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גיוס משאבים וקשרי חוץ

היחידה לפיתוח משאבים וקשרי חוץ עסקה השנה בהובלה 
של תהליכי התרחבות משמעותיים של פעילות האוניברסיטה 
בישראל  חדשים  ותורמות  תורמים  קהלי  בקרב  הפתוחה 
תורמים  מול  הפעילות  ובהרחבת  בשימור  וכן  לה,  ומחוצה 

ותורמות קיימים. 

תרומות  לגייס  המאמצים  נמשכו  הקורונה  משבר  אף  על 
ויציבות הן בארץ הן בחו"ל מתוך מחשבה  מקרנות גדולות 
מתרומות  בהכנסות  יציבות  ליצור  היא  המטרה  קדימה. 
ומהבטחות ארוכות טווח. גויסו שבע קרנות חדשות, שכבר 
תרמו לראשונה השנה, והתקבלו הבטחות חתומות לתרומות 

מתמשכות. 

להלן עיקרי הפעילות לשנה זו:

בדצמבר 2019 מונה מר ערן ברושי לנשיא החדש של   0

ניסיון של  ברושי  למר  בארצות הברית.  הידידים  אגודת 
ציבוריות  ענק  בחברות  עסקים  כאיש  שנים   35 מעל 
הון  בקרנות  מתקדמים,  רפואה  בשירותי  העוסקות 
ישראל.  למען  הפילנתרופיה  בעולם  וכן  פרטיות  סיכון 
מינויו של מר ברושי פותח עידן חדש באגודת הידידים 
עם  כבר  הברית.  בארצות  הפתוחה  האוניברסיטה  של 
כניסתו לתפקיד נעשו צעדים משמעותיים, כגון קביעת 
אסטרטגיה חדשה לניהול האגודה, הוספת אנשי מפתח 
הכרחיים  פנים–ארגוניים  תהליכים  ביצוע  המנהל,  לוועד 
וקביעה של מדיניות גיוס כספים חדשה לשנה הקרובה 

בארצות הברית. 

התוכנית לחידוש ולהרחבת הפעילות בארצות הברית כבר   
יצאה לדרך, והיא כוללת את המהלכים האלה:

מהשורה  ומרצות  מרצים  עם  זום  הרצאות  סדרת   0

בוערים  נושאים  אודות  על  )בהתנדבות(  הראשונה 
שבסדר היום העולמי 

מינוי חברי ועד מנהל חדשים  0

פגישות עם תורמים ותורמות  0

פגישות עם תורמות ותורמים פוטנציאליים חדשים  0

חידוש תרומות   0

בראשות  בישראל,  הידידים  בחוג  נערכו  אירועים  שני   0

האו"פ  בקמפוס  התקיים  הראשון  קוברובסקי.  רוני  מר 
ברעננה והשני התקיים בזום בשל הקורונה. 

לידידים  פומבית  הוקרה  הענקת  של  המסורת  נמשכה   0

חדשים  תורמים  עימם  מביאים  אשר  פעילים  ולידידות 
לאו"פ, הוקרת תורמים ותורמות באמצעות קיבוע לוחיות 
הוקרה באזורים מרכזיים בקמפוס רעננה ובמרכזי לימוד 
ברחבי הארץ, עריכת ביקורים של תורמים פוטנציאליים 
מלגות  חלוקת  של  טקסים  וקיום  ברעננה  בקמפוס 

לסטודנטים ולסטודנטיות בנוכחות התורמים.

נשלחו עדכונים שוטפים לתורמים ולתורמות על אודות   0

בימי  ובעיקר  כתיקונם  בימים  באו"פ  מהנעשה  חדשות 
קורונה. 

בשל המשבר הכלכלי בתקופת הקורונה עלה משמעותית   0

מספר הסטודנטים והסטודנטיות הזקוקים לסיוע כלכלי. 
ותורמות  תורמים  בקרב  חירום  פרסום  מסע  הושק 
חירום  סיוע  לקבלת  בקשה  כלל  אשר  וחדשים  ותיקים 

לסטודנטים הזקוקים לו.

בגיוס  להתמקד  המאפשרת  מאומצת  עשייה  נמשכה   0

תרומות לתוכניות ייחודיות של האו"פ ולהרחיבה. במסגרת 
זו גויסה תרומה ייחודית להנגשה של חומרי לימוד לכבדי 
עם  וסטודנטיות  סטודנטים  לאלפי  שאפשרה  ראייה 

מוגבלויות לממש את זכותם ללימודים אקדמיים.


