גיוס משאבים וקשרי חוץ
היחידה לפיתוח משאבים וקשרי חוץ הובילה תהליכי
התרחבות חשובים בפעילות האוניברסיטה הפתוחה בקרב
קהלי תורמים חדשים ,הן בישראל והן מחוצה לה .להלן
עיקרי הפעילות לשנה זו.
 0הקמת חוג הידידים של האו"פ בישראל — חוג הידידים
של האו"פ הושק בנובמבר  2017בערב חגיגי ומרגש
בהשתתפות תורמים ובכירים מהקהילה העסקית
והפילנטרופית בישראל .אירוע נוסף נערך במאי .2018
מטרת חוג הידידים בארץ היא הרחבת גיוס כספים
למלגות וכן הרחבה של אוכלוסיית התורמים לכלל
הפרויקטים של האו"פ .יו"ר החוג הוא נשיא התאחדות
התעשיינים ,מר שרגא ברוש .החוג מונה  77חברים,
ומספר זה הולך וגדל מדי חודש .חברי החוג משלמים דמי
חברות אשר נתרמים במלואם למלגות סיוע לסטודנטים
נזקקים.
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0

מר שרגא ברוש באירוע השקת חוג הידידים
0

0

במסגרת המאמצים להרחיב את גיוס הכספים הוקמו
השנה לראשונה אגודות ידידים בצרפת ,בשווייץ
ובאמריקה הלטינית .לשמחתנו גויסו סכומים ניכרים
במסגרת יוזמה זו ,ויש תכניות אסטרטגיות להמשך
הפעילות.

0

אגודת הידידים של האו"פ בארצות הברית ,שבראשה
נשיאת האגודה ,הגב' אינגבורג רעננערט ,ממשיכה
להיות שותפה ותיקה של האו"פ.
השנה הונהגה לראשונה שיטת עבודה אסטרטגית
של עריכת ביקורים וסיורים בקמפוס רעננה לתורמים
ולתורמים פוטנציאליים .ביקורים אלה כוללים מפגשים
מרגשים עם סטודנטים .מתוך הבנה כי מפגש של
תורמים ותורמים פוטנציאליים עם מקבלי מלגות
במסגרת ביקורם באו"פ הינו משמעותי מאוד ,נבנה
מאגר איכותי של סטודנטים מלגאים לפגישות עם
תורמים ותורמים פוטנציאליים.
הוחל במהלך אסטרטגי רב־משמעות כלפי בוגרים של
האו"פ בעלי תפקידי מפתח בעולם העסקים ,שנועד
ליצור מערכת קשרים איתנה עימם .בוגרים אלה ובוגרים
רבים אחרים חשים הערכה רבה לאו"פ והפכו שגרירים
נלהבים של האוניברסיטה .חלקם אף הצטרפו לחוג
הידידים בישראל ,ואחרים מסייעים בתרומות נדיבות
למען סטודנטים נזקקים.
במסגרת הידוק הקשר עם התורמים הוחל במשלוח
ידיעון ( )newsletterלתורמים ,הן בארץ והן בחו"ל ,וכן
שופרה איכות חומרי ההסברה של המחלקה לסוגיהם —
צילום והפקת סרטונים ,ברכות לחגים ,הזמנות לאירועים
של האו"פ ועוד.
נמשכה עשייה מאומצת המאפשרת התמקדות והרחבה
של גיוס תרומות לנזקקות כלכלית כללית וכן לתכניות
ייחודיות של האו"פ ,כגון סטודנטים יוצאי אתיופיה,
סטודנטים חרדים ,סטודנטים בפריפריה ועוד.
נערכו טקסים מרגשים להענקת מלגות בנוכחות בני
משפחות של התורמים .טקסים אלה הפכו לנדבך נוסף
בקשר של התורמים אל האו"פ והפכו לרבי־משמעות
במפגש עם הסטודנטים מקבלי המלגות.

נמשכו השנה המאמצים לבסס את אגודת ידידי האו"פ
בבריטניה ,שהוקמה בפברואר  ,2017וגויסו סכומים
משמעותיים למלגות.
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