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ידידי האוניברסיטה הפתוחה
ידידי האוניברסיטה הפתוחה פועלים לקידום מטרותיה של האוניברסיטה ונרתמים לגיוס תומכים, משאבים ותרומות עבורה, 

באמצעות אגודות או באופן ישיר.

ידידי האוניברסיטה הפתוחה בישראל
ידידי האוניברסיטה הפתוחה בישראל פעלה לגיוס תרומות המופנות בעיקר למלגות לסטודנטים, בעיקר באמצעות  אגודת 
הפעלת תכנית חברתית־תרבותית ענפה. מדי שנה משקיעה האוניברסיטה משאבים בפעילות האגודה. כחלק מניתוח פעילות 
האגודה, ביקשה האוניברסיטה לקדם תכנית עסקית רב־שנתית לפעילות הידידים, שתאפשר לאגודתם, בתוך כמה שנים, לגייס 
תרומות בהיקף העולה במידה ניכרת על תמיכת האוניברסיטה בארגון. הנהלת ידידי האגודה בחרה שלא להיענות לאתגר 

והחליטה על פירוק עמותת אגודת הידידים כישות משפטית נפרדת.

פעילות גיוס הכספים בישראל הוטמעה בפעילותה של מחלקת המשאבים של האוניברסיטה הפתוחה, ובמקביל האוניברסיטה 
פועלת לחידוש ולהעצמת פעילות ידידי האוניברסיטה במסגרת מחלקת משאבים ובאמצעות מחלקת האירועים. 

במהלך השנה אירחה הנהלת האוניברסיטה הפתוחה מספר רב של אנשי עסקים כדי לשלבם בפעילות בפורום הידידים. כמה 
מהפגישות הניבו שיתופי פעולה ומבקרים הביעו נכונות לקחת חלק בפורום.

קשרי חוץ

אגודת ידידי האו"פ בארצות הברית
והעבודה  האמון  קשרי  בניית  של  התהליך  נמשכו  השנה 
ידידי האוניברסיטה הפתוחה  המשותפת בין האו"פ לאגודת 
מונתה  מורכבת,  מעבר  תקופת  לאחר  הברית.  בארצות 
למשרד בניו יורק מנהלת משרד חדשה, הגב' לורי פוזן. חברי 
האגודה החלו להיות מעורבים בפעילויות של ועדות משימה 
תהליך  קידם  תומסון,  מלקולם  מר  האגודה,  יו"ר  שונות. 
וארגון המשימות  בין החברים המתנדבים  אחריות  לחלוקת 

השונות.

משלחת של חברי הנהלת אגודת הידידים בראשות נשיאת 
ויו"ר האגודה מר מלקולם  האגודה הגב' אינגבורג רעננערט 
טומסון ביקרה בישראל. חבריה השתתפו באירוע ההצדעה 
לבוגרי האו"פ ובטקס חלוקת תארים. כמו כן סיירו בקמפוס 
ברעננה, בקמפוס גבעת חביבה ובקמפוס רמת־אביב ונפגשו 
עם בעלי תפקידים בכירים באוניברסיטה ועם חוקרים ולמדו 

מקרוב על המיזמים המרכזיים באוניברסיטה הפתוחה.

תרומה  הברית  בארצות  הידידים  אגודת  גייסה  היתר  בין 
לפרויקט הגלובליזציה, תרומה להקמת קרן לחלוקת מלגות 
באסון  שנספו  האו"פ  של  סטודנטים   9 לזכר  כלכלי  סיוע 
השרפה בכרמל וכן תרומה להמשך ולחיזוק פעילות מועדון 

.MBAהיזמים ובוגרי תכנית ה־

אירועים  מספר  השנה  במהלך  ארגנו  האגודה  חברי 
את  חשפו  האירועים  האוניברסיטה.  ראשי  בהשתתפות 
בין  רבה.  להצלחה  וזכו  מגוונים  בפני קהלים  האו"פ  עבודת 
האירועים: ארוחת צהריים בביתה של נשיאת אגודת הידידים 
וארוחת בוקר בבית הכנסת, אירוע בביתו של חבר הנהלת 
הנהלת  חברת  של  בביתה  ואירוע  ברוקלר  קן  מר  האגודה 
נינה רוזנוולד, שבו נפגשו חברי נשיאות מכון  האגודה הגב' 

הדסון המכובד לפגישה עם נשיאת האו"פ.

הגב' אינגבורג רעננערט, נשיאת אגודת ידידי האו"פ בארצות הברית, בטקס 
הענקת תארים.
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פעילות האו"פ בבריטניה
יוזמתו של נגיד האוניברסיטה, הלורד הארי וולף, לפתיחת דלתות לידידיו בבריטניה, הניבה השנה תרומות למלגות. שיתוף 
הפעולה שהחל עם מכון וולף באוניברסיטת קמברידג' נמשך, והתקדמו ההכנות לקראת כנס בין־לאומי משותף בחודש יוני 
2012. לצורך מינוף פעילות זו, התקיימו השנה פגישות לגבי תכנית פיילוט לפעילות ידידים וגיוס כספים בלונדון. לצורך תכנית 

זו נמצאה גייסת כספים בלונדון, הגב' וונדי פולקוף. 

ביקור משלחת חברי הנהלת אגודת ידידי האו"פ בארצות הברית.

טקס הענקת מלגות תרומת אגודת ידידי האו"פ בארצות הברית לזכר הסטודנטים שנספו באסון השרפה בכרמל.


