
הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון 

אנו שמחים לשתף ולחלוק עמכם חלק מהאירועים
אשר התרחשו באחרונה בקבוצה
מודל עשיית הטוב

בעולם - קרן אריסון נרתמה לסיוע הומניטרי באמצעות 
ארגון ישראייד לעקורי הקהילה היהודית מטיגריי 

באתיופיה.

בארץ - הקרן סייעה למד"א ברכישת עמדות החייאה 
חכמה של מד"א הכוללות דפיברילטור מתקדם וארון 

חכם להצבה במקומות ציבוריים אליהם מגיע ציבור רב.
ועדת התרומות של הקרן העניקה סיוע לכ-13 ארגונים

הפועלים לקידום רווחת אוכלוסיית הגיל השלישי 
והרביעי בישראל באמצעות תוכניות להפגת בדידות, 

אוריינות דיגיטלית וטיפול נפשי לקידום חוסנה 
ולחיזוק השייכות לקהילה. 

 

גיבוש והטמעת חזון וערכים בארגונים, אנחנו מאמינים 
שחזון וערכי ליבה ארגוניים משמעותיים ואותנטים הם 

התשתית החשובה ביותר להטמעת תפיסת עשיית הטוב 
בארגונים.

 Synergio בחודשים האחרונים ליווינו את חברת
המייצרת חומרים טבעיים לתעשיית הקוסמטיקה 

באמצעות טכנולוגיות חדשניות, בתהליך גיבוש חזון וערכי 
חברה.  בימים אלו אנחנו מסיימים תהליך דומה גם בחברת 

גולן מוצרי פלסטיק מפעל קיבוצי הנמצא בצפון הארץ 
וגם שם התגובות מרגשות ומדהימות.

אנחנו מאמינים שהחלטה של ארגון לצאת לתהליך כזה, 
מצריכה אומץ, ורק כך אפשר לתת ערך מוסף לאנושות.

השותפים שלנו הינם ארגונים שיש להם תעוזה להתבונן 
פנימה, לשאול שאלות ולפתח מודעות ונכונות אמיתית 

בקרב חברי ההנהלה שלהם, תוך חיבור ורתימת כלל 
העובדים. אנו סמוכים ובטוחים כי תהליכים אלה מניבים 

פירות עסקיים וחברתיים-סביבתיים ואנו נחושים להמשיך 
להרחיב את אדוות ההשפעה של DGM בארץ ובעולם.



מהות החיים

מהותי - בשעה טובה ומוצלחת, במהלך הקיץ קבוצות 
חזרו לבקר במהותי – מרכז המבקרים של מהות החיים, 

ולחוות את פעילות הדגל שלנו.

מאז הספיקו לבקר אצלנו קבוצות ממגוון ארגונים 
מתחומי ההייטק, העמותות ואפילו חברות תרופות.
לקראת חזרת קבוצות הילדים למרכז, יצאנו לגיוס 

והרחבת צוות הדרכה שלנו. מזמינים את כולכם להגיע 
עם המשפחה לפעילויות מהותי.

מגזין מהות החיים - מגזין מהות החיים התחדש בלוגו 
חדש ובקמפיין סרטונים שמזמין את הקהל להסתקרן 

מכתבות מרחיבות דעת. מוזמנים ליהנות מהסרטון

ארטפורט 

במסגרת תערוכת נונפיניטו, תערוכת סיום השנה של אמני 
תוכנית הרזידנסי של ארטפורט, שמחנו לארח את קרן 
וולף בהענקת פרס קיפר היוקרתי לאמן התוכנית כרם 

נאטור.
"יללות זהובות" – פרויקט חדש של ארטפורט במרחב  

הציבורי יצא לדרך. הליכת אודיו בעקבות התנים בשבילי 
פארק הירקון, פתוחה וזמינה לכל משתתף בכל זמן 

שירצה. 

"מוניטור" - ציור הענק של מריה סאלח מחאמיד, 
בוגרת תוכנית רזידנסי מחוץ למרכז, שהוצגה בתערוכה 
"סמיכות" בארטפורט, נרכשה לאוסף מוזיאון תל אביב.

