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השנה התמקדה הפעילות של מחלקת גיוס משאבים וקשרי חוץ בגיוס תרומות לפרויקטים שונים תחת מעטפת פרויקט 
גיוס המגזר העסקי למאבק בצמצום הפערים בחברה הישראלית באמצעות הנגשת ההשכלה הגבוהה לכלל   — ACCESS
אזרחי ישראל. השנה הוכפל סכום התרומות שגויסו לפעילויות האוניברסיטה הפתוחה ואפשרו לקיים מגוון פרויקטים חדשים 

להנגשת ההשכלה הגבוהה במיוחד בקרב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

גיוס כספים בישראל 
גורמים רבים מהמגזר העסקי, חברות מובילות, קרנות ומשפחות המעוניינות להנציח את יקיריהן באמצעות חלוקת מלגות 
לסטודנטים תרמו רבות השנה לאו"פ. אנו משיקים בימים אלה מחדש את חוג ידידי האו"פ בישראל ומנהלים פעילות לגיוס 

בוגרי האו"פ לפעולות תרומה וסיוע. 

פרויקט ACCESS אופקים 
וקרן היסוד ובשיתוף עמותת בוגרי סיירת מטכ"ל המקיימת פעילות חברתית באופקים הוקם  באדיבות קרן פעמי תקווה 
השנה מרכז לימוד חדש של האו"פ במרכז הצעירים באופקים, ונפתחו קבוצות לימוד של סטודנטים תושבי העיר בקורסי 
חינוך ופסיכולוגיה. הסטודנטים זוכים למלגות לימוד באדיבות הקרנות ולליווי וסיוע במציאת עבודה מאנשי מרכז הצעירים בעיר 

ומעמותת בוגרי סיירת מטכ"ל. 

פרויקט ההתמדה — הקרן לזכרו של גיא שקורי 
פרויקט ההתמדה מאתר סטודנטים אשר נמצאים במהלך לימודי התואר, סיימו חלק נכבד מהמסלול בהצלחה, ונסיבות החיים 
אינן מאפשרות להם להמשיך כראוי במסלול לקבלת התואר. השנה הוקמה הקרן לזכרו של גיא שקורי ז"ל, בוגר מצטיין של 
האו"פ במחלקה לכלכלה ולניהול, על מנת לסייע לסטודנטים אלה. הקרן מאמצת את הסטודנטים הללו ומעניקה להם מלגה 
מלאה, מותנית בהצלחה, עד סיום התואר המיוחל. ב־21 במארס התקיים בניו יורק טקס השקה של קרן המלגות בהשתתפות 
נגידת האוניברסיטה, נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, דורית ביניש, יזם הנדל"ן מר שמעון שקורי, בוגרת האו"פ גילת קול 

הלומדת לדוקטורט באוניברסיטת פרינסטון ובכירים במגזר הנדל"ן בעיר ניו יורק. 

מלגות לסיוע אקדמי ולסיוע כלכלי
מלגות לסטודנטים דוברי ערבית ולסטודנטים חרדים 

סכומים נכבדים גויסו השנה למלגות ולסיוע אקדמי לסטודנטים דוברי ערבית ולסטודנטים חרדים. קרן גולדברג, קרן SVF של 
איגוד הפדרציות היהודיות בארצות הברית וכמה תורמים פרטיים אפשרו להפעיל מגוון פרויקטים לאוכלוסיות אלה, ובכללם 

סדנאות הכנה במקצועות הליבה, סדנאות לשיפור מיומנויות למידה, סיוע וליווי אישי ומתן מלגות סיוע כלכלי.

מלגות סיוע כלכלי 
מעל 4,000 מלגות סיוע כלכלי חולקו השנה לסטודנטים נזקקים באדיבותם של תורמים רבים ומגוונים מישראל, מארצות 
הברית, מאירופה ומשאר מדינות העולם. אגודת הידידים של האו"פ בארצות הברית פועלת רבות ובהצלחה לגיוס מלגות סיוע 
כלכלי, והשנה התקבלה תרומה נדיבה מקרן מאיירס בקליבלנד, ארצות הברית, שתאפשר חלוקה בהיקף משמעותי של מלגות 

סיוע כלכלי בחמש השנים הקרובות. 

פרויקט אקדמיה בתיכון 
פרויקט אקדמיה בתיכון נערך בשיתוף משרד החינוך ומאפשר לתלמידי תיכון מצטיינים להתחיל את דרכם האקדמית במהלך 
הברית,  בארצות  האו"פ  הידידים של  אגודת  יו"ר  רעננערט,  אינגבורג  גב'  ביותר של  נדיבה  לתרומה  הודות  התיכון.  לימודי 

התאפשרה חלוקת מלגות לתלמידי תיכון בכל רחבי הארץ. 

וס משאבים וקשרי חוץ גי
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מבצע “צוק איתן": הכול נרתמים 
מבצע “צוק איתן" דרש היערכות מיוחדת כדי לסייע לסטודנטים שיצאו למילואים בזמן המבצע, לסטודנטים תושבי הדרום 

ולסטודנטים שלימודיהם נפגעו בשל הלחימה. תורמים רבים מהארץ ומחו"ל נרתמו לסייע בתקופה זו.

פרויקט סיוע לניצולי שואה בשיתוף אגודת הסטודנטים 
ביוזמת אגודת הסטודנטים של האו"פ ובסיועו של מר מריוס נכט הושק פרויקט שבו סטודנטים הפעילים באגודה מתנדבים 
למפגשים ולפעולות סיוע לניצולי השואה. מערכות יחסים מיוחדות נקשרות ביניהם, והקשר מסייע רבות לניצולים. הסטודנטים 

זוכים למלגות הוקרה על פעילות זו. 

פרס קרן גולדברג לחוקרים מצטיינים — הוצאת הספרים של האו"פ 
בזכות תרומתה הנדיבה של קרן גולדברג מסן דייגו תתקיים החל מהשנה תחרות לחוקרים מצטיינים בהוצאת הספרים של 
האו"פ, ויוענק פרס לחוקרים מצטיינים. קול קורא מיוחד יופנה לחוקרים מכל רחבי הארץ להשתתף בתחרות. ועדה מיוחדת 

תבחר את המחקר המצטיין שיפורסם בהוצאת הספרים של האו"פ. 

אירוע הגאלה השנתי של אגודת הידידים של האו"פ בארצות הברית
כמדי שנה גם השנה התקיימה ארוחת הגאלה השנתית של אגודת הידידים של האו"פ בארצות הברית בחודש אוקטובר 
בהשתתפות כ־400 מבכירי המגזר העסקי בניו יורק. נגידת האוניברסיטה, נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, דורית ביניש, 
הייתה הדוברת המרכזית באירוע יחד עם נשיא האו"פ, פרופ' קובי מצר. הזוג קים ולארי היימן וגב' נינה רוזנוולד היו אורחי 

הכבוד באירוע, שבו גויס סכום של למעלה מ־800,000 אלף דולר למלגות עבור סטודנטים באו"פ. 

מימין לשמאל: אינגבורג רעננרט, ניקול מנגד, קובי מצר, דורית ביניש, בועז נול


