סטנלי צ'ייס ויעקב הירש -
"עמיתי כבוד" של האו"פ

בטקס הענקת התארים של האוניברסיטה הפתוחה שהתקיים בסוף חודש מאי ברעננה הוענק לשני
האישים התואר "עמית כבוד" של האוניברסיטה הפתוחה — לאות הוקרה על פועלם למען החברה
בישראל ועל תרומתם הייחודית לאו"פ

סטנלי צ'ייס :מדינת ישראל תמיד בראש

תואר "עמית כבוד" ניתן למר סטנלי צ'ייס לאות הוקרה עמוקה על מחויבותו
הבלתי נלאית לטיפוח המורשת היהודית ולימודי היהדות ,ולקידום ההשכלה
הגבוהה ברחבי העולם .התואר ניתן לאות הערכה על נחישותו יוצאת הדופן
לקידום פיתוחה של מדינת ישראל במיגוון אפיקים :מתן חסות לתעשיית
ההיי–טק והשקעה בעשרות חברות הזנק ,שבזכותה יכולים עולים רבים ממדינות
ברית המועצות לשעבר להשתלב בתעשיה ולפתח את כישוריהם; קידום ההשכלה
הגבוהה וחיי התרבות בישראל :הקמת פרוייקט צ'ייס לכלכלה ובטחון באוניברסיטת
תל אביב; טיפוח תוכנית מצוינות בטכניון; תמיכה בתוכניות מחקר לנוער במכון
ויצמן למדע באמצעות מלגות למדענים צעירים .אולי יותר מהכל ,התואר הזה הוא
אות של הוקרה מיוחדת על מסירותו העמוקה לאוניברסיטה הפתוחה בישראל,
בכינון מרכז המחקר לשילוב טכנולוגיות בהוראה ע"ש צ'ייס ,שהעצים את תפקידה
של האוניברסיטה הפתוחה כפורצת דרך ומובילה בתחום עתיר ידע זה ,המתפתח
במהירות; בתמיכה בתוכנית לימודי יהדות ברוסית ,שדרכה מתוודעים שמונת אלפים
סטודנטים מרחבי ברית המועצות לשעבר להיסטוריה ולמורשת היהודית ומגלים את
שורשיהם; על הענקת סיוע מיוחד לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה בצפון
הארץ ,לאחר מלחמת לבנון השניה ועל מימון בניית אולם צ'ייס ,האודיטוריום הגדול
בקריית האוניברסיטה הפתוחה ,שמתקיימת בו פעילות אקדמית וציבורית דינמית
ושוקקת .סטנלי צ'ייס מציב בראש סדר העדיפויות שלו את צרכיה של מדינת ישראל
בטיפוח ההשכלה הגבוהה והמחקר ובהנחלת המורשת היהודית.

יעקב הירש קיבל את התואר "עמית
כבוד" לאות הוקרה על התגייסותו
המוחלטת למפעל התנדבות יוצא דופן
למען ארגונים ומוסדות הפועלים לפיתוח,
עידוד וקידום של מטרות הומניטריות — ועל
מאמציו הנחושים להעצמת ארגונים אלה
ומטרותיהם .עם הגופים האלה נמנים :קרן
ירושלים ,בית החולים אלין לילדים ובני נוער,
הארגון המאוחד למתן פיצויים ,ארגון עולי
מרכז אירופה ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ובית הספר הירושלמי לקולנוע ולטלוויזיה.
התואר ניתן לאות הערכה על מפעל חייו
בחתירה בלתי נלאית להטמעת קוד מוסרי
ללא רבב בשירות הציבורי בישראל ,בעת
ששימש כמנהלו הכללי של משרד מבקר
המדינה ,מבקר הפנים הראשי של בנק
נשיא האו"פ ,פרופ' גרשון בן–שחר ,מעניק את תעודת "עמית כבוד" ליעקב הירש
לאומי ,יושב ראש איגוד מבקרי הפנים של
ישראל ונשיא הקונפדרציה האירופית של האיגודים של מבקרי הפנים .במיוחד ניתן התואר לאות הוקרה על מסירותו הרבה
לאוניברסיטה הפתוחה בישראל ,שבה שימש כחבר מועצה משנותיה הראשונות ועד לעת האחרונה; על שירותו רב השנים
ועתיר הניסיון בוועדת הביקורת של האו"פ ,שחתרה לביסוס אמות מידה של איכות ללא פשרות — ולאות תודה מיוחדת לידיד
מסור של האוניברסיטה הפתוחה ,ששקד ללא לאות לטפח את מטרותיה בקידום הידע וההשכלה הגבוהה בישראל0 .
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