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גיוס משאבים וקשרי חוץ

היחידה לפיתוח משאבים וקשרי חוץ הובילה השנה תהליכי 
התרחבות משמעותיים של פעילות האוניברסיטה הפתוחה 
בקרב קהלי תורמים חדשים, הן בישראל והן מחוצה לה, וכן 

עסקה בשימור הפעילות מול תורמים קיימים ובפיתוחה.

כנשיאת  מתפקידה  רעננערט  אינגבורג  גב'  פרשה  השנה 
האוניברסיטה  הברית.  בארצות  האו"פ  של  הידידים  אגודת 
שנות   27 על  רעננערט  ולמשפחת  רעננערט  לגברת  מודה 

פעילות מסורה למען האו"פ. 

להלן עיקרי הפעילות לשנה זו:

והחלה  בשווייץ,  הידידים  אגודת  הושקה  השנה  בינואר   0

בערב  צוינה  האגודה  הקמת  כספים.  גיוס  של  פעילות 
השקה חגיגי.

ביוני 2019 נערך אירוע שני של אגודת הידידים באנגליה   0

הפוטנציאליים  התורמים  מעגל  את  הרחיבה  אשר 
החדשים. 

תורמים  עם  הקשרים  ביסוס  על  שוקדת  היחידה   0

טובות  התוצאות  הלטינית.  באמריקה  פוטנציאליים 
ומתמשכות.

נערכו שלושה אירועי חוג הידידים בישראל, אשר הגדילו   0

את מספר חברי החוג לכ־120, וכן את כמות התרומות 
ואת סוג התורמים. לאחרונה מונה מר רוני קוברובסקי 

ליו"ר חוג ידידי האוניברסיטה הפתוחה בישראל. 

לידידים  פומבית  הוקרה  הענקת  של  מסורת  החלה   0

השנה  לאו"פ.  חדשים  תורמים  מביאים  אשר  פעילים 
והרחבה של טקסים קטנים  חידוש  גם על  דגש  הושם 
הוכיח  זה  וצעד  לתורמים,  מלגות  לחלוקת  ומרגשים 
את עצמו הן בהבאת תורמים חדשים והן בהרחבה של 

מעגלי התורמים הפוטנציאליים. 

ועם  תורמים  עם  האישיות  הפגישות  מסורת  נמשכה   0

תורמים פוטנציאליים. כמו כן נערכו ביקורים של תורמים 
על  דגש  הושם  שבהם  האו"פ,  בקמפוס  פוטנציאליים 
מפגשים עם סטודנטים ועל חשיפה לטכנולוגיות הלמידה 

המתקדמות של האו"פ. 

נפתחו יוזמות חדשות מול מגזרים שונים בעולם העסקים   0

אלו  מאמצים  נישה.  לכל  המותאם  כספים  גיוס  לשם 
החלו לשאת פרי.

תורמים  ועם  תורמים  עם  הקשר  הידוק  במסגרת   0

של  ההסברה  חומרי  איכות  הורחבה  פוטנציאליים 
ברכות  סרטונים,  והפקת  צילום   - לסוגיהם  המחלקה 

לחגים, הזמנות לאירועים ייחודיים של האו"פ ועוד.

תרומות  גיוס  של  וההרחבה  ההתמקדות  נמשכות   0

לתכניות מלגות ייחודיות של האו"פ, והוחל בגיוס תרומות 
בערבי טקסים להענקת תארים וטקסי מצטיינים. בקרוב 
יעלה לאוויר עמוד נחיתה אשר יאפשר תרומות מקוונות. 
מחקר  תחומי  למען  גיוס  במאמצי  הוחל  כך  על  נוסף 

ופיתוח של האו"פ בנושאים שונים.
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ערב חוג הידידים בביתם של נעמי ויוסי ברנע. 
מימין לשמאל: נעמי ברנע, יעל יטיב, זאב אבלס, דורית ביניש, מימי איזנשטדט, יוסי ברנע, עמית שטרייט




