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תרומות
בצל  הפתוחה  לאוניברסיטה  התרומות  גיוס  עמד  השנה 
התומכות  בקרנות  והפגיעה  בכלכלה  העולמי  המשבר 
לסטודנטים חולקו  התרומות  באמצעות  גבוהה.   בהשכלה 
כ–3,700 מלגות והופעלו מיזמים שונים במחקר, בטכנולוגיה 

ובשיפור ההוראה. 

כדי לשפר את העבודה, הוחל בתהליך איחודם של מאגרי 
יעיל אחד  וסינכרונם למאגר  ותרומות  הנתונים על תורמים 
ובעולם.  בישראל  התורמים  עם  ההתנהלות  כל  את  שירכז 
כמו כן נבנית תוכנית אסטרטגית חדשה שתתמודד הן עם 
עם  והן  התרומות,  היקפי  על  המשפיע  בכלכלה,  המשבר 

בניית תשתית מגוונת של מקורות הכנסה לטווח ארוך.

אגודת ידידי 
האוניברסיטה הפתוחה בישראל

אגודת ידידי האוניברסיטה הפתוחה פועלת לקידום מטרותיה 
של האוניברסיטה ונרתמת לגיוס תומכים, משאבים ותרומות 
עבורה. האגודה עומדת בקשר שוטף עם חבריה באמצעות 
פעילות חברתית–תרבותית ענפה. למרות המשבר הכלכלי–
הופנו  והן  שונים,  גורמים  מכ–50  תרומות  גויסו  פיננסי 
בעיקר למלגות סיוע הן לסטודנטים נזקקים, הן לחיילים והן 

לסטודנטים בני–מיעוטים וממגזרים מיוחדים.

מיזם "דלת לעתיד"
 — החגים  בעונות  בשנה  פעמיים  המתבצע   — זה  במיזם 
מגויסות תרומות "קטנות" המיועדות למלגות עבור סטודנטים 
וכן  הלימוד,  שכר  את  לממן  המתקשים  חלשות  משכבות 
עבור חיילים הלומדים באוניברסיטה במהלך שירותם הסדיר 

וגם לאחר שחרורם. 

"חבק סטודנט"
אימצו  הן  כלכליות.  חברות  כמה  זה  במיזם  פעלו  השנה 
משנת  לימוד  שכר  עבורם  ומימנו  האו"פ  של  סטודנטים 
לימוד מלאה ועד לתואר מלא, על פי קריטריונים גיאוגרפיים 

וכלכליים.

אגודת ידידי 
האוניברסיטה הפתוחה בארצות הברית

בארצות  הידידים  אגודת  עם  היחסים  מערך  שודרג  השנה 
של  המיתוג  לשיפור  אסטרטגית  תוכנית  והוכנה  הברית 
אירועים  סדרת  באמצעות  זו  בארץ  הפתוחה  האוניברסיטה 

קשרי החוץ 

חברתיים לטובת האוניברסיטה הפתוחה, גיוס חברים חדשים 
והגדלת מספר הפעילים הצעירים בפעילויות האגודה.

 
להנהלת  ונמרצים  חדשים  חברים  נכנסו  האחרונה  בשנה 
האוניברסיטה  בוגרי  פעילים  והצטרפו  האמריקנית  האגודה 
הפתוחה, המשקפים מכלי ראשון את הישגי המוסד. כמו כן 
התמנו חברים חדשים למועצת האוניברסיטה מבין הפעילים 
הכלכלי  המשבר  למרות  האמריקנית.  באגודה  המרכזיים 
הקשה בקהילה הניו יורקית, נערך אירוע גאלה שנתי מרשים 
כניסה  כרטיסי  רכישת  באמצעות  תרמו  ומשתתפיו  ביותר, 

יקרים.

תמיכתן  את  המשיכו  אמריקניות  קרנות  של  ניכר  מספר 
מלגות  במתן  במיוחד  הפתוחה,  האוניברסיטה  בפעילויות 
לסטודנטים ומענקים לקליטת חוקרים צעירים בסגל האקדמי 

שלה. 

