
אריסון השקעות:
באפריל 2021, אריסון החזקות מכרה 4.4% מכלל 

מניות בנק הפועלים, במחיר של 25.5 שקלים למניה 
 ובהיקף של כ- 1.5 מיליארד ₪. לאחר המכירה, 

אריסון החזקות מחזיקה ביתרת מניות בהיקף 11.4% 
ממניות הבנק.

קרן אריסון
בשנת 2021 מציבה אף היא אתגרים רבים ומורכבים 

 עימם אנו נדרשים להתמודד. כבכל עת חירום, 
 נרתמה קרן אריסון לסיוע, גם הפעם, לארגונים רבים 

בתחומים מגוונים. להלן 3 דוגמאות:
עמותת נט"ל )נפגעי טראומה על רקע לאומי( 

אשר עברה למצב חירום לאור האירועים האחרונים : 
 אסון מירון, פיגועי טרור, מבצע 

"שומר החומות", התפרעויות אלימות בערים 
מעורבות, מקרה ההצתה של איציק סעידיאן, ועוד. 

העמותה מעניקה מענה הכולל קו סיוע הפועל 
24/7, טיפולים קליניים, תמיכה והתערבות קבוצתית 
לחיזוק חוסן למגיבים ראשונים ומענה וחיזוק לאנשי 
חינוך, טיפול ורווחה. בנוסף, מפעילה העמותה יחידת 
טיפול ניידת המגיעה לטיפול עזרה נפשית ראשונית 
לילדים ולמשפחות ברחבי הארץ, בבתיהם, במקלטים 

ובמרחבים המוגנים.
מד"א במימון תוכנית חירום לאומית להתמודדות 
עם העומסים בבי"ח באמצעות רכישת מוניטורים 

מתקדמים לכל האמבולנסים, האופנועים וכונני מד"א 
)70 מוניטורים(. 

 Smartaid לאספקת מחוללי חמצן 
 לבתי חולים בניו דלהי, הודו בעקבות הגל השני 

 של הקורונה שמכה במדינה ויוצר עומס רב 
על מערכת הבריאות.

מודל עשיית הטוב:
 גאים לשתף במשחק הלוח החדש שלנו -

GOOD GAME! משחק לפיתוח חשיבה ערכית 
המותאמת לעולם העסקים החדש. 

 המשחק מפתח תפיסה ניהולית יצירתית 
 ופרו-אקטיבית, המאפשרת לזהות הזדמנויות 

 חדשות ולייצר השפעה חיובית על הסביבה 
מתוך מודעות אישית. 

קיימנו פיילוט פנימי למשחק עם נציגים מקבוצת 
 אריסון ובהמשך יתנסו בו מנהלים מעמותת

 אלפנאר במסגרת מפגש הסיום החגיגי של תכנית 
ניהול עם משמעות.

עובדים יקרים,
אנו שמחים לשתף ולחלוק עמכם חלק מהאירועים אשר התרחשו לאחרונה בקבוצה:

משאבי אנוש



ארטפורט: 

התערוכה "סמיכות" של בוגרות ארטפורט אורלי סבר 
ומריה סאלח מחאמיד נפתחת בגלרית ארטפורט.

 שלושה אמנים ישראליים שאינם מתגוררים בארץ 
 שנים ארוכות הגיעו להשתתף בתוכנית ייחודית 

לשנת הקורונה לאמנים ישראליים מחו"ל.
עשרה ערכים חדשים על אמניות נשים נוספו 

לויקיפדיה בעקבות מרתון art+feminism שנערך 
 בארטפורט זו השנה הרביעית לרגל יום 

האשה הבינלאומי.

מהות החיים:

מהותי - בחודש מאי השקנו את מרחב מהותי - סביבה 
דיגיטלית למורים, ראשונה מסוגה, המלאה בפעילויות 
חווייתיות, טכנולוגיות ומהנות. הפעילויות מאפשרות 
לתרגל, יחד עם התלמידים, שפה של מודעות והכרות 
עצמית ולעודד תהליכים של התפתחות אישית לאורך 
 שנת הלימודים. התכנית אושרה על ידי משרד החינוך. 