רדיו מהות החיים - לוח  השידורים התחדש בתוכנית 
מעניינת וחדשנית – "השיח החדש". התוכנית מבקשת 
לבסס את אמנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני, דרך 

שיחות עם משתתפים בעלי דעות שונות, על סוגיות 
מרתקות מנושאים מגוונים.

התוכניות משודרת בלייב בפייסבוק ותוכלו להאזין לן 
גם ביוטיוב ובאונדימנד בכל זמן שתרצו. 

https://www.youtube.com/watch?v=iK62yXBlo68
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fradio.eol.co.il%2F&data=04%7C01%7Casi%40eol.co.il%7C2f808336328d422992a908d9a768ca7d%7C95944525b6024557b8a8f0d15e89a141%7C0%7C0%7C637724890788544981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9FhwQY2p6nJdIrmaXVBFmIIvu6iCZFQSbE6LwO5QS68%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fradio.eol.co.il%2Fallseries%2Fhachadash%2F&data=04%7C01%7Casi%40eol.co.il%7C2f808336328d422992a908d9a768ca7d%7C95944525b6024557b8a8f0d15e89a141%7C0%7C0%7C637724890788554945%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uR4DEWhixeBQr4q5ItlGL9bKmXrlAkNCXRggh3I6XJQ%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLQikX7xKL44kY9MHgIY4W5lMqcwlj85O6&data=04%7C01%7Casi%40eol.co.il%7C2f808336328d422992a908d9a768ca7d%7C95944525b6024557b8a8f0d15e89a141%7C0%7C0%7C637724890788544981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2thypZ%2FwyToAlLA1dzc5Y5GtQfdBcyUt%2B9pTTdVaqAE%3D&reserved=0


רוח טובה

פרוייקט "יד לקהילה" 
מקדמים את ההתנדבות בחברה הערבית, ומכשירים 

קבוצות מתנדבים:

עמותת רוח טובה קיימה באוקטובר כנס התנדבות 
בחברה הערבית במסגרת פרויקט "יד לקהילה". 
פרויקט "יד לקהילה" מתמקד בארבעה תחומי 

התנדבות: מתן עזרה ראשונה; בטיחות ילדים; טיפול 
באלימות; התנהלות פיננסית למשפחות/צעירים. 

בשותפות עם הרשויות המקומיות מקימים יחידות 
התנדבות לכל תחום. כיום יש כ-30 יישובים בחברה 

הערבית שלוקחים חלק בפרוייקט.

מיזם חיבוק לחורף
 בתחילת החורף אשתקד רוח טובה יזמה מיזם

 משותף עם עמותות "שינוע חברתי" ו"פתחון לב"
הנקרא "חיבוק לחורף". במסגרת המיזם נפתחו נקודות 

איסוף ציבוריות ברחבי הארץ וכמו כן בעסקים רבים.
בסוף המבצע נאספו מעל 25 אלף מעילים איכותיים 

שהועברו לנזקקים בכל רחבי הארץ. גם השנה, בעקבות 
הצלחת המבצע, שילבנו ידיים והתחלנו את המבצע 

מחדש כדי לחמם ביחד את החורף עבור רבים.

מפגשים אזוריים - קהילת מובילי יום מעשים טובים
במהלך חודש נובמבר מתקיימים מפגשי למידת 

עמיתים אזוריים לקהילת מובילי יום מעשים טובים
המפגשים מתקיימים בתכנון ובהובלה של צוות 

מחלקת רשויות בעמותת רוח טובה, ובמהלכם אנו 
נחשפים למיזמים חדשניים בתחום ההתנדבות, 

ומעבירים למשתתפים סדנא ייחודית לפיתוח רעיונות 
לפרויקטים ביום מעשים טובים.