אגודת ידידי 
האוניברסיטה הפתוחה בברזיל

סאו  בעיר  ומוקדּה  מתפתחת,  בברזיל  באגודה  הפעילות 
פאולו. השנה הושם דגש על פיתוח קשרים להרחבת שיתוף 
הפעולה עם הקהילה היהודית ומוסדות החינוך בעיר, ונבחנו 
קורסים  באמצעות  קהילה  ועובדי  מורים  להכשרת  אפיקים 

אקדמיים של האוניברסיטה הפתוחה על ישראל ויהדות.

והם  והולכים,  גדלים  הקהילה  שמגייסת  התרומות  סכומי 
מיועדים למלגות לחיילים ולחרדים.

אגודת ידידי 
האוניברסיטה הפתוחה בקנדה

האגודה  היות  את  רשמית  הפדרלי  הממשל  אישר  השנה 
עבור  במס  לזיכוי  אישור  מאפשר  והדבר  בקנדה,  מלכ"ר 
תרומות לאוניברסיטה הפתוחה. תרומות שהתעכבו עד כה 
יוכלו  לישראל  דרך המגבית המאוחדת  לנתבן  הצורך  בגלל 

מעתה לעבור ישירות לאוניברסיטה הפתוחה.

קנדה  מטורונטו  פרידברג  קרן  עם  העמוק  הפעולה  שיתוף 
לשם הענקת מלגות ללימודים אקדמיים לחרדים ב"פרויקט 
מתמידים,  זה  במיזם  הסטודנטים  רבה.  הצלחה  נחל   "120
עומדים במטלות וזוכים לציונים גבוהים. אחדים זכו להיכלל 
תמיכתה  את  להגדיל  החליטה  הקרן  הנשיא.  מצטייני  בין 
האו"פ  של  להשתתפות  מדרישתה  נסוגה  סטודנט,  בכל 
במימון תואם ופתחה את המיזם לכל אדם חרדי שיענה על 

זה פותח את השער  הקריטריונים שהציבה. שיתוף פעולה 
השכלה  לרכוש  המעוניינים  יכולת  מעוטי  חרדים  לעשרות 
גבוהה במקביל ללימודיהם בישיבה, וזאת — ללא המחסום 

של ציוני בגרות או מבחן פסיכומטרי.

פתיחת מרכז "רוסקי מיר"
קרן "רוסקי מיר" )"העולם הרוסי"( נוסדה ב–2007 בעקבות 
ולהפיץ את  לטפח  פוטין  ולדימיר  רוסיה  נשיא  קריאתו של 
הקרן,  הרוסית.  השפה  ואת  הרוסית  התרבות  מורשת 
שמממנות אותה במשותף קרנות פרטיות וממשלת רוסיה, 
ברחבי  רוסית  תרבות  מרכזי  להקים  למטרה  לה  שמה 
הפתוחה  האוניברסיטה  את  בחרה  היא  בישראל  העולם. 
בשל  הן  רוסית,  לתרבות  מרכז  יוקם  שבו  האקדמי  כמוסד 
פעילותנו בשפה הרוסית ב"פרויקט רוסיה" והן בשל היכולות 
בארץ.  שונים  למקומות  אירועים  לשדר  שלנו  הטכנולוגיות 
הסכם  תולדת  מיר",  "רוסקי  מרכז  נחנך   2009 בספטמבר 
הקרן  לקרן.  הפתוחה  האוניברסיטה  בין  פעולה  לשיתוף 
העבירה לספריית האוניברסיטה הפתוחה אלף ספרי קריאה 
אלבומי  קלאסיים,  רוסיים  סרטים  של  קלטות  וכן  ברוסית 
אמנות ומילונים. האוניברסיטה התחייבה להציע לקהל הרחב 
הקרן,  במימון  לארגן,  וכן  הרוסית,  השפה  ללימוד  קורסים 
אירועים וימי עיון בנושאים הנוגעים לתרבות הרוסית, כגון ציון 

200 שנה להולדת הסופר ניקולאי גוגול.

אורחים
  

במהלך השנה ביקרו באוניברסיטה הפתוחה תורמים רבים, 
נציגי קרנות ובעלי קשרים שהתרשמו ביותר מפעילותנו.  

