בוגרים
מחנך ,כדורגלן וגם בוגר  MBAשל האוניברסיטה הפתוחה

"יאללה
הפועל"

לא קל למי שעלה לארץ לפני שנים לא רבות להשתלב בקבוצת כדורגל
מיוחדת במינה ,קבוצת האוהדים הראשונה בישראל ,ללמוד לשני
תארים לא קלים באוניברסיטה הפתוחה ולהקים משפחה יאן חנוכייב
הצליח לשלב את שלוש אהבותיו הגדולות  -ובשבוע שבו הוסמך
במסלול ה־ MBAבאוניברסיטה הפתוחה ,עלתה קבוצתו האהובה לליגה
הלאומית בכדורגל
#

מאת יאן חנוכייב

אשתי לעתיד המליצה
לי לנסות ולהצטרף
לאוניברסיטה
הפתוחה .ההתחלה
הייתה לא פשוטה
בכלל ,כי בתיכון
השקעתי מאוד
במשחק הכדורגל ולאו
דווקא בלימודים
OpenU_ 28

סיפור חיי המאוד לא שגרתי מחולק לשלושה חלקים
שווים ,שהם חינוך ,כדורגל והשכלה .וכמובן שבסעיף
הזה  -השכלה  -גולת הכותרת היא לימודי ה־MBA
במסגרת האוניברסיטה הפתוחה ,אך לזה עוד נגיע.
עליתי לארץ בגיל  16.5ככדורגלן צעיר מאזור
הקווקאז שבדרום רוסיה ,במסגרת פרויקט נעל"ה -
נוער עולה לפני הורים.
נחתתי ישר לתוך המקום המקסים והיפה להפליא
בשם "חוות הנוער הציוני" ,המקום ששינה את חיי,
מקום שהפך לבית .במקום הזה גם הכרתי את אשתי.
כמעט מיותר לומר שגם היא בוגרת תכנית  MBAשל
האוניברסיטה הפתוחה ,מקום בו סגרתי מעגל ועם
השנים הפכתי למחנך בני נוער כמוני.
לאחר שרותי הצבאי התלבטתי מאוד היכן ללמוד.
הדילמה הייתה לא פשוטה מכיוון שלא קל למצוא
מסגרת שבה אוכל לשלב בין עבודה כמחנך ,קריירת
כדורגלן ולימודים כסטודנט מן המניין.
אשתי לעתיד המליצה לי לנסות ולהצטרף
לאוניברסיטה הפתוחה .ההתחלה הייתה לא פשוטה
בכלל ,כי בתיכון השקעתי מאוד במשחק הכדורגל
ולאו דווקא בלימודים .למרות שסיימתי את לימודי
עם תעודת בגרות מלאה הבסיס הלימודי היה די חלש.

אך כמו בכדורגל כך גם באקדמיה  -אסור אף פעם
לוותר .בחלוף שלוש וחצי שנים סיימתי את לימודי
כבוגר לתואר ראשון בכלכלה .לאחר שהשמעתי ,די
בצדק ,אנחת רווחה וגם תחושת סיפוק אדיר השתלטה
עלי ,חשבתי לעצמי לקחת פסק זמן מלימודים.

אני לא חוזר אחורה
באותם הימים הצטרפתי למיזם הנהדר ,קבוצת
הכדורגל הראשונה בישראל בבעלות האוהדים,
הפועל קטמון ירושלים ,הקבוצה שמשלבת בתוכה
מקצועיות ,ערכים חברתיים ,וגם מנופים חינוכיים
רבים .שחקתי בקבוצה הנהדרת הזאת בהנאה מרובה
ובעצם שלבתי בעת הזאת שלוש אהבות גם יחד -
אשתי לעתיד ,הלימודים והכדורגל.
לימים ולריה הפכה לאשתי ובדיוק סיימה את
ה־ MBAשלה באו"פ ,המליצה לי להגיע לפגישה עם
ד"ר אריה נחמיאס ,ראש תכנית ה־ MBAבאוניברסיטה
הפתוחה.
כמעט מיותר לציין שרוב חברי מקבוצת הכדורגל
היו מאוד סקפטיים ביכולות שלי לשלב בין כדורגל,
עבודה ולימודים תובעניים ,אך אין דבר העומד בפני
הרצון ...עם האוכל בא התיאבון.

