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וס משאבים וקשרי חוץ גי

פעילות היחידה לפיתוח משאבים וקשרי חוץ, בהובלת הסמנכ"לית עו"ד יעל יטיב, התמקדה בשנת תשע"ז בכמה תהליכי 
עומק אסטרטגיים, פרי יישום של תוצרי חשיבה מחדש בנוגע לגישת היחידה לתהליכי גיוס המשאבים של האו"פ - הן בארץ 

והן ברחבי העולם. כל זאת בד בבד עם סיום תהליכי ייצוב של כוח האדם ביחידה וביסוס הזיכרון הארגוני. 

האו"פ,  של  הפעילות  מהיקף  ובעולם  בארץ  רבים  תורמים  של  התרשמותם  פרי.  לשאת  החלו  כבר  הללו  התהליכים  כל 
מצוינותה ושליחותה החברתית, לצד נדיבותם והירתמותם, אפשרו כבר השנה להרחיב את היקף המשאבים העומדים לרשות 

האו"פ לצורך חלוקת מלגות וקידום תכניות תמיכה ייחודיות לאוכלוסיות מגוונות. 

ושיווק, הוכנו חומרי הסברה מסוגים שונים  לצד פעילות נמשכת בהיבטים של פרסום  הגברת החשיפה של האו"פ:   0

ובשפות שונות והועלה דף של היחידה לפיתוח משאבים וקשרי חוץ לאתר האו"פ.

התמקדות בתכניות ייחודיות של האו"פ והצגתן לתורמים פוטנציאליים: ביטוי משמעותי למימוש החזון של האו"פ   0

הלכה למעשה מתבטא בכמה תכניות ייחודיות שהאו"פ מובילה, המתמקדות בפלחים משמעותיים בחברה הישראלית: 
התכנית היחידה בארץ ללימודי חיילים מצטיינים בשירות חובה; התכנית הגדולה בארץ ללימודי תלמידי תיכון מצטיינים 
ומחוננים; תכניות מותאמות אישית למתגוררים בפריפריה; תכנית ייחודית לקידום והעצמה של סטודנטים יוצאי אתיופיה 
והתכנית הייחודית לחרדים שמאפשרת להם לממש את פוטנציאל התעסוקה שלהם. האו"פ זיהתה שמתן מענה מותאם 
לצרכים המיוחדים של קבוצות אלה, יסייע להן להצליח לרכוש השכלה גבוהה ברמה גבוהה, שלא היו יכולות לרכוש מחוץ 
לאו"פ. היחידה לגיוס משאבים וקשרי חוץ מתמקדת בהצגתן של תכניות ייחודיות אלה לתורמים פוטנציאליים לשם גיוס 

משאבים, שיאפשרו לקדם ולפתח אותן.

ייצוב בסיס התורמים לאו"פ בישראל והרחבתו: השנה מוקדו מאמצים בייצובו ובהרחבתו של בסיס התורמים האיתן   0

והאיכותי עליו נשענת האו"פ בישראל. במסגרת זו אותרו מקורות תמיכה חדשים. בתוך כך החלה היערכות להשקתו של 
חוג ידידים לאו"פ, אשר יאגד את כל מי שתומכים באו"פ בישראל ושותפים לדרכה. הכוונה היא לרתום אנשים מובילים 
מהקהילה העסקית, החברתית והפילנתרופית בישראל וכן בוגרים של האו"פ להיות שותפים של האו"פ במימוש ייעודה. 

חוג הידידים של האו"פ יושק באירוע חגיגי שיתקיים בנובמבר 2017.

אגודת הידידים בארצות הברית 
אגודת הידידים של האו"פ בארצות הברית, שבראשה עומדת 
הנשיאה הגב' אינגבורג רעננערט, היא שותפה ותיקה וחשובה 
של האו"פ. השנה ננקטו צעדים לחיזוק השותפות ולמיצובה 
אסטרטגית  כשותפה  הברית  בארצות  הידידים  אגודת  של 
מובילה בגיוס המשאבים בחו"ל. מתוך שותפות זו נולדה, בין 
היתר, תוכנית אינגבורג ואיירה רעננערט, שמטרתה להגדיל 
הן את מספר הסטודנטים החרדים הלומדים באו"פ והן את 
שיעור המשלימים את לימודיהם לתואר אקדמי. גב' רעננערט 

נרתמה באופן אישי לסייע במימון התכנית ובהרחבתה.

.)Ellen Dubin Photography :איירה ואינגבורג רעננערט )צילום
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אגודת ידידי האו"פ בבריטניה
ג’ונתן קסטנבאום הסכים ליטול על עצמו לעמוד בראש אגודת  השנה הוקמה אגודת הידידים של האו"פ בבריטניה. לורד 
הידידים, ואנו רואים בכך זכות גדולה. פירות הקמתה לא איחרו להגיע כבר השנה. השקתה של האגודה צוינה באירוע חגיגי, 
שהתקיים בפברואר 2017 בבית הלורדים בפרלמנט בלונדון. האירוע התקיים בחסות הלורד הארי וולף, לשעבר נשיא בית 
המשפט העליון של אנגליה וויילס, חבר מועצת האו"פ שאף שימש נגיד האו"פ במשך שנים רבות. באירוע היוקרתי והמכובד 
השתתפו קרוב למאה מוזמנים מבית הנבחרים וראשי הקהילה המשפטית והקהילה העסקית הישראלית בלונדון. נגידת האו"פ, 
נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, דורית ביניש ונשיא האוניברסיטה, פרופ' קובי מצר, הציגו לנוכחים את האוניברסיטה, 
חזונה ודרכי עבודתה. כמה מבוגריה של האו"פ המתגוררים בלונדון השתתפו אף הם באירוע. שגריר ישראל בבריטניה מארק 

רגב כיבד את הארוע בנוכחותו ונשא דברי ברכה.

תשתית לגיוס כספים באמריקה הלטינית ובמערב אירופה
ראש תחום מדינות אמריקה הלטינית ומערב אירופה ביחידה לפיתוח משאבים וקשרי חוץ נכנס לתפקידו במהלך השנה וכבר 
ביקר בכמה ממדינות אלה ונפגש עם מנהיגי הקהילות היהודיות ועם אנשי עסקים יהודים בולטים כדי לגייס ידידים לאו"פ. 
ידידים של  בשלב הראשון הכוונה היא להקים במדינות אלה נציגויות, שבהמשך יהיו בעלות פוטנציאל להתפתח לאגודות 
ממש. בנוסף לכך נערכו ביקורים של תורמים פוטנציאליים בקמפוס האו"פ ברעננה, ובמהלכם הם נחשפו באופן בלתי אמצעי 

לעשייה המגוונת והייחודית באו"פ.

.)John Rifkin :קובי מצר, דורית ביניש, מארק רגב, ג'ונתן קסטנבאום )צילום


