
מודל עשיית הטובאריסון השקעות

בדצמבר 2021, אריסון החזקות מכרה 3.4% מכלל מניות 
בנק הפועלים, במחיר שיא של 30.9 שקלים למניה 

ובהיקף של כ- 1.4 מיליארד שקל. החברה מחזיקה עדיין 
ב- 7.8% ממניות הבנק. בנוסף, ביצעה החברה השקעות 

Private Equity - משמעותיות בתחומי ה
חלקן בקרנות Impact, וחלקן ג'נרליסטיות מהגדולות 

בעולם עם רמת יישום טובה של ESG בתהליך 
ההשקעות שלהן.

בנוסף, ביצענו גם השקעה בקרן הון סיכון )שמשקיעה 
בחברות סטארט אפ וטכנולוגיה בשלבים מוקדמים( 

בתחומי Circular Economy )"כלכלה מעגלית" 
כגישה כלכלית החותרת למניעת בזבוז, על ידי ניצול מרבי 

של משאבים ואנרגיה מרמת המוצר, דרך מרכיביו ועד 
לחומרי הגלם ממנו הוא מיוצר( בשוק הסחיר השקענו 

בתחום ה-Mobility )בין היתר בטרנספורמציה לעולם 
הרכב החשמלי והתשתיות סביבו(.

החזון שלנו בארגון הוא להוביל לעולם מבוסס ערכים בו 
אנשים וארגונים עושים טוב, חושבים טוב ומדברים טוב. 

כדי להגשים את החזון ולהגדיל את מעגלי ההשפעה 
שלנו אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לחשוב בגדול, 

להסתכל מעבר לים ולמצוא דרכים בהן נוכל להפיץ את 
התוכניות והשירותים שלנו. 

אנחנו שמחים לעדכן שיצאנו לדרך עם השקת התוכנית 
 The Doing Good DNA Program הגלובלית שלנו
בארצות הברית. ההשקה מתבצעת באמצעות שותפתנו  
חברת House of Leading Brands, בראשה עומדים 

סטפן מרדיקס ודיויד קובי )הבן של סטפן קובי מחבר 
הספר "7 ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד"(. 

החברה מאחדת תחתיה מותגים מובילים מתחומי 
הלמידה והאימפקט אשר נבחרו בקפידה ומספקת 

שירותי שיווק ומכירות בארצות הברית. 
מוזמנים לקרוא עוד על התוכנית

HOLB -ולהתרשם מיתר המותגים החברים ב

אנו שמחים לשתף ולחלוק עמכם חלק מהאירועים
אשר התרחשו באחרונה בקבוצה

GDD

 
יום המעשים הטובים הבינלאומי צויין השנה ב-109 
מדינות עם הרבה פרויקטים מעוררי השראה. שניים 

מהפרויקטים הללו התמקדו באוקראינה והסביבה.

שותפים רבים מאירופה, צפון ודרום אמריקה, וכו' 
הקדישו את היום לתמיכה באזרחים ופליטים אוקראינים. 
הם כתבו ושלחו כרטיסי עידוד, הכינו חבילות טואלטיקה, 
העבירו אוכל לגבול וקיימו שיחות תמיכה לפליטים שזה 

עתה עזבו את בתיהם.

בקמבודיה שחררו 16 מיליון דגים שייצגו את כל 
אוכלוסיית קמבודיה, דג אחד לכל תושב! פסטיבל יום 

המעשים הטובים הזה נחגג ברחבי הארץ כולה.

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dgmdna.com%2F&data=05%7C01%7Cyaelo%40arison.co.il%7C8b4d295bb1084c5d503108da3273a2f2%7C95944525b6024557b8a8f0d15e89a141%7C0%7C0%7C637877769469512404%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P9kbFTd7U%2FBCeI%2Bxp5lW1%2FrQkoNVf%2B6eY%2F7gRPWkDLw%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhouseofleadingbrands.com%2F&data=05%7C01%7Cyaelo%40arison.co.il%7C8b4d295bb1084c5d503108da3273a2f2%7C95944525b6024557b8a8f0d15e89a141%7C0%7C0%7C637877769469512404%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OqCK%2BuTZg0zkWDM0eXDURz%2BOcKKmmqMOW6lyTLGuvLU%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhouseofleadingbrands.com%2F&data=05%7C01%7Cyaelo%40arison.co.il%7C8b4d295bb1084c5d503108da3273a2f2%7C95944525b6024557b8a8f0d15e89a141%7C0%7C0%7C637877769469512404%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OqCK%2BuTZg0zkWDM0eXDURz%2BOcKKmmqMOW6lyTLGuvLU%3D&reserved=0
https://houseofleadingbrands.com


