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מחלקת גיוס משאבים הובילה השנה תהליך התרחבות וחשיפה של פעילות האוניברסיטה הפתוחה בקרב קהלי תורמים 
גיוס  ותומכים של האו"פ באזורים חדשים. השנה התמקדה הפעילות של  ידידים  ובנייה של מערך  חדשים מרחבי העולם 
התרומות בפרויקטים מיוחדים להנגשת ההשכלה הגבוהה לפריפריה ולאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים. היענותם ונדיבותם 
של תורמים רבים מכל רחבי העולם אפשרה חלוקת מלגות נרחבת לסטודנטים ויצירת מגוון של פרויקטים שנועדו לסייע להם. 

גיוס כספים בישראל 
מספר לא מבוטל של חברות עסקיות, קרנות וגורמים פרטיים בישראל תרמו השנה לחלוקת מלגות לסטודנטים באו"פ. אגודת 
הבוגרים של האו"פ גם הובילה מבצע לגיוס תרומות בקרב הבוגרים, ולראשונה יושק בקרוב קמפיין לגיוס תרומות קטנות 

מהציבור ברשתות החברתיות באינטרנט. 

 פרויקט ACCESS בפריפריה
פרויקט ACCESS מתמקד בערי הפריפריה ומעניק חבילת נגישות להשכלה גבוהה הכוללת הקמת מרכז לימוד חדש של 
האו"פ ביישוב, חלוקת מלגות שכר לימוד, סדנאות הכנה ומיומנויות למידה וליווי אישי לסטודנטים. פיילוט ראשון מתקיים זו 

השנה השנייה באופקים, ועקב הצלחתו תורמים רבים מגלים עניין בהעתקת המודל ליישובים נוספים ברחבי הארץ. 

 פרויקט ההתמדה
לאור הצלחתה הורחבה והתמסדה השנה קרן המלגות לפרויקט ההתמדה. הפרויקט מאתר סטודנטים אשר סיימו כבר חלק 
נכבד ממסלול התואר בהצלחה, אולם מתקשים להמשיך בלימודיהם ולהגיע לסיום המיוחל. הקרן מעניקה לסטודנטים אלו 
מלגה מלאה המותנית בהצלחתם בלימודים ומלווה אותם עד טקס הסיום וקבלת התואר האקדמי. קשר אישי ומרגש במיוחד 

נרקם בין המשפחות התורמות לבין הסטודנטים הלוקחים חלק בפרויקט. 

מלגות
 מלגות סיוע כלכלי

כלכלי  סיוע  מלגות  מ־4,000  למעלה  חולקו השנה  נוספים  ותורמים  הברית  בארצות  האו"פ  הידידים של  אגודת  באדיבות 
לסטודנטים נזקקים מכל רחבי הארץ. משפחות רבות בחרו להנציח את יקיריהן באמצעות חלוקת מלגות לסטודנטים, והן 
מקיימות טקסי הוקרה בהשתתפות מקבלי המלגות. דיקן הסטודנטים מוביל את התהליך של חלוקת המלגות בשיתוף פעולה 

עם המשפחות התורמות. 

 מלגות לסטודנטים דוברי ערבית ולסטודנטים חרדים
כמה קרנות גדולות בארצות הברית, פדרציות יהודיות ותורמים פרטיים ביקשו לשים דגש השנה בתמיכה בסטודנטים דוברי 
ערבית ובסטודנטים מהמגזר החרדי ואפשרו מגוון פרויקטים לאוכלוסיות אלו. הפרויקטים כוללים סדנאות הכנה במקצועות 

הליבה, סדנאות בנושא מיומנויות למידה, סיוע וליווי אישי ומתן מלגות סיוע כלכלי.

 פרויקט תמיכה וסיוע לסטודנטים יוצאי אתיופיה
מאמצי גיוס מיוחדים מוקדו השנה בפרויקט חניכה חדש של סטודנטים יוצאי אתיופיה. הפרויקט מעניק חבילת תמיכה וסיוע 
לסטודנטים אלה הכוללת מלגות שכר לימוד, חניכה אישית והכוונה לאורך מסלול הלימודים, סדנאות הכנה במיומנויות למידה, 

במתמטיקה, באנגלית ובמחשבים והכוונה אישית בכניסה לשוק העבודה. 

מלגות "צוק איתן" 
לאחר מבצע "צוק איתן" התחייבה הנהלת האו"פ לעשות ככל האפשר כדי לוודא שאף סטודנט לא ייפגע בלימודיו עקב שירות 
מילואים במהלך המבצע, לרבות סטודנטים תושבי הדרום. תורמים רבים התגייסו למאמץ ותרמו מלגות סיוע לסטודנטים אלו 

כחלק ממערך שלם שכלל מועדי בחינות מיוחדים, שיעורי תגבור, ליווי מיוחד וסיוע אקדמי וכלכלי. 

וס משאבים וקשרי חוץ גי
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אגודת הידידים של האו"פ בארצות הברית 
גם השנה נמשך הקשר ההדוק עם אגודת הידידים של האו"פ, והוא הביא לתוצאות מבורכות. בחודש נובמבר השתתפו כ־350 
איש באירוע הגאלה השנתי בניו יורק, שבו גויסו סכומים נכבדים לחלוקת מלגות לסטודנטים, ולראשונה התקיים אירוע קיץ 
גדול למשפחות התורמים בביתה של נשיאת האגודה, הגב' אינגבורג רעננרט. השנה התמקדה הפעילות בהרחבה של מעגל 
התורמים וידידי האו"פ בארצות הברית לאזורים חדשים, בשילוב כוחות חדשים בוועד המנהל של האגודה ובארגון אירועים של 

גיוס כספים בהשתתפות נשיא האו"פ, נגידת האו"פ וחברי הסגל. 

ידידי האו"פ בחוף המערבי בארצות הברית 
השנה התגבשה קבוצה חדשה של ידידי האו"פ בלוס אנג'לס ובחוף המערבי. מנהיגות מקומית של הקהילה העסקית נרתמה 

לסייע בחשיפה של פעילות האו"פ לקהלים חדשים, בארגון אירועים לגיוס כספים ובפעילות שוטפת לגיוס תרומות. 

ידידי האו"פ בדרום אמריקה בכלל ובברזיל בפרט
מנהל מחלקת גיוס משאבים ביקר השנה בברזיל ובארצות אחרות בדרום אמריקה ונפגש עם מנהיגי הקהילות היהודיות כדי 

לגייס תומכים וידידים לאו"פ בדרום אמריקה. בימים אלו מתקיימת פעילות שוטפת של גיוס כספים בארצות אלו. 

אינגבורג רעננרט                                                               קובי מצר


