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מדברי משה גולדשטיין 
בטקס חלוקת תארים, אביב 2015

שני  תואר  לימודי  לסיום  החרדית  בישיבה  מהלימודים  הדרך 
באוניברסיטה

שמי משה גולדשטיין, בן 37, נשוי ליפעת ואבא לאורי וגיא. עובד 
ניהול  פנסיונית,  בהכוונה  מומחה  עצמאי.  כסוכן  הביטוח  בענף 
סיכונים ופיננסים. נולדתי למשפחה חרדית במאה שערים מזרם 
נטורי קרתא. בגיל 16 החלטתי לצאת בשאלה, מה שגרם לניתוק 
כעשר  לאחר  רק  להפשיר  החלו  והיחסים  מהמשפחה,  מוחלט 
מאז  רבים.  וקשיים  אתגרים  לפניי  והיו  כבודד,  התחלתי  שנים. 
ועד היום הבנתי שכדי להתקדם בחיים עליי לרכוש השכלה, גם 

כשהתנאים נראים בלתי אפשריים. 

הצלחתי בזכות נחישות והתמדה ובעזרת אנשים טובים שפגשתי 
באמצע הדרך!!!

המפגש הראשון עם הלימודים כחילוני התחיל ללא ידע בסיסי באנגלית ובמתמטיקה, בלי להבין איך X+Y=0, שמשהו 
ועוד משהו שווה אפס. לאחר כשבועיים הצלחתי לפתור משוואות בשני נעלמים וקיבלתי תעודת תשע שנות לימוד. בגיל 
17 התחלתי ללמוד בבית הספר אורט והצלחתי לסיים עם בגרות מלאה. עם סיום שלוש שנות שירות צבאי התחלתי 
ללמוד לתואר ראשון בניהול ובכלכלה באוניברסיטה הפתוחה, תוך כדי עבודה במשרה מלאה, וסיימתי בהצלחה. את 

התואר השני סיימתי בהצלחה זה עתה.

הקרדיט מגיע למי שבזכותו אני כאן היום, ותודה לאנשים הטובים שפגשתי בדרך שתמכו ועזרו, משפחות שאימצו 
אותי כבן בית, עודדו, עזרו ותמכו בי מנטלית וכלכלית כדי שאתקדם, וכמובן אני צריך לציין את העמותה "הלל" שעוזרת 

ליוצאים בשאלה.

אני, משה גולדשטיין, מבקש להודות בראש ובראשונה לאשתי היקרה יפעת, שתמכה ועודדה לכל אורך הדרך. תודה 
מיוחדת למשפחות המאמצות שעמדו לצדי, עודדו ותמכו.

לאוניברסיטה הפתוחה חייב אני תודה מיוחדת על ההזדמנות שקיבלתי ללמוד ובמקביל לעבוד במשרה מלאה, ואני עומד 
כאן היום כמוסמך תואר שני. הכלים שרכשתי בלימודים באו"פ, בלימודי התואר הראשון והתואר השני, מאפשרים לי 

לפתח מודלים ופתרונות שעוזרים ללקוחות ולקהילה שאני מתנדב בה, ומסייעים להתקדם בחיים.

תודה גדולה לאוניברסיטה הפתוחה שבתפיסתה מאפשרת לכל אחד הזדמנות לרכוש השכלה ותואר אקדמי, ובזכותה 
אנחנו הבוגרים והמוסמכים עומדים כאן היום.

בשנת תשע"ה העניקה האוניברסיטה הפתוחה תואר ראשון ל־3,202 בוגרות )62%( ובוגרים )38%(. 24 סטודנטים נוספים 
סיימו לימודי חוג לאחר תואר. תואר שני הוענק ל־617 מוסמכים, מחציתם סטודנטיות. 14% ממקבלי התארים והתעודות 
הצהירו שאין להם תעודת בגרות )לנתונים על בוגרי תואר ראשון ראו נספח ד; לנתונים על מוסמכי תואר שני ראו נספח ה; 

לנתונים על לימודי תעודה ותעודות הוראה ראו נספח ו(. 

בוגרים ומוסמכים
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מדברי אריה ברנדר 
בטקס חלוקת תארים, אביב 2015 

לדעת  הצמא  אדם  כל  יכול  הפתוחה  האוניברסיטה  בזכות 
 להתגבר על כל מחסום

להשתחרר מעצמי...".  רוצה  הייתי  כך  "כל  אמר:  לוין  חנוך 
לעומתו רחל המשוררת אמרה: "רק על עצמי לספר ידעתי". 
כך גם בחרתי להתחיל. אני תושב העיר חיפה, בן 45, אבא 
של סתיו ודולב, סבא של איילה ויסכה. הייתי מורה למחשבים 
לבני נוער בתיכון. ]...[ בשל מחלת הסוכרת שהחריפה, נפגעה 
ובעזרת  אישית  בנחישות  לוותר.  לא  החלטתי  אך  ראייתי, 
ולא נשכח את  וחיזקו, חברים שעודדו,  ליוו  הורים שתמכו, 
שני כלבי הנחייה האהובים שלי, נגלתה בפניי האוניברסיטה 

הפתוחה כנקודת אור וחום בתוך כל החששות והבלבול. 

אני מבקש לקחת אתכם אחורה בזמן, לשנת 1998, סמסטר סתיו, תחילת תואר ראשון במסלול ניהול וחינוך, שיעור 
ראשון בקורס סטטיסטיקה א למדעי החברה. אני עושה את דרכי בקמפוס בית בירם בחיפה. מתנשף מהתרגשות, 
מחפש את דרכי לכיתת הלימוד. חששות רבים מלווים אותי — האם אצליח במטלות ובמבחנים לאחר הפסקה של כמה 
שנים? איך אצליח לתמרן בין חובותיי השונים? מיהם הסטודנטיות והסטודנטים הנוספים? ומה הסיכוי שלי? ]...[ נעזרתי 
בשלל הכלים שהאו"פ מציעה לסטודנטים: אתרי קורסים, ספרייה, שעות הנחיה, ייעוץ וכמובן היחידה לבעלי צרכים 
מיוחדים. ממשיכים לתואר שני, ועכשיו הספרים גם באנגלית, ואיכשהו גם צריך לכתוב עבודות סמינריוניות ועבודת תזה. 
]...[ בינתיים הפכנו לחוקרות וחוקרים, למדנו לנסח שאלות מחקר הקשורות לתחום עבודתנו, ִהרחבנו את השכלתנו 

והעמקנו את ידיעותינו. נוצרו בינינו ֲחֵברויות, למדנו לעזור ולתמוך זה בזה כשצריך.

במעמד מרגש זה אני מבקש לומר בשמי ובשם הבוגרים והבוגרות: נפלה בחלקנו זכות גדולה להימנות עם משפחת 
הבוגרים של האוניברסיטה הפתוחה. בדרך המאתגרת שעברנו פגשנו אנשים מרשימים שתמיד שמחים לעזור, ולהם 

אנו רוצים להודות. ]...[ 

התחלתי לספר על עצמי וכך גם אסיים. אני מבקש להקדיש את הדיפלומה הזו שאני מקבל היום לאמי סטלה ברנדר 
ז"ל שהלכה מאתנו לפני כשנתיים, ולאבי פייבל ברנדר שייבדל לחיים ארוכים וטובים ושנמצא כאן אתי. הם בעצם היו 
ה"מנוע" שדחף אותי במהלך לימודיי — תודה על התמיכה, האהבה, ההערכה והסבלנות במשך כל תקופת המחקר 

והלימודים ובחיי בכלל. 

בהנגשת  פורמלי,  הבלתי  החינוך  במסגרת  פעיל  לומר:  מגאה  יותר  אני  והשכלתי,  מקצועי  על  נשאל  כשאני  כיום, 
שירותים עבור ציבור העיוורים בישראל, בעל תואר שני בחינוך במסלול מערכות למידה, מוסמך מטעם האוניברסיטה 
הפתוחה ודוקטורנט בתחום מנהיגות והעצמה בחינוך באוניברסיטת חיפה. בזכות האו"פ יכולתי לחלום ולהגשים, לחשוב, 
להאמין בעצמי, להתפתח אישית ולשאוף לכיוון המחקר החינוכי. אני בטוח שבזכות האוניברסיטה הפתוחה יכול כל 
אדם הצמא לדעת להתגבר על כל מחסום. השער פתוח, וקבלת הפנים בו מקבלת ומחבקת. בעיניי היא סמל לשוויון, 

לקבלה, לרכישת ידע ותואר, לאיכות ולהומניות. אני מאחל לכולנו דרך צלחה בהמשך דרכנו.


