור הידע. בכל אחד ממאפיינים אלה חותרת האוניברסיטה הפתוחה 
ִלמצוינות אקדמית, ואינה שוקטת על שמריה. האוניברסיטה שלנו פותחת את ַשֲערי ההשכלה הגבוהה לכל המעוניין בה, 

ומגיעה ִלקהלים מגוונים, אותם נפגוש כאן, היום, בטקס חשוב זה.

האוניברסיטה  ּונגידת  הפתוחה,  האוניברסיטה  נשיא  מצר,  קובי  פרופ' 
הפתוחה — נשיאת בית המשפט העליון )בדימוס(, הגב' דורית בייניש, 
העניקו תעודת עמית כבוד לפרופ' רות ארנון, לד"ר נגסט מנגשה, ולגב' 

חנה מרון, שהלכה לעולמה ימים ספורים לאחר הטקס.

ִּבטקסים  הבוגרים 
ְקהל  כמו  אלה, 
ם  י ט נ ד ו ט ס ה
והמייחד  המאפיין 
האוניברסיטה  את 
הם  הפתוחה, 
ממגוון רחב מאוד. 
הצעיר בין בוגרינו 
 ,17 בן  רק  הוא 
והמבוגר ביותר הוא בן 72. יש לנו בוגרים שלא סיימו 11 שנות לימוד 
לפני שהתחילו את לימודיהם באו"פ, לצד בעלי תואר דוקטור שביקשו 
הארץ,  רֲחבי  מכל  באים  הבוגרים  נוסף.  ראשון  תואר  לעצמם  לרכוש 
מהצפון — הגולן ומהגליל העליון, ומהדרום — עד אילת, ויש גם בוגרים 
שגרים בחוץ ָלארץ. יש בוגרים שלמדו באופן עצמאי לצד בוגרים שלמדו 
ועוד רבים אחרים.  בהנחיה מוגברת, יש בוגרים בעלי צרכים מיוחדים 
כל אחד מיוחד בדרכו. אנחנו גאים בכולכם, והצלחתכם היא הצלחתנו. 

לימודים  הם  הפתוחה  באוניברסיטה  הלימודים  יודעים,  שכולכם  כפי 
מכם,  רבים  גדולה.  ומחויבות  עצמית  משמעת  הדורשים  תובעניים, 
עבודה  של  והשילוב  משפחות,  ּובעלי  עובדים  אנשים  הם  הבוגרים, 
חזק,  רצון  מחייבים  צבאי,  שירות  ּולעיתים  משפחה,  טיפוח  ולימודים, 
גדולה  הבוגרים,  כך, תחושת ההישג שלכם,  ּוגמישות. משום  נחישות 

כפל כפליים וגאוותכם מוצדקת. 

בשלושת טקסי האביב שנערכו בחודש מאי השנה הענקנו 2,203 תארים 
ּותעודות, הכוללים 1,620 ָתֳארי בוגר, 432 ָתֳארי מוסמך, ו־151 תעודות 
המוצלחת  העמידה  על  מעידים  אלה  אחרות.  סיום  ּותעודות  הוראה 
ַּבדרישות האקדמיות התובעניות של האוניברסיטה הפתוחה. אנחנו גאים 
לרשותם  מעמידים  שאנחנו  הלימוד  באמצעי  וגאים  שלנו,  ַּבסטודנטים 
והאמצעים  הלמידה,  מעטפת  ההוראה,  סגל  הספרים,  הקורסים,   —
הטכנולוגיים המודרניים המצטרפים כיום לספרים — ואולי בהמשך גם 

יבואו במקומם. 

כל אחד ואחת מכם חווה ודאי את תחושת הצורך לרכוש דעת ואת 
הדחף להבין. ואכן, הצלחתם בכך. אנו מאחלים לכם שחוויית הלימוד 
תלווה אתכם ַּבמסע האישי שלכם לאורך כל חייכם, ושתקחו ִאתכם 
לא רק את הידע שקיבלתם, לא רק את הכלים שרכשתם, אלא גם את 

העושר שהלימוד מעניק לחיים.

