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באפריל 2013 התחלף מנהל מחלקת גיוס משאבים וקשרי חוץ באוניברסיטה הפתוחה. מר בועז נול, המנהל החדש, הכין 
תכנית אסטרטגית דו־שנתית למיתוג ולנראות האו"פ בעיני תורמים פוטנציאליים בארץ ובחו"ל והציב יעד גיוס של חמישה 
מיליון דולר עד לשנת 2015. התכנית מבוססת על מיתוג האו"פ כמוסד הרלוונטי ביותר להענקת מעטפת כוללת של נגישות 

להשכלה גבוהה במטרה ליצור מוביליות חברתית בחברה הישראלית. 

וס משאבים וקשרי חוץ גי

גיוס כספים בישראל
מלגות  חבילות  לגיוס  בעיקר  מוכוון  בישראל  הכספים  גיוס 
לסטודנטים מקרב גורמים פרטיים, חברות עסקיות וקרנות. 
משפחות רבות בחרו להנציח את יקיריהן דרך הקמת קרן 
מלגות  חלוקת  בטקס  התאחדו  וכולם  שמם  על  מלגות 

לסטודנטים על שם בוגרי האו"פ חללי אסון הכרמל. 

פרויקט  הושק  בישראל  משאבים  לגייס  מהמאמץ  כחלק 
ACCESS, שיוצר מעטפת כוללת של פעילות האו"פ תחת 
 - ראשונה  ממדרגה  לאומית  משימה  של  אחת  מטרייה 
גבוהה  להשכלה  נגישות  דרך  החברתיים  הפערים  סגירת 
נגישות  לספק  היא  הפרויקט  מטרת  ישראל.  אזרחי  לכלל 
כלכלית באמצעות חלוקת מלגות לסטודנטים נזקקים, לספק 
ולספק  למידה מרחוק  נגישות טכנולוגית באמצעות שיטות 
ולדוברי הערבית.  נגישות שווה לכול ובמיוחד למגזר החרדי 
ולגיוס  האו"פ  בוגרי  לגיוס  ציבורי  קמפיין  כולל  הפרויקט 
תרומות קטנות באינטרנט ופיילוט שיתוף פעולה בין עיריית 
רעננה ובין חברות עסקיות הפועלות ברעננה שנועד להעניק 

חבילות מלגות לסטודנטים באו"פ. 

אגודת ידידי האו"פ בארצות הברית
השנה נמשכו קשרי העבודה בין האו"פ לאגודת ידידי האו"פ 
נשיאת  רעננערט,  אינגבורג  הגב'  בראשות  הברית  בארצות 
אוקטובר  בחודש  שנערך  השנתי  הגאלה  באירוע  האגודה. 
יותר מ־400 מוזמנים מבכירי הקהילה  יורק, השתתפו  בניו 
ליברמן,  ג'וזף  היהודי,  הסנטור  הברית.  בארצות  היהודית 
ומנכ"לית בנק לאומי היוצאת, הגב' גליה מאור, היו בין מקבלי 
אות הכבוד באירוע. האגודה תרמה השנה להקמת מעבדות 
ולחלוקת  בתיכון"  “אקדמיה  לפרויקט  באו"פ,  וירטואליות 

מלגות לסטודנטים נזקקים בכל רחבי הארץ. 

פעילות האו"פ בבריטניה 
לרגל סיום תפקידו של נגיד האו"פ היוצא, הלורד וולף, ויום 
באו"פ.  וולף  משפחת  של  ביקור  התקיים  ה־80  הולדתו 
התקיימה סדרת ארועים שבהם לקחו חלק צמרת מערכת 
חבריו  משפחתו,  וכן  בישראל  העסקית  והקהילה  המשפט 

ומכריו של הלורד. 

מכון  ובין  בקיימבריג'  וולף  מכון  בין  הפעולה  שיתוף  נמשך 
שכולל  באו"פ,  ונוצרים  יהודים  מוסלמים,  ליחסי  המחקר 

מאמץ מיוחד לגיוס משאבים בקרב קהילת יהודי בריטניה. 
ביקור דן שפירו, שגריר ארה"ב, באו"פ

הגאלה השנתית: פרופ' חגית מסר־ירון, הגב' אינגבורג רעננערט 
והגב' גליה מאור


