
�7

א
שי

הנ
ח 

דו

אגודת ידידי האו"פ בישראל

אגודת ידידי האוניברסיטה הפתוחה פועלת לקידום מטרותיה 
של האוניברסיטה הפתוחה ולגיוס תומכים, משאבים ותרומות. 
השנה גדל מספר חברי האגודה, הורחבה פעילות ההתרמות 
עם  חדשים  קשרים  נוצרו  כן  כמו  חדשים.  תורמים  ונוספו 
עסקים בארץ, שאימצו סטודנטים של האו"פ והעניקו מלגות 

סיוע למימון שכר לימוד. 

תוכנית "שער פתוח": אגודת הידידים עומדת בקשר שוטף 
עם חבריה באמצעות תוכנית "שער פתוח", המציעה פעילות 
חברתית–תרבותית ענפה כגון סדרות לימודיות, טיולים בארץ, 
תיאטרון.  והצגות  תרבות  אירועי  בחו"ל,  מטיילים  סמינרים 
היקף  והתרחב  בתוכנית  המשתתפים  מספר  גדל  השנה 
ההוצאות,  בניכוי  האלה,  ההכנסות  כל  ממנה.  ההכנסות 
שמספרן  סיוע,  למלגות  ומיועדות  לאוניברסיטה  מועברות 

עמד השנה על 150.

"עכשיו ומה הלאה": הסידרה, שהיא בימה לעניינים מדיניים 
ובאקטואליה,  השעה  בבעיות  בדיון  העוסקת  וחברתיים 
הופעלה זו השנה השנייה. במפגשיה השתתפו יותר מ–800 

איש, ומקצתם כבר הצטרפו לאגודה.

ץ ו ח ה י  ר ש ק

פעמיים  המתבצע   — זה  במיזם  לעתיד":  דלת  "לפתוח 
עבור  למלגות  תרומות  מגויסות   — החגים  בעונות  בשנה, 
את  לממן  המתקשים  נמוך  חברתי–כלכלי  מרקע  סטודנטים 
שכר הלימוד, וכן עבור חיילים הלומדים באוניברסיטה במהלך 

שירותם הסדיר ולאחר שחרורם. 

מפעלים.  כמה  זה  למיזם  הצטרפו  השנה  סטודנט":  "חבק 
הלימוד  שכר  את  ומימנו  האו"פ  של  סטודנטים  אימצו  הם 
שלהם, משנת לימוד מלאה ועד תואר מלא, וזאת — על פי 

קריטריונים גיאוגרפיים וכלכליים. 

אגודות ידידי האו"פ בחו"ל
אגודת ידידים חדשה בברזיל

השנה הוקמה אגודת ידידי האו"פ בסן פאולו בברזיל, ובראשה 
סטאד.  וסנדרה  גלאס,  גולדטי  ניצן,  אולין  במשותף  עומדות 
כמו כן הורחבו הקשרים בין האו"פ לבין הארגונים היהודיים 

העוסקים בחינוך יהודי בברזיל.

הדוברים ביום העיון לכבוד השקת מיזם פאר )מימין לשמאל(: לורד הארי וולף )נגיד 
האוניברסיטה הפתוחה(, פרופ' יואב יאיר, פרופ' אורה לימור, פרופ' שיגרו מיאגאווה 
מ–MIT, פרופ' גרשון בן–שחר, פרופ' ברנדה גורלי מהאוניברסיטה הפתוחה בבריטניה, 

הסופרת רונית מטלון ויזם ההי–טק ד"ר יוסי ורדי. 
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ידידי האו"פ בקנדה
החוק  שמציב  המגבלות  מן  הנובעות  הבעיות  נפתרו  טרם 
הקנדי על גיוס כספים, והתרומות נעשות באמצעות המגבית 

המאוחדת לישראל )UIA( בקנדה.

תרומות
השנה קיבלנו כמה תרומות נכבדות, שבעזרתן הקמנו קרנות 
עומדות למתן מלגות לתלמידי תיכון הלומדים באוניברסיטה 
הפתוחה וכן למענקי מחקר לחברי סגל חדשים למחקרים. 
תרומות  השנה:  הוגדלו  מלגות  למימון  המיועדות  הקרנות 
שוטפות ייעודיות מארצות הברית מממנות את רוב המלגות 
לחיילים, לסטודנטים נצרכים, לסטודנטים חרדים ולסטודנטים 
המיועדות  מקנדה  בתרומות  גידול  חל  מיעוטים;  בני 
הידידים  אגודת  הקמת  כך,  על  נוסף  חרדים.  לסטודנטים 
לחיילים  למלגות  בעיקר  המיועדות  תרומות  הניבה  בברזיל 

וסטודנטים חרדים. 

עוד גויסו השנה תרומות למיזמים ייחודיים של האו"פ: לפאר, 
האוניברסיטאי  המרכז  להקמת  לערבית,  קורסים  לתרגום 

לפיתוח עובדי הוראה ולפרויקט רוסיה.

למועצה  הדומה  קרן  שהיא  במוסקווה,  הרוסי  העולם  קרן 
מרכז  להקמת  האו"פ  עם  הסכם  על  חתמה  הבריטית, 
לתרבות ולשפה רוסית באוניברסיטה הפתוחה. מטרת המרכז 
להשתמש באמצעים העומדים לרשות האו"פ ככלי להפצת 
התרבות הרוסית והשפה הרוסית. המרכז אמור לפעול בבניין 

הספרייה.

שיווק 
תדמית  את  המדגיש  חדש  סרט  הפקת  הסתיימה  השנה 
האו"פ ומביא מידע המיועד למתעניינים בלימודים בה. הורחבו 
ייעודיים  והוכנו פרסומים  פעולות השיווק בקרב חיילי צה"ל 
לדוברי ערבית ופרסומים המציגים תוכניות חדשות. כמו כן 
הוכן חומר תדמיתי באנגלית, בגרמנית ובפורטוגזית, שנועד 
לסייע לפעילות גיוס התרומות. נוסף על כך, הוכנה חוברת 
המתארת את כל האפשרויות לתרומה במסגרת האו"פ, והיא 

מיועדת לתורמים פוטנציאליים.

יום פתוח לסטודנטים בתואר ראשון 
ובתואר שני 

ליום  חדשה  מתכונת  גובשה  הקודמות  מהשנים  כלקח 
הפתוח לסטודנטים של התואר הראשון והתואר השני, והוא 

התקיים בו–בזמן בארבעה קמפוסים של האו"פ: ברמת–אביב, 
בירושלים, בחיפה ובבאר–שבע. מספר המשתתפים היה רב 

מבעבר ולפיכך הוחלט להמשיך במתכונת זו.  

ימים פתוחים לדוברי השפה הערבית
יום פתוח לסטודנטים דוברי ערבית בקמפוס  השנה קיימנו 

ואדי–ערה, ולראשונה גם במרכז הלימוד בנצרת.

אתר–הבית בשפה הערבית  
האינטרנט  לרשת  השנה  עלה  הערבית  בשפה  אתר–הבית 
הפתוחה  האוניברסיטה  של  לשיווקה  משמש  הוא  וכרגע 

בקרב דוברי הערבית. 

פרסום
של  האקדמיים  ללימודים  להרשמה  השוטף  הפרסום 
האוניברסיטה הפתוחה נעשה במגוון ערוצי מדיה: עיתונות 
ועוד. במגזר החרדי  מודפסת, אינטרנט, רדיו, שילוט חוצות 
בתקופת  ייעודי.  פרסום  נעשה  הערבית  דוברי  ובמגזר 
לראשונה  האוניברסיטה  פרסמה  האולימפיים  המשחקים 
הוגדל  האחרונה  בשנה  הטלוויזיה.  בשידורי  שקופית–חסות 
עוד יותר חלקם של אמצעי התקשורת האלקטרוניים בעוגת 
וזאת — על חשבון העיתונות  תקציב הפרסום של האו"פ, 
המודפסת. הפרסום שם דגש על ארבע שאלות — מה אפשר 
ללמוד באוניברסיטה הפתוחה )עשרות תוכניות לימוד לתואר 
מרכזי  )בחמישים  ללמוד  אפשר  היכן  שני(;  ולתואר  ראשון 
)במפגשי  הלימודים  מתנהלים  איך  הארץ(;  ברחבי  לימוד 
הנחיה, בעזרת ספרי לימוד, באמצעות טכנולוגיות מקוונות, 
ועוד(; מתי אפשר ללמוד )כשנוח לך(. באמצעות התשובות 
עליהן תוארו תוכניות לימודים ומרכזי לימוד, ובעיקר הומרצו 

המתעניינים החדשים להירשם ללימודים אצלנו.

אורחים
מהארץ,  משלחות  הפתוחה  באוניברסיטה  התארחו  השנה 
טכנולוגיות  לשילוב  מומחים  וכן  ומסין,  מגרמניה  מרוסיה, 
מאוניברסיטת  הבריטית,  הפתוחה  מהאוניברסיטה  בהוראה 
סטנפורד ומ–MIT. כמדי שנה בשנים האחרונות אירחנו ראשי 
אוניברסיטאות זרות, רובם מאסיה ומאפריקה, שבאו ללמוד 
אצלנו  הנעשה  את  ולהכיר  האו"פ  מתנהלת  כיצד  מקרוב 

בתחום שילוב טכנולוגיות בהוראה.