מועצת האוניברסיטה הפתוחה
מעניקה בזאת תואר

עמית כבוד  
לפרופ' רות ארנון

ַלמחקר המדעי,  ַלידע המדעי,  הדופן  יוצאת  על תרומתה  הוקרה  לאות 
ּולקידומו כמומחית בעלת שם עולמי ִּבתחום הִאימּונולוגיה; על שטיפחה 
דורות של חוקרים צעירים בולטים, ְלַרּבות מומחים ּבתחום זה, בתפקידיה 
כחוקרת ּוְכראש מחלקה במכון ויצמן למדע ּוְכסמכות־ַעל ְּבמדע ַהרפואה; 
על שיתוף פעולה עם ַהנודעים שבארגונים הבינלאומיים ִּבכהונתה ְּבכוח 
המשימה של ארגון הבריאות העולמי )WHO(, ְּכמזכירה כללית של האיחוד 
הבינלאומי של האיגודים האימּונולוגיים, ִּכנשיאת הפדרציה האירופית של 
האיגודים הִאימּונולוגיים, ִּכסגנית ָנשיא בכירה של איחוד הַאָקֵדמיות ְלמדע 

באסיה, ּוְכמדענית אורחת ַּבאוניברסיטאות מובילות ברֲחבי העולם; 

ּוְבֶמֱחַוות הוקרה מיוחדת על תרומתה ַהְסגולית ִלבריאות הציבור ְּכפורצת 
דרך ַּבמחקר שהוביל ְלפיתוח התרופה "קוַּפְקסון" ְלטיפול בטרשת נפוצה, 
שזכו  הבולטים  הישגיה  ועל  שפעת,  נגד  במיוחד  חיסונים,  פיתוח  על 
להוקרה ַרָּבתי ַּבעולם כולו ְוזיכו אותה ִּבפרסים רבים, לרבות פרס ישראל 
וולף  ֶשָבְלֶייה מטעם לגיון הכבוד של צרפת, פרס  למחקר רפואי, פרס 
ְּברפואה, ּופרס רוטשילד ְּבמדע רפואי; ועל תפקידיה הבכירים ִּכנשיאת 
וכסגנית  ִלְנשיא המדינה  ְּכיועצת מדעית  האקדמיה הישראלית למדעים, 
ְנשיא ָמכון ויצמן למדע; כל הפרסים האלה, שבהם זכתה בשל מצוינות 
הדעים  תמימות  את  מדגישים  הראשונה,  מהמעלה  ציבורית  ַואחריות 
השֹוררת בקהילת המדע הבינלאומית בדבר השפעתה העצומה על גוף 

הידע הרפואי ּומנהיגותה המדעית.

פרופ' יעקב )קובי( מצר דורית בייניש    
נשיא נגידה    

כ"ז באייר תשע"ד, 27 במאי 2014, רעננה

ד ו ב כ ת  ו ת י מ ע ר  א ו ת ת  ק נ ע ה
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מועצת האוניברסיטה הפתוחה
מעניקה בזאת תואר

עמית כבוד  
לדוקטור נגסט מנגשה

לאות הוקרה על מסירותה יוצאת הדופן לקידום עלייתם של עולי אתיופיה 
לישראל ּולשיפור בכל היבטי חייהם בארץ, בתפקידה ִּכמייסדת ּוְכמנהלת 
אתיופיה  יוצאי  של  חברתי  ולשילוב  לחינוך   )FIDEL( ִפיֶדל  עמותת 
ממאה  ביותר  הפעילים  וחברה  חינוך  ְמַגְשֵרי  שהכשירה  על  בישראל; 
תפקידה  על  עולים;  ילדי  אלפים  מעשרת  ליותר  ּומסייעים  ספר,  בתי 
 ,)ENP( ִּכמייסדת שותפה ּומנכ"לית של הפרויקט הלאומי לעולי אתיופיה
ארגון־הגג שמטפל בכל מיגוון הצרכים המיוחדים של הקהילה האתיופית, 
ישראל,  רֲחבי  בכל  ויועצים  מורים  מאות  בהכשרת  הקהילה,  בהעצמת 
בהקמת מרכזי נוער ִלצעירים אתיופים, בהכשרת מנהיגים ָּברמה הארצית 
והמקומית, ַּבעבודה עם משרדי ממשלה, עם עיריות ועם ארגונים מחוץ 
לישראל, בד בבד עם גיוס נרחב של משאבים וניהול קשרים עם תורמים;