GDD

 
זה עתה סיימנו את סדרת הסדנאות 

" Conquer Your Content - שדרג את התוכן 
שלך", בה למעלה מ-380 איש ב-42 מדינות נרשמו 

ללמוד איך לתכנן, להפיק ולקדם את הסיפור של 
הארגון שלהם. ערכנו 3 סדנאות, כחלק מהסדרה, 

ובנוסף נערכה סדנא בספרדית באותם נושאים.
עיינים נפקחו, סיפורים סופרו, חוכמה שותפה וקשרים 
נוצרו בין משתתפים ברחבי העולם. החשוב ביותר הוא 

GDD מימוש אחת המטרות העיקריות שלנו ב 
והיא העצמה של אנשים וארגונים עם כלים, השראה 
וחיבור לרשת גלובלית שעושה ותומכת בעשיית טוב.
בנוסף, מאז הקיץ ועד סוף השנה האזרחית, מנהיגי 

GDD במעל 60 מדינות ברחבי העולם מנהלים אירועי 
מדיה ושיווק כחלק מהתוכנית האסטרטגית המובילה 
ליום המעשים הטובים 2022. בזמביה, שותף האירוע 
בטלוויזיה הלאומית. בבוליביה, אירועים נערכו ברחבי 
המדינה ובנובמבר חגגו בגואטמלה כנס וירטואלי עם 

מופע מוסיקלי בשידור חי.
Learn more here: https://ly/gddvirtualconcert



התכנית ללכידות חברתית

 

ב-19 באוקטובר הגיע לסיומו המחזור השביעי של 
"התכנית למובילי לכידות חברתית". בנוסף, יצאה 

לדרך תוכנית רדיו חדשה העוסקת באתגרי הלכידות 
החברתית, "מקום לכולנו" בשיתוף מייק פרשקר. 

רק הסתיים המחזור האחרון והרישום למחזור ינואר 
בשלבי סגירה. בימים אלו אנחנו בהכנות לקראת קיום 

מפגש קהילת הבוגרות והבוגרים שהם כבר יותר ממאה 
אנשים. מרגש לראות את התגייסותם של אירגונים כה 

רבים לחיזוק לכידותה של החברה הישראלית.

יוצרים שינוי

בנובמבר התקיים בזום הכנס השנתי של יוצרים שינוי, 
בשיתוף מינהל חברה ונוער. לאור המפגש בזום היה 

חשוב לנו לייצר מעורבות והתרגשות מצד המשתתפים 
ולכן, בחרנו לשלוח לכל אחת מהכיתות, מגישי היוזמות, 

 ערכת ״יוצרים שינוי״ שכללה כרטיסי רפלקציה,
 שלט ענק, מדבקות, קאפת צילום ותעודת השתתפות. 
במהלך הכנס, שידרנו סרטון אסופה שכלל הצצה לכל 
אחת מ-164 היוזמות שהוגשו. רגע אחד של תהילה 

והוקרה. התגובות היו מרגשות. 
בכנס השתתפו כ- 4,920 תלמידים ואנשי חינוך. 

קבלו הצצה לסרטון הזוכים מהעל יסודי - כיתת בנות 
מדאלית אל כרמל. היוזמה עסקה בפיתוח QR ואפליקציה 

על מנת לאפשר לכבדי ראיה לבצע קניות באופן עצמאי. 

קבלו הצצה לסרטון הזוכים מהעל יסודי 
 כיתת בנות מדאלית אל כרמל. היוזמה עסקה

 בפיתוח QR ואפליקציה על מנת לאפשר
לכבדי ראיה לבצע קניות באופן עצמאי.  

 https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fqknrso48j3hcjwj%2Fdalyat%2520el%2520carmel%2520cut3.mp4%3Fdl%3D0&data=04%7C01%7Ctsippi%40dfc.org.il%7C3833503c8be14fe8dfc408d99ceffc25%7C95944525b6024557b8a8f0d15e89a141%7C0%7C0%7C637713376822533747%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BWmLpniqocHHLutXlTmWAHZq%2F7rScIiDULYSGiKuV%2BI%3D&reserved=0
 https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dropbox.com%2Fs%2Fqknrso48j3hcjwj%2Fdalyat%2520el%2520carmel%2520cut3.mp4%3Fdl%3D0&data=04%7C01%7Ctsippi%40dfc.org.il%7C3833503c8be14fe8dfc408d99ceffc25%7C95944525b6024557b8a8f0d15e89a141%7C0%7C0%7C637713376822533747%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BWmLpniqocHHLutXlTmWAHZq%2F7rScIiDULYSGiKuV%2BI%3D&reserved=0



