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ראשון תואר  הפתוחה  האוניברסיטה  העניקה   בתשס"ט 
ל–2,386 בוגרים ובוגרות. תואר שני הוענק ל–333 מוסמכים 
תוכניות  למסיימי  גמר  תעודות  הוענקו  כן  כמו  ומוסמכות. 
שונות של לימודי תעודה, מהן 56 תעודות הוראה )פירוט ראו 
והתעודות  התארים  ממקבלי  אחוזים   12  .)62-60 בעמודים 

הצהירו שאינם בעלי תעודת בגרות.

סקר "הבוגרים לדורותיהם"
האו"פ מייחסת חשיבות רבה לקבלת משוב מהבוגרים, כדי 
ללמוד מניסיונם על תרומתו של התואר האקדמי במישורים 
האישי, הלימודי והתעסוקתי. בסמסטר האביב נשלחו שאלונים 
לכל בוגרי האו"פ )כ–25,000(, ו–25 אחוזים מהם השיבו על 

השאלונים.

ממצאים עיקריים
כי  דיווחו  מהמשיבים  אחוזים   45 תחומים:  במגוון  שיפור 
קיבלו העלאת השכר, 35 אחוזים קודמו בדרגה, 33 אחוזים 
קודמו לתפקיד בכיר יותר, אצל 27 אחוזים חל שיפור אחר 
בתנאי העבודה, אצל 52 אחוזים חל שיפור בסטטוס החברתי, 

 82 אחוזים דיווחו על פיתוח הפוטנציאל האישי.

הבוגרים

המשך לימודים לתארים גבוהים: כ–40 אחוזים מהמשיבים 
נרשמו לתואר שני, ומתוכם 41 אחוזים למדו באוניברסיטה 
אחוזים   7 אחרות,  באוניברסיטאות  אחוזים   40 הפתוחה, 
ישראליות.  במכללות  אחוזים  ו–12  בחו"ל  באוניברסיטאות 
אחוזים   3.7 עסקים.  במינהל  שני  לתואר  למדו  אחוזים   34
מהמשיבים נרשמו ללימודי התואר השלישי ו–71 מהם )1.3 

אחוזים( סיימו את התואר.

בוגרים בפרויקט רוסיה
בשנה שעברה העניקה האו"פ לראשונה תארים )"בוגר במדעי 
הלימודים  בתוכנית  שלמדו  לסטודנטים  והחברה"(  הרוח 
האקדמית בשפה הרוסית. השנה סיימו 4 סטודנטים נוספים, 

ואחת מהם — בהצטיינות יתרה. 

בוגרים מקרב תלמידי התיכון 
שהתחילו  סטודנטים   68 לתואר  לימודים  סיימו  בתשס"ט 
 62 תיכון, מהם  כתלמידי  באוניברסיטה הפתוחה  לימודיהם 
לתואר בוגר ו–6 לתואר מוסמך. 38 סיימו את לימודי התואר 

בהצטיינות, 7 סיימו בהצטיינות יתרה.

]...[ עבורי המסורת של משפחה לומדת ותומכת היא חלק 
לי ספק שהגב  ואין  באוניברסיטה הפתוחה  בלימודיי  מרכזי 
לבוגרת  או  לבוגר  בני המשפחות, הענקתם  החזק שאתם, 
במסע המאתגר עד לסיום התואר היה חשוב במיוחד עבורם. 
ולכן בשם הבוגרים, אני אפתח עם תודה חמה למשפחות 

שהיו אתנו לאורך הדרך.

היא ממש חלק מהמשפחה  האוניברסיטה הפתוחה  עבורי, 
בן  אני  והמשפחה ממש חלק מהאוניברסיטה הפתוחה — 
ולמדנו  לומדים  כולנו  אשר  ואחיות  אחים   4 בת  למשפחה 

באוניברסיטה הפתוחה. 

אחותי הגדולה סיימה תואר ראשון בניהול ותקשורת ותואר 
שני במינהל עסקים, שניהם בהצטיינות.

אחי הכיר את אשתו במהלך הלימודים, ושניהם סיימו תואר 
ראשון בכלכלה וניהול בהצטיינות.

וכלכלה  בחשבונאות  ראשון  תואר  מסיים  היום  אני 
בהצטיינות.

