
אריסון השקעות

בתחילת ספטמבר, אריסון החזקות מכרה מניות בנק 
הפועלים ב-300 מיליון דולר, במחיר שיא למניה

)33.77 שקל למניה( – בהנחה של 1.1% לעומת מחיר 
הסגירה בבורסה. עסקה זו נחשבת לשיא מבחינת תמחור 
מכירה בסדר גודל דומה שנעשתה בשוק ההון הישראלי, 

על אף השוק המאתגר של ימינו.

לאחר 4 הפצות שביצעה משנת 2018, כחלק ממתווה 
יציאה מדורג מגרעין השליטה בבנק, בסכום מצטבר של 
מעל ל-5 מיליארד שקלים, החברה נותרת כיום עם נתח 
החזקות בבנק של כ- 5.6%. בהתאם להסכמות עם בנק 

ישראל, אריסון החזקות מחויבת לרדת להחזקה של 
מתחת ל- 5% בבנק עד לסוף 2023.

בנוסף, ביצעה החברה השקעות משמעותיות
ב-2 קרנות מהגדולות בעולם בנכסי נדל"ן מגוונים כמו 

מתחמי המגורים, משרדים ולוגיסטיקה.
וכן בקרנות הון סיכון.

הקרן המשפחתית על-שם תד אריסון

במסגרת הפרויקט להבטחת ביטחון תזונתי של משרד 
הרווחה והביטחון החברתי, יקבלו משפחות במצוקה 

)מוכרות ומאושרות ע"י המחלקות לשירותים חברתיים( 
ברחבי הארץ, כרטיסי מזון נטענים בשווי של 350 ש"ח 
לחודש וסל ירקות ופירות בשווי 150 ש"ח לחודש וכן 
יעברו סדנאות להתנהלות כלכלית נכונה, תזונה בריאה 

ומיצוי זכויות. הפרויקט כולל גם תוכנית במסגרתה 
משפחות מצוקה אשר להן תינוקות מתחת לגיל שנה 
יהיו זכאיות לקבלת תמ"ל )תרכובת מזון לתינוקות( 

חודשית בשווי 200 ש"ח.

על רקע דיווחים כי משפחות רבות אינן יכולות לממן 
רכישת מזון תינוקות וברשתות המזון הוחלט לנעול 

מוצרים אלו מחשש לגניבה, הוחלט בקרן להיענות 
לבקשת ארגון חב"ד - הגוף שזכה במכרז ונבחר להיות 

הגוף המפעיל של התכנית, ואושרה תמיכה בתכנית 
חלוקת התמ"ל ללמעלה מ-3,000 משפחות בסך 3 

מיליון ש"ח למשך 3 שנים.  

GOOD NEWS משתפים בטוב

אנו שמחים לשתף ולחלוק עמכם חלק מהאירועים
אשר התרחשו לאחרונה בקבוצה

שנה טובה ומבורכת



מחלקת רוח טובה לרשויות
עיר מתנדבת 365 – המחלקה השיקה קטלוג לקידום 
והעמקת ההתנדבות ברשויות המחולק ל-5 קטגוריות 

המעניקות מענה לנושאי התנדבות מגוונים.
שיתוף פעולה עם רדיו מהות החיים - החודש 

הוקלטה התוכנית הרביעית לשנה זו של
"שותפים לטוב" שהעניקה במה לעשייה המשותפת 

ברשויות המקומיות.
ובנוסף החלו מפגשי ההתנעה עם הרשויות לקראת

יום מעשים טובים 2023.

מחלקת רוח טובה לעסקים
כנס עסקים מובילים התנדבות שהתקיים ביולי 

במועצה לישראל יפה, אירח נציגים מובילי תחום 
האחריות תאגידית מהחברות המובילות במשק.

בכנס הציגו דוברים שונים כיצד בונים תכנית
התנדבות אפקטיבית ומותאמת לעובדיהם וכיצד 

ההתנדבות תורמת בפועל על העובדים ועל שורת 
הרווח של החברה. את הריאיון המרכזי בכנס העניקה 

אשת העסקים והפילנתרופית, שרי אריסון.

רוח טובה
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נערכו השנה עד כה שלושה כנסים אזוריים באפריקה 
ובאירופה. כנסים אלו התמקדו בלמידה אודות 

הצמיחה בעשיית הטוב בכל מדינה,
חיבורים ושיתוף רעיונות.

יוצרים שינוי

בשבוע הראשון של ספטמבר העבירה "יוצרים שינוי" 
השתלמות לצוות העתיד להכשיר מורות חיילות, 
בחסות עמותת אלומה. ומהעיניים שלהן: "למדנו 
איך נוכל לתת למורות החיילות שלנו כלים ליצור 

שינוי בעצמן ועם התלמידים שלהן. אפשר להקדיש 
10-15 דקות ביום בלו"ז צבאי עמוס, כדי לפתח את 

האמפתיה אצל החיילות".