בסאו  היהודית  הקהילה  עם  הפעולה  שיתוף  קידום  לצורך 
פאולו אירחנו בארץ תורמים ובעלי השפעה בקהילה וכן את 
לעיתונות  התראיין  ביקורו  בישראל, שבמהלך  ברזיל  שגריר 

הברזילאית בעניין האוניברסיטה הפתוחה. 

שיווק ופרסום
ממחלקת  והפרסום  השיווק  מחלקת  הופרדה  השנה 
נעזרת  שהאוניברסיטה  הפרסום  משרד  והוחלף  המשאבים 
מכך,  יוצא  כפועל  "גלר–נסיס".  המשרד  נבחר  בשירותיו. 
אל  יותר  המכוונת  חדשה,  פרסומית  אסטרטגיה  אומצה 
המעסיקים ומציגה את בוגר האוניברסיטה הפתוחה כעובד 
עצמית,  ומשמעת  אחריות  עם  עצמאי  לומד  הוא  אידאלי: 

שולט בטכנולוגיות מידע ויש לו תואר אקדמי איכותי.

הפרסום השוטף להרשמה ללימודים האקדמיים של האו"פ 
באינטרנט,  מודפסת,  בעיתונות  מדיה:  ערוצי  במגוון  נעשה 
התקיימו  ההרשמה  בתקופות  ועוד.  חוצות  בשילוט  ברדיו, 
הלימודים  שיטת  הוסברה  ובהם  למתעניינים,  מידע  מפגשי 
המתעניינים  מרבית  הלימודים.  תוכניות  ופורטו  האופ"ית 
החדשים בלימודים באוניברסיטה הפתוחה הגיעו באמצעות 
הפרסום  נתח  השנה  הוגדל  כך  ובשל  באינטרנט,  הפרסום 
הפרסום  עיקר  הפרסום.  תמהיל  כלל  מתוך  באינטרנט 
וכן  בלימודים  המתמקדים  נישה  באתרי  נעשה  באינטרנט 

במנוע החיפוש גוגל.

יחסי ציבור
יחסי  משרד  את  השנה  החליפה  הפתוחה  האוניברסיטה 
הציבור. המשרד החדש, "בן–חורין אלכסנדרוביץ, אסטרטגיה 
יישומית ותקשורת", מטפל הן בנושאים שוטפים והן בסוגיות 

אסטרטגיות.

אתר אופנט
אתר אופנט מציג את כל המידע על האוניברסיטה הפתוחה 
לקהל הרחב בעברית ובאנגלית. המידע על הקורסים עודכן 
הקורסים  וקטלוג  האקדמי  הידיעון  פי  על  השנה  בתחילת 
והחיפוש בו שודרג. כמו כן הוקמו אתרי–בית חדשים ליחידות 

שונות של האו"פ ושופרו או חודשו אתרים קיימים. 

בין  הכולל  האקדמיים,  הלימודים  דיקנט  אתר  הושק  השנה 
מידע  מציג  האתר  הציבור.  לכלל  הפתוחים  תכנים  היתר 
לצד  על מחלקותיו  הלימודים האקדמיים  דיקנט  על  מפורט 

מידע שימושי לאוכלוסיות סטודנטים שונות. 

ל"פרויקט רוסיה" נבנה אתר אינטרנט מחודש בשפה הרוסית, 
חומרים  מגוון  לצד  הרחב  לציבור  המיועדים  תכנים  ובו 

טקסטואליים, קוליים וחזותיים לקורסים הנלמדים.

יעילה  תקשורת  לספקים  לאפשר  נועד  לספקים  האתר 
האוניברסיטה  של  והכלכלה  התכנון  מינהל  עם  ורציפה 
בכל  ושוטף  עדכני  מידע  עומד  הספקים  לרשות  הפתוחה. 
הקשור לתשלומים ולהתחייבויות של האוניברסיטה הפתוחה 
לאוניברסיטה  טלפוניות  פניות  לחסוך  אמור  והדבר  מולם, 

לשם בירורים.