בוגרים

הגעתי לפגישה עם ד"ר נחמיאס ,שיתפתי אותו
בכל ההיבטים המורכבים ,בהתלבטויות הרבות
ובחששות הרבים העומדים בפני .ד"ר נחמיאס הסביר
לי שמרבית הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה הם
אנשים מאוד עסוקים .חשבתי לעצמי :אם הגעתי עד
הלום ,אני לא חוזר אחורה ,אלא ממשיך בכל המרץ.
ומשם הכול נפתח.
הלימודים היו מעניינים ומרתקים .בתואר הראשון
הרגשתי כמו טירון ובמהלך לימודי התואר השני
הפכתי למפקד .פיתחתי יכולות ניהוליות ונחשפתי
לאפיקים חדשים .ארגז הכלים שקיבלתי עזר לי גם
מחוץ לאוניברסיטה ובעזרתו עברתי מבחנים של
הרשות לניירות ערך ,בדרך להוצאת רישיון כמנהל
תיקי השקעות.

סגרתי שבוע חלומי עבורי
אני מבקש להדגיש ,שהתוכנית מגישה תשתית
לימודית מלאה ,הדוגלת בשילוב בין הסטודנט
והמרצה לבין הטכנולוגיה .לסטודנט ניתנת האפשרות
להביא לידי ביטוי את יכולותיו הרבות ,למרות
הקשיים והמכשולים הרבים העומדים בדרכו והן
במהלך עשייתו.

ברצוני להודות לצוות התכנית ולעומד בראשו
ד"ר אריה נחמיאס ,שתמכו בי לאורך כל הדרך ונענו
לכל בקשותי והיו שותפים מלאים לעשייה .האו"פ
תמיד הייתה שם בשבילי .היום אני מביט לאחור
ורואה את התהליך שעברתי.
אני גאה בעצמי .מנער שרק כדורגל עניין אותו,
האוניברסיטה הפתוחה הפכה אותי לאדם מרחיב
אופקים ולמרות המכשולים הרבים וחששות לא
מעטים הוכחתי ,קודם כל לעצמי ,שלמרות הכול ואף
על פי ניתן להצליח! צריך רק לרצות.
ואז הגיעו ימים יפים עוד יותר .לאחר שלוש שנים
וחצי ,סגרתי שבוע חלומי עבורי .קבוצת הכדורגל שלי,
הפועל קטמון ירושלים ,העפילה לליגה הלאומית
המקצוענית בכדורגל ,ובנוסף קיבלתי הודעה מרגשת
לא פחות :עברתי את המבחן האחרון ומהיום ,כשר
מלאו לי  34שנים ,אני מוסמך  MBAבאוניברסיטה
הפתוחה בממוצע של .84
אין לי ספק שההכשרה והכלים שקיבלתי בעזרת
האו"פ יבואו לידי ביטוי גם בתחום הבא שבו אעסוק -
פיננסים ושוק ההון.
לכן ,הביטוי "אין דבר העומד בפני הרצון" הפך
עבורי למציאות בעזרת האו"פ ואנשיה.

הלימודים היו
מעניינים ומרתקים.
בתואר הראשון
הרגשתי כמו טירון
ובמהלך לימודי התואר
השני הפכתי למפקד.
פיתחתי יכולות
ניהוליות ונחשפתי
לאפיקים חדשים.
ארגז הכלים שקיבלתי
עזר לי גם מחוץ
לאוניברסיטה ובעזרתו
עברתי מבחנים של
הרשות לניירות ערך
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