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בוגרים

הרומן שלי עם האו"פ
רומן הוא לרוב משהו זמני, קצר, שנעשה לרוב בסתר, ובסוף גם נגמר • 

דב נתנזון מנהל כבר 20 שנים רומן עם האוניברסיטה הפתוחה. זהו רומן 
מתמשך, גלוי מאוד - שלא נגמר אף פעם

<< דב נתנזון

הרומן
הרומן שלי עם האו"פ החל בתחילת שנת 1991, מלחמת 
החברה,  במדעי   .B.A ללימודי  שנרשמתי  בעת  המפרץ, 
בעת שהמסלול בניהול וכלכללה טרם היה קיים. לא ידעתי 

ש"רומן" זה רק יילך ויתחזק עם השנים.
לאחר השירות הצבאי ולפני הלימודים באו"פ למדתי 
וקיבלתי  בתיכון  גם  למדתי  שם  נתניה,  אורט  במכללת 
זוכר  מאז שאני  ומחשבים.  אלקטרוניקה  הנדסאי  תעודת 
כי  לי  ברור  היה  אלקטרוניקה.  אהבתי  תמיד  עצמי,  את 
במקצוע זה אעסוק כל חיי. הכוונה הייתה לעבוד כשכיר 

בבמקצוע, לחסוך כסף, ולהשלים לתואר בהנדסת אלקטרו
ניקה באחת האוניברסיטאות בחו"ל.

עבדתי כשכיר, ובמקביל ניסיתי לפתח יזמות פרטית 
בתחום פיתוח מערכות ביטחון אלקטרוניות. אך חוסר ידע 
בתחום הניהולי-פיננסי גרם לכשלון היוזמות שלי. אז נוצר 
הזמן  ועם  החברה,  במדעי   .B.A ללימודי  נרשמתי  השינוי. 

השי את  שיצר  הקורס  ההנדסה.  לימודי  רעיון  בהתפוגג 
התואר  סיום  לאחר  "יסודות החשבונאות".  היה  אצלי  נוי 
המשכתי ללימודי ראיית חשבון במכללת רמת גן. אך כל 
לי  היקר  אדם  נחמיאס,  אריה  ד"ר  בלי  קורה  היה  לא  זה 
מאוד, שליווה אותי מתחילת הלימודים באו"פ כחונך אישי. 

קצת היסטוריה
החשבון  רואי  מועצת  הכירה  לא  תקופה  באותה 
לכן,  מבחינות.  פטורים  מתן  לצורך  האו"פ  של  בתואר 
כל נושא הלימודים היה לא ודאי עבורי. פניתי בבקשה 

בלאוניברסיטה. לאחר מספר חודשים קיבלתי את הפטו
רים, והשאר הוא היסטוריה.

כרואה חשבון עבדתי מספר שנים כחשב, אך היצר 
משרד  שותפתי,  בעזרת  והקמתי,  הירפה,  לא  העצמאי 
ד"ר  תם.  לא  כמובן  האו"פ  עם  ה"רומן"  חשבון.  רואי 
אריה נחמיאס הציע לי, בתחילת שנת 2000, ללמד את 
הקורס "יסודות החשבונאות" - הקורס שבגללו למעשה 
החל כל השינוי - והיום, 10 שנים אחרי, אני עדיין מלמד 

"חשבו הקורס  את  וגם  הזה  הקורס  את  בבאהבה רבה 
נאות למנהלים".

MBA לימודי
בניהול  האינטנסיבית  העבודה  עם  רומן.  הוא  רומן  אך 

במשרד רואי חשבון, ניהול יזמות וחיבור בין יזמים ומשקי
עים, הנחיית 3-2 קבוצות באו"פ, היותי נשוי, אב לשלוש 
בזמן  ישראל  בשבילי  באופניים  ונסיעה  חמודות,  בנות 
הנותר, סיימתי את לימודי הבMBA. אין ספק כי התואר נתן 

לי, נוסף על ידע הרב, מימד נוסף בראייה ובהבנה עסקית.
דיני  תאגידים,  דיני  עבודה,  דיני   - מהספרים  רבים 

במיסים, דיני הסחר הבינלאומי ועוד - אשר ליוו את הקו
MBA, נמצאים כמובן במשרדי, ומשמב ברסים שלמדתי ב
ולצוות  לי  ומסייעים  לימוד,  כספרי  ולא  כמדריכים  שים 

העובדים במשרדי. 

 דב נתנזון.
רומן הוא רומן

"התואר נתן לי מימד נוסף בראייה ובהבנה עסקית"