אחותי הקטנה לומדת שנה שנייה במסלול כלכלה וניהול.

המשפחה כל כך "ביחד" במפעל הלימודים ובתרבות הלמידה, 
שקשה לדמיין איך זה היה בלעדיהם.  

מדברי בוגר ממשפחה או"פית

את לימודיי התחלתי במהלך השירות הצבאי. למעשה האו"פ 
עם  מלא  צבאי  שירות  לשלב  ניתן  שבו  היחיד  הגוף  הוא 
זמן השירות בצורה  לנצל את  יכולתי  לימודים במקביל. כך 
אופטימלית. וגם הצבא היה מעוניין בלימודים אלה, ואף מימן 

לי את הלימודים בשל ההצטיינות.

בזכות האוניברסיטה הפתוחה יכולתי במקביל להמשיך את 
ולממן את לימודיי.  ניסיון  הלימודים לאחר השחרור, לרכוש 
ללימודיי  במקביל  השנתיים  במהלך  הצבאי,  השירות  לאחר 
ניסיון  ורכשתי  מזרחי  בבנק  עבדתי  הפתוחה,  באוניברסיטה 
מיד  ומקצועית  טובה  לעבודה  התקבלתי  הכלכלה.  בתחום 
עם השחרור מהצבא, בעקבות הלימודים שהספקתי לעשות 

באוניברסיטה הפתוחה במהלך השרות הצבאי.   

לקראת סיום התואר בחשבונאות התחלתי טרום–סטאז' במשרד 
את  גבאי  פורר  קוסט   ERNST & YOUNG" החשבון  רואה 
בישראל. בעת  רואי החשבון המובילים  קסירר", אחד ממשרדי 
שהתקבלתי למשרה זו, הייתי סטודנט באוניברסיטה הפתוחה וזה 
היווה יתרון יחסי מול שאר הסטודנטים הרבים משאר המכללות 
התקבלתי  שכן  תפקיד.  אותו  על  שהתחרו  והאוניברסיטאות 
למחלקה המקצועית במשרד, משרה אשר דורשת לימוד עצמי, 
מוטיבציה, ומשמעת עצמית גבוהה — מיומנויות אשר רכשתי 

במהלך לימודיי באוניברסיטה הפתוחה. 

רק  לא  הם  הפתוחה  באוניברסיטה  שלימודים  לציין  חשוב 
לימודים ברמה גבוהה מאוד. כל בוגר באוניברסיטה הפתוחה 
רוכש כישורים במהלך לימודי התואר ומפתח את אלה שיש 
למידה  עם  להתמודד  גבוהה  יכולת  למידה,  בשיטות  לו — 
עצמית, יכולת ניהול זמן, מוטיבציה, ומשמעת עצמית גבוהה, 
כלים  לנו  נותנת  הפתוחה  האוניברסיטה  במטרה.  ודבקות 
להתמודד עם כל סוגי האתגרים הן בעבודה והן בהתנהלות 
יהיו  שפיתחנו  והכישורים  שלמדנו  והחומר  היום–יום.  בחיי 

לנכס לכולנו בהמשך הדרך ולכל החיים.

כבוגרים, כולנו עברנו את אותה "טירונות", אותו מסלול של 
גאים  להיות  יכולים  כולנו  ומבחנים.  מטלות  עם  התמודדות 
מזה  התרשמו  מאוד  שפניתי,  מקום  בכל  שהשגנו.  במה 
שלמדתי באוניברסיטה הפתוחה, והאוניברסיטה פתחה בפניי 
את  בגאווה  ותשאו  לחגוג  תצאו  כוסית,  תרימו  אז  דלתות. 

ההישג. אנחנו זן מיוחד. והצלחנו!

לצוות משפחת  הלב  מכל  תודה  לומר  זה  חג  ביום  ברצוני 
האוניברסיטה הפתוחה, בֵשם כלל הבוגרים שמסיימים היום 
שלב חשוב בחייהם ויוצאים מצוידים בכלי עבודה ובכישורים 

ל"חיים האמיתיים" כבוגרים חזקים ומצוינים.  
תודה!!!

 הבוגר ליאור בן–עזר נשא דברים בטקס הענקת התארים 

נתונים על הבוגרים ראו בעמודים 62-60 )נספח ג(