בחודש מרץ יריד ספרי האמן חזר לארטפורט לאחר 
הפסקה של מספר שנים לסוף שבוע מרגש של אלפי 

מבקרים, ספרים, אמנות, מופעים ושיחות. בימים אלו 
מוצגת בגלרית ארטפורט תערוכתו של בוגר התוכנית

גיא גולדשטיין "טעויות העתיד וכיבוד קל", מיצב קינטי 
ענק שמזמין את הצופים לחשוב על הדרך בה נהגנו 

לדמיין את העתיד.

ארטפורט 



מהות החיים

רדיו מהות החיים: בחודשים האחרונים השקנו סדרה 
חדשה ברדיו - "תקשורת חיובית": על היכולת לייצר 

שינוי, על תקשורת מתוך מודעות ואחריות ועל תפקיד 
התקשורת בעידן של מדיה אינסופית. סדרת ראיונות 
עם אנשי תקשורת מגוונים ביניהם: שרון קנטור, יואב 
קוטנר, יעל מן שחר, גדי סוקניק ועוד. מוזמנים לצפות 

או להאזין בכל זמן ומכל מקום.

מהותי: התחדשנו בעוד סדרת סרטונים לקטנטנים! 
שמחים לספר לכם על שיתוף פעולה מקסים 

שרקמנו עם "סיפורי חיות" - ערכה של ספר וקלפים 
שמאפשרים לפתח עם הילדים שיח על שאיפות, 

חלומות וגם על האתגרים שבדרך. את הסיפורים כתבה 
ואיירה מיכל ברנע והם מסופרים ומוגשים לקהל על ידי 
עומר ברנע. מוזמנים לצפות עם הילדים בערוץ היוטיוב 

או בעמוד הפייסבוק של מהותי.

מגזין מהות החיים יצאנו לדרך עם פורמט כתבות חדש 
"הצצה לסטודיו אומן". לראשונה, צוות המגזין יוצא 

מהמחקר האינטרנטי לשטח ומראיין אמנים ואמניות, תוך 
צילום היצירות שלהם בסטודיו. מוזמנים לקרוא את הכתבה 

הראשונה בסדרה ולהמשיך לעקוב אחר הכתבות שבדרך.  

בימים שבהם ההגדרה לשגרה איבדה משמעות, אולי נקודת 
העוגן הפנימית שלנו יכולה להיות חזרה לאיזון. ומתברר 

שיש דרכים מגוונות להגיע אליו.
מוזמנים לצפות בכתבת הסרטון החדשה, שעלתה לאחרונה 

במגזין מהות החיים.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQikX7xKL44lB0nu2ecy6m7MvWE6D_bo8
https://radio.eol.co.il/allseries/tikshoret/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLp4rCG5_inDf9kLYxB3kFwh5glwQrd4-w
https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA%D7%99-112734705447140
https://www.eol.co.il/articles/1655
https://www.youtube.com/watch?v=zEvCqqCzCLA


מכרז גפ"ן: משרד החינוך הקים מאגר ספקי תוכניות
חדש. התוכנית "יוצרים שינוי" הוגשה ואושרה במאגר.

ביאנלה: בימים אלה אנו נערכים להשתתף בביאנלה 
למעצבי עתיד בחינוך שתתקיים ב31/5-2/6 בבנייני

האומה בירושלים. זהו כנס החינוך הבינלאומי של
הOECD השנתי בשילוב יריד חדשנות חינוכית הישראלי. 

