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חוץ קשרי
האוניברסיטה ידידי אגודת

הפתוחה בישראל
מטרותיה לקידום פועלת הפתוחה האוניברסיטה ידידי אגודת
בשנת משאבים ותרומות. תומכים, האוניברסיטה ומגייסת של

בשרון. האגודה חברי מעגל הורחב תשס"ו

האגודה  חברי של השנתית הפעילות פתוח — שער תכנית
את לקרב שנועדה פתוח", "שער תכנית באמצעות מתנהלת
במיצובה ובתדמיתה ולסייע הפתוחה הרחב לאוניברסיטה הקהל
האוניברסיטה. התכנית כללה פעילות חברתית–תרבותית של
חברים  הצטרפו באמצעותה ואישה. 1,300 איש בה והשתתפו

הידידים. לאגודת רבים חדשים

להגדיל  השנה הצליחה האגודה — ותרומות  כספים גיוס
התרומות מרבית חדשים. תורמים ולגייס התורמים כמות את

לסטודנטים. למלגות מיועדות

מגייסים אנו זה פרויקט — באמצעות לעתיד" "דלת פרויקט
חברתי–כלכלי מרקע סטודנטים עבור למלגות ייעודיות תרומות
חיילים עבור וכן הלימוד, שכר את לממן המתקשים נמוך,

לאחר שחרורם. וגם הסדיר שירותם הלומדים במהלך

שיווק
מעגל של והרחבה שימור לשם שיווק פעולות נעשו השנה
הורחבו בצה"ל השכלה מדור עם בשיתוף שלנו. הסטודנטים

צה"ל. חיילי בקרב השיווק פעולות

ותרומות תורמים
בארצות מאמץ מיוחד בשיקום אגודת הידידים הושקע השנה
האגודה והוחל כנשיאת נבחרה רעננערט אינגבורג הברית. גב'
בגיוס הוחל בחו"ל הפעילות הרחבת לשם המוסדות. באיוש
בבריטניה, האו"פ ידידי של אגודות להקמת מתאימים מועמדים
הנובעים מהגבלות החוק, קשיים בגלל גרמניה וברזיל. בקנדה,
תרומות. להעברת צינור תשמש טורונטו של שהפדרציה סוכם

ברעננה. וההפצה המחסנים במרכז מבקרים ורעייתו (משמאל) אושר ברני התורם
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לתכנית להעברת כספים זה בצינור הקרובה נשתמש בתקופה
החרדי. המגזר

מתוארות ובהם פוטנציאליים, לתורמים המיועדים חומרים הוכנו
הזקוקים לתרומות. המיזמים ומפורטים פעילויות האו"פ

ראויות מרשימות. תרומות הניב הברית בארצות הכספים גיוס
לפרויקט למלגות, קרן במיוחד להקמת נדיבות תרומות לציון

לימוד. ברמת–אביב למרכז ולהסבת הבניין רוסיה

אורחים
ברעננה האוניברסיטה בקריית ביקרו החולפת השנה במהלך
וכן ואסיה אפריקה ומארצות הלטינית מאמריקה משלחות

תורמים רבים, מרביתם נציגי קרנות.

חוץ באמצעות פרסומים קשרי
ביטאון של גיליונות שני אור ראו החולפת בשנה — עדכן

ציבור. ולאנשי לעובדים לסטודנטים, הופצו והם האו"פ,

עם  פעולה בשיתוף  לאור יצא המגזין  — למנהלים  מגזין
.M.B.A. צוות התכנית לתואר ועם המחלקה לניהול ולכלכלה

האנגלית  בשפה הפתוחה האוניברסיטה ביטאון — Open Letter
שהופיעו דיווחים משלבים תכניו הברית. בארצות בעיקר הופץ

לתורמים. ייעודי וחומר ב"עדכן"

בפעילויות  מתמקד הבוגרים אגודת עיתון לבוגרים — איגרת
האגודה.

עם העיתונות קשרים
תקשורת ואמצעי עיתונים עיתונאים, עם הקשרים הורחבו
והאירועים המחקר סיקור את  להרחיב  כדי אלקטרוניים,

הפתוחה. באוניברסיטה

למתעניינים אלקטרונית כתובת
לאוניברסיטה בהרשמה למתעניינים השירות את לשפר במטרה
מקבלים הפונים  אלקטרוני. דואר ערוץ גם נוסף הפתוחה, 
למפגש הצורך לפי ומוזמנים האישי בדוא"ל אישית תשובה
נוסף לשמירת ערוץ הדואר האלקטרוני הוא או לייעוץ. מידע

בפועל. ההרשמה לביצוע עד המתעניינים עם הקשר

פרסום
של האקדמיים ללימודים  להרשמה השוטף  הפרסום
עיתונות מדיה: ערוצי במגוון נעשה הפתוחה האוניברסיטה
האחרונה בשנה ועוד. חוצות שילוט רדיו, אינטרנט, מודפסת,
בעוגת האלקטרוניים התקשורת אמצעי של חלקם הוגדל
העיתונות חשבון על  וזאת האו"פ, של  הפרסום תקציב
פרסום נעשה הערבית דוברי ובמגזר החרדי במגזר המודפסת.

ייעודי.

הפתוחה. האוניברסיטה בקריית בקונצרט רעננה סימפונט תזמורת




