
46

וכן בהרחבת הקשרים  מחלקת המשאבים השקיעה השנה מאמצים בחיזוק היחסים עם אגודת הידידים בארצות הברית 
בבריטניה. בד בבד נעשתה עבודה רבה בהמשך גיוס כספים בישראל שלא במסגרת אגודת ידידים ובהקמת קרנות מלגות 

כמפעל להנצחת זכרם של יקירים.

גיוס כספים בישראל
גייסה כמה  גיוס הכספים מידידים ומעסקים בישראל מכוון בעיקר לגיוס מלגות לימודים. מנהלת קשרי תורמים בישראל 
משפחות לכינון קרנות מלגות לזכר יקיריהן. עוד הושם דגש בהתקשרות עם קרנות ועם גופים המעוניינים להשקיע בקמפוס 

בית דניאל למימוש תכנית מקיפה לביסוס המקום כמרכז מוזיקה ותרבות. 

קשרי חוץ

"לא מרים ידיים" — ערב הוקרה לדב לאוטמן 

יזמה האו"פ ערב הוקרה לכבוד מר דב לאוטמן, נשיא הכבוד של הידידים בישראל, שנערך בשיתוף תנועת "הכול  השנה 
חינוך", שמר לאוטמן עומד בראשה. בערב נכחו מאות מחבריו האישיים של מר לאוטמן ובכללם בכירי המשק הישראלי, 
פוליטיקאים ובכירים במשרדי הממשלה. כשלושים משתתפים הגיעו מוקדם יותר לסיור בקמפוס האו"פ ובאולפנים בהנחייתה 
של האדריכלית עדה כרמי–מלמד ובהשתתפות נשיאת האו"פ. בדברי הברכה שנשא שר החינוך בפתיחת הערב הודגש מקומה 
הייחודי של האו"פ בעשייתו של דב לאוטמן. באירוע הוצגו הגופים שמר לאוטמן פעיל בהם, ובכללם האוניברסיטה הפתוחה. 
בסיום הערב הוענקה למר לאוטמן תעודת עמית כבוד של האו"פ, ועליה הוא הודה במילים: "קיבלתי כבר בחיי שני תוארי 

כבוד, ואני הכי גאה בתואר הזה, כי אני לא חושב שיש עוד מוקד שתורם כמו האו"פ לסגירת פערים בחברה הישראלית". 

אגודת ידידי האו"פ בארצות הברית
השנה נמשך התהליך של בניית קשרי האמון והעבודה המשותפת בין האו"פ לאגודת ידידי האו"פ בארצות הברית ועם נשיאת 
האגודה, הגב' אינגבורג רעננערט. במסגרת זו התקיימה בסוף חודש אוקטובר ארוחת הגאלה השנתית בניו יורק, ובה השתתפו 
למעלה מ–400 מוזמנים מבכירי הקהילה היהודית. נשיאת האגודה הודיעה שבכוונתה לספק מימון להקמת המרכז להתמדה 
בלימודים. אגודת ידידי האו"פ בארצות הברית לקחה השנה חלק פעיל יותר בתמיכה בכמה פרויקטים של האו"פ, בכללם 

תרומה לפרויקט בחינת המעבדות הווירטואליות ותרומה לקרן מלגות ההצטיינות.
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פעילות האו"פ בבריטניה
בהמשך ליוזמתו של נגיד האוניברסיטה, הלורד וולף, לפתיחת דלתות לידידיו בבריטניה, נעשה השנה ניסיון לקדם חיבור ידידים 
מבריטניה לפעילות האו"פ. המאמצים כוונו לקראת הכנס המשותף של המכון ליחסי מוסלמים, יהודים ונוצרים של האו"פ 
ומכון וולף בקיימברידג'. ביקור של שגריר בריטניה באו"פ, אירוע היכרות ודיון על שיתוף פעולה עם אגודת בוגרי קיימברידג' 
בישראל בהזמנת הלורד וולף ונשיאת האו"פ, נוסף על אירועים וכנסים שהנשיאה השתתפה בהם בלונדון, פתחו עבורנו דלתות. 
מאמצים אלה הניבו תרומות אחדות למלגות, אך לא הצלחנו לקיים פעילות יחסי ציבור והתרמה בהיקף רחב. במסגרת הביקור 

בקיימברידג' קיימה הנשיאה פגישות בלונדון עם תורמים פוטנציאליים.

פעילות האו"פ בברזיל
בהמשך לשיתוף הפעולה עם אוניברסיטת סאו–פאולו בברזיל, מנהל מחלקת המשאבים ביקר בסאו–פאולו במטרה לחזק את 

הקשר עם תורמים ועם גורמים אחרים בקהילה בניסיון לבנות שיתופי פעולה נוספים.

ארוחת הגאלה השנתית בניו יורק

ביקור שגריר בריטניה בתערוכה "מחוות ישראליות לרנסנס האיטלקי"