יוצרים שינוי

יוצרים שינוי בימ"ט: לטובת עידוד הפעילות במסגרת 
יום מעשים טובים, ערכנו מפגשי חשיפה למורים, במטרה 

לרתום אותם לעשיית טוב. גויסו 11 בתי-ספר שעוברים 
תהליך "יוצרים שינוי" לטובת פעילות ימ"ט, וחולקו 
להם אלמנטים. בין היוזמות: שוקמה גינה קהילתית, 
התקיימה פעילות עבור ילדים עם מוגבלויות, נאספו 

תרומות למען הפליטים מאוקראינה, התקיים יום ניקיון 
בחוף הים, הפנינג בית-ספרי "משיימינג לפיימינג" ועוד.

 
השתתפות בהאקתון מיכל סלה ז"ל: שרית גדעון, 
בוגרת השתלמות התוכנית, מובילה תהליך "יוצרים 

שינוי" בקרב תלמידיה מתיכון "הראל", תיכון דתי לבנים 
מחולון. בעקבות יוזמה שהם פיתחו- צמיד חכם המיועד 

לנשים ונערות, הם הוזמנו להשתתף בהאקתון פורום 
מיכל סלה ז"ל שיתקיים ב23-25/5 בבית הנשיא, ולהציג 

את יוזמתם.  



רוח טובה

מחלקת התנדבות לפרטיים, קבוצות ולמשפחות
של רוח טובה מבקשת לעבות את מאגר העמותות 

והארגונים איתם היא עובדת. המטרה - לרענן, לשדרג 
ולהיות תמיד רלוונטיים, מעודכנים ומעניינים.

מכירים עמותה מעניינת ומיוחדת שזקוקה למתנדבים 
ומתאימה לרוח הטובה שלנו? נשמח שתשלחו את 

הנתונים לטל יקים, מנהלת המחלקה, והיא תדאג ליצירת 
קשר וצירופה למאגר.

taly@ruachtova.org.il

נתונים שעושים טוב!

ביום מעשים טובים שנערך בישראל ב- 29 במרץ 2022 
השתתפו כ-2 מיליון איש, חצי מיליון מהם מהחברה 

הערבית. בסה"כ התקיימו למעלה מ-8000 פרוייקטים מדן 
ועד אילת. כן יצאו לעשות טוב, 40 אלף עובדים מ-900 

חברות. השנה, הזניקו נשיא המדינה, יצחק הרצוג ויוזמת 
יום המעשים הטובים, שרי אריסון, את היום הייחודי הזה 

בפעילות של עובדי בית הנשיא שיצאו לשפץ את גינת בית 
האבות "עידן הזהב" בירושלים.

 
במסגרת יום מעשים טובים נערך אירוע התנדבות הגדול 
בישראל בהשתתפות אלפי מתנדבים בחמישה מוקדים 
במקביל בערים: אשקלון, ראשון לציון, הוד השרון, כפר 
קאסם וקריית מוצקין. בכל אחד מהאירועים לקחו חלק 

התושבים ב"פסי התנדבות" בסימן קיימות - שם הקימו 
יחד ספריות קהילתיות וארזו ערכות כלים רב פעמיים 

לטובת גני הילדים בערים. 

גודנט

1. הספר של אונסק"ו: בהמשך לשיתוף הפעולה המוצלח 
בין גודנט ל-UNESCO )ארגון החינוך, המדע והתרבות 

של האו"ם( אנחנו שמחים לעדכן ש-5 סיפורים של גודנט 
התפרסמו בספרם החדש שיצא לאור בהוצאת פינגווין 

 Kindness Matters: 50  הבינלאומית. הספר שנקרא
 inspiring stories of empathy, compassion

and kindness, מכיל סיפורים מעוררי השראה מרחבי 
העולם ומחולק ע"י אונסק"ו לשותפים, קובעי מדיניות 

ומנהיגים צעירים כתשורה רשמית מטעמם.

משפטי העצמה מאויירים: במסגרת הרצון להעניק ערך 
מוסף לקהל הקוראים ולהעצים את דור העתיד לאור אתגרי 

הקורונה, גודנט בשיתוף עם מחלקת הדיגיטל יצרו פורמט 
מקסים - 20 משפטי העצמה מאויירים באנגלית במתכונת 

של דפי צביעה ייחודיים. שמחנו לגלות שגם מבוגרים נהנים 
מאוד מהפעילות ואנחנו מזמינים את כולכם להוריד את 

קובץ המשפטים, לצבוע בכיף וכמובן לשתף. 