לאות הוקרה על הישגיה האישיים, עת הגיעה ָלָארץ ב־1984 במסגרת 
סוציאלית  ַּבעבודה  שני  ותואר  ראשון  תואר  השלימה  משה",  "מבצע 
יושבת ראש של  ושימשה  ְּבפיתוח קהילתי,  ודוקטורט בחינוך, הוסמכה 
שמונה־עשר  המאחד  "נציגות"  ארגון  לרבות  שונים,  חברתיים  ארגונים 
ארגוני סיוע לעולי אתיופיה, כמנכ"לית ארגון ניהול וייעוץ, ּוַכֲחברה בוועדה 
לקידום נשים במשרד ראש הממשלה, כמרצה במדרשת רופין, כמנחה 
האתיופית  ַּבתרבות  מורים  ּוְכמדריכת  באמהרית,  טלוויזיה  תוכנית  של 
ּוְבהידוק הקשרים עם תלמידים אתיופים; על שקידמה ייעוץ בהתמודדות 
עם בעיות חברתיות בקהילה שנובעות בין השאר ִמְקָשֵייֶהן של משפחות 
חד־הוריות ּוִמשימוש בסמים, ועל שייצגה את ישראל בוועידת ֶדְרֶּבן של 
האו"ם נגד גזענות — על ְּפִעילּויֹוֶתיַה הענפות קיבלה את אות אומ"ץ, את 
פרס רותברג לחינוך יהודי מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים, ואת 

פרס ָשתי"ל לקידום צדק חברתי בישראל. 

פרופ' יעקב )קובי( מצר דורית בייניש    
נשיא נגידה    

כ"ז באייר תשע"ד, 27 במאי 2014, רעננה

מועצת האוניברסיטה הפתוחה
מעניקה בזאת תואר

עמית כבוד  
לחנה מרון

לאות הוקרה על קריירת המשחק המפוארת שלה, שראשיתה בברלין, 
עת הופיעה כילדת פלא בתיאטרון ילדים, בתסכיתי רדיו ובסרטים, קריירה 
הדגולות  השחקניות  אחת  בתואר  אותה  וזיכתה  חייה  כל  שנמשכה 
בתולדות התיאטרון הישראלי, לרבות בטלוויזיה ובקולנוע, ועל היותה מקור 

להשראה יצירתית בהתפתחות התיאטרון בישראל;

עת  ההיסטוריה,  תהפוכות  עם  הנחושה  התמודדותה  על  הוקרה  לאות 
לשלטון  הנאצית  המפלגה  עליית  עם  המנדטורית  ישראל  לארץ  עלתה 
והתנדבה  ב־1940,  "הבימה"  של  למשחק  לסטודיו  הצטרפה  ב־1933, 
לצבא הבריטי ולאחר מכן לבריגדה היהודית להופעות בפני חיילים; על 
שהצטרפה ב־1945 למייסדי התיאטרון הקאמרי, והביאה לבימתו חדשנות 
ורעננות, קריירה שנקטעה כשנפצעה במתקפת טרור על מטוס ישראלי 
בנמל התעופה של מינכן ב־1970, פציעה קשה שלא מנעה את שובה 

לתיאטרון במלוא מרצה לאחר החלמתה; 

ובהוקרה מיוחדת על חיים שלמים של תפקידי מפתח בסּוגות תיאטרון 
בני־זמננו,  וישראליים  מערביים  מחזות  עד  היוונית  מהקלסיקה  מגוונות, 
לרבות הופעתה בסדרת הטלוויזיה הבלתי־נשכחת "קרובים קרובים"; על 
דוד,  כינור  בפרס  לתיאטרון,  ישראל  בפרס  זכתה  הדופן  יוצאי  הישגיה 

בפרס הרצל ובתוארי כבוד רבים.

פרופ' יעקב )קובי( מצר דורית בייניש    
נשיא נגידה    

כ"ז באייר תשע"ד, 27 במאי 2014, רעננה

ד ו ב כ ת  ו ת י מ ע ר  א ו ת ת  ק נ ע ה