התכנית ללכידות חברתית

מחזור ח' של התוכנית ללכידות חברתית לקראת סיום. 
בשבוע הראשון של ספטמבר יצאו המשתתפים לירושלים 
להיפגש עם אקטיביסטים ואקטיביסטיות מעוררי השראה 

הפועלים יחד כדי להפוך את ירושלים לבית חם לכל 
תושביה. השם שנבחר לסיור הוא "אם זה אפשרי שם - 

זה אפשרי בכל מקום". צוות התוכנית בהתרגשות לקראת 
גיוס המחזור הבא, ושפע של עשייה בקהילת הבוגרות 

והבוגרים הצומחת.

יום מעשים טובים

החלו ההכנות לקראת יום מעשים טובים שיחול 
השנה ב-14 במרץ 2023.



ארטפורט

בארטפורט מציינים בימים אלו את סיומה של תוכנית 
הרזידנסי השנתית לאמנים ישראליים בתערוכת 

סוף השנה "נונפיניטו" שמציגה עבודות מרשימות 
ומאתגרות של ששת אמני התוכנית, ביניהן מיצג 

וידיאו רב ערוצי שצולם באקווריום בטורונטו, ודמויות 
ריאליסטיות מפוסלות בסיליקון. התערוכה מסכמת 
שנה בה עבדו האמנים זה לצד זה בבניין, נפגשו על 

בסיס קבוע, עברו סדנאות, סיורי אמנות ונהנו מלמידה 
הדדית. 

אנחנו מקבלים בברכה את אמני המחזור הבא לבית 
החדש שלהם – חן כהן, אבנר פינצ'ובר, הלל רומן, יעל 

אפרתי, לי נבו ואירה אדוארדונובה. 

בצילום: אנה ואנה )כזב וכישוף(, של האמנית להלי פריילינג

גודנט

נשמח לשתף במאמר של גודנט על אריסון השקעות:
מדובר בקייס סטאדי שמציג כיצד השקעות אימפקט 

הן בעלות ערך מוסף לאנושות, ומציג את אריסון 
השקעות כמקרה בוחן מרתק.

לקריאת המאמר לחצו כאן

https://www.goodnet.org/articles/meet-futurefocused-investment-strategy-heart


מגזין מהות החיים
איך הופכים כתבת מגזין מהותית ועמוקה לסרטון 

שיווקי דינמי, קצר וקולע שייגע בקהלים רבים? 
במהות החיים אנחנו תמיד מחפשים לתת ערך, גם 

דרך הסרטונים שמקדמים את הערוצים השונים שלנו 
לקהל. הפעם בחרנו בכתבה על פילוסופיית הקינטסוגי 

היפנית, כדי לקדם את מגזין מהות החיים. אז איך 
הפכנו מהות של כתבה לסרטון וידאו של 39 שניות? 

מוזמנים לצפות

מהותי
באופן מסורתי, הקיץ במהותי תמיד היה תקופה מלאה 
בפעילויות וקהל. אחרי שנתיים של קיץ בסימן קורונה, 

בקיץ שהסתיים זה עתה, חזר המרכז לארח קייטנות 
וגם הורים וילדים, המגיעים לחוות יחד פעילות עם 

ערך מוסף.  צוות ההדרכה של מהותי אירח אלפי 
אנשים במהלך יולי ואוגוסט, ועכשיו מתכונן לקבלת 
קבוצות מארגונים ובתי ספר, שממשיכים למלא את 

המרכז ביומיום. מוזמנים לקרוא את אחת ההמלצות 
שמבקרת במהותי פרסמה בעקבות ביקור עם ילדיה 

)בתמונה המצורפת(.

מהות החיים

רדיו מהות החיים
חכמת ההזדקנות - סדרה חדשה ברדיו מהות החיים. 

דליק ווליניץ משוחח עם רחל שקדי וזאב בן אשר, חברי 
תנועת 'חכמת ההזדקנות', על טיפוח "זיקנה מלאה". 
תנועת חכמת ההזדקנות מזמינה להיפתח להזדקנות 
מיטיבה, המממשת את האפשרויות שטמונות בה, על 

ידי טיפוח התודעה בדרך הבודהיזם ועל ידי תרגול 
מדיטציה/מיינדפולנס.

https://www.eol.co.il/articles/739
https://www.eol.co.il/articles/739
https://radio.eol.co.il/allseries/rabot-hadrachim/hizdaknut/
https://www.eol.co.il/articles/739