סיור קצר במרחב מהותי כאן.
רדיו מהות החיים - שאלות הן המנוע להשראה, 
מחשבה ותנועה וגם אצלנו ברדיו, בין אם מדובר 

באקטואליה, הגות או מוזיקה השאלות חשובות יותר 
מהתשובות. ביקשנו מ-5 סופרים ישראלים לכתוב לנו 

סיפורים קצרים על השאלות שמעסיקות אותם בחיים. 
 את הסיפורים הפכנו ל-5 סרטוני רשת קצרים. 

מוזמנים לצפות בסרטונים כאן.
מגזין מהות החיים - 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.

יוצרים שינוי:

תלמידי "יוצרים שינוי" ישראל, נפגשו עם תלמידים 
 מסינגפור, מלזיה וקניה כדי לשוחח ולנסות לפתור 

את נושא ניהול הפסולת והעלאת המודעות בנושא. 
 התלמידים )בני 8-9( נפגשו לכ-20 שעות בזום, 

 במהלכן ניהלו יומן אישי, עשו עבודה רפלקטיבית 
ונתנו מחשבה רבה לטיפוח וחיזוק "הסופרפאוורס" 

שלהם בתהליך מעצים. 
במהלך המפגש הם יצרו ציורים מחומרים טבעיים 

 שליקטו מהסביבה שלהם ושמו דגש על הנושא 
של הערכה והוקרה של הדברים שיש לנו בעולם. 
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ויש עוד פרויקטים ופעילויות לרוב, מוזמנים להתעדכן ביחידות השונות.
תודה לכולם והמשך עבודה פורייה ומוצלחת! 

יפעת וויס, מנחה בשיטת "יוצרים שינוי" וחברה 
בקהילת אנשי החינוך שלנו, הנחתה את תלמידים 

 והתלמידות שלה וסיפרה כמה המפגשים 
היו משמעותיים:

"היה לי חשוב כאשת חינוך לראות שאני פועלת נכון עם 
הילדים. ראיתי מה שאר המנחים עשו ואיך הם הציגו 
את היוזמה שלהם ולמדתי מהם המון", היא מסכמת: 

"תודה ל"יוצרים שינוי" על החיבור והפלטפורמה 
הבינלאומית אני מאמינה שכל בית ספר צריך להיפגש 

עם ילדים מהעולם ולפתוח את הלב ואת הראש".

רוח טובה:

 רוח טובה קיימה בחודש אפריל זו הפעם הרביעית 
את פרויקט הרמאדן בחברה הערבית, בשם "הרוח 

הטובה ברמדאן מלכדת אותנו", שבמסגרתו מתנדבים 
מבשלים ועורכים ארוחת שבירת צום המונית לאנשים 

עם צרכים מיוחדים במטרה להגביר את המודעות 
אליהם, ואת הקבלה שלהם בחברה.

מזרח ירושלים, ירכא, רהט, כפר קאסם, כפר כנא, 
עראבה, הם חלק ממאה ישובים בהם התקיימה 
פעילות מרגשת במסגרת "רוח טובה ברמדאן". 

#FAMING-רוח טובה גם ממשיכה את אתגר ה 
שכבש בסערה את הרשתות החברתיות ביום מעשים 
 טובים האחרון. גם עכשיו, זה הזמן להאיר את הטוב, 

כי כולנו חיים פה יחד! 
 #FAMING-המטרה היא להמשיך את אתגר ה 

שנותן קונטרה לשיח השלילי ברשתות, כל השנה ובכך 
להציף את הרשתות ביוזמות וסיפורים טובים, ולקרוא 

לכולם לשתף בדברים טובים וביוזמות חיוביות.
לכניסה לאתר הפיימינג לחצו כאן.

ב-11 באפריל יום המעשים הטובים הבינלאומי נחגג 
במעל 100 מדינות ברחבי העולם על ידי מיליוני אנשים.
 SHAMING-יצאנו בקמפיין - עוברים מ GDD-גם ב

ל-FAMING#. בה עודדנו אנשים לפזר מסרים 
חיוביים ברחבי הרשת. זה לא נגמר ביום המעשים 

הטובים עצמו!
במהלך כל חודש מאי מנהיגים מרחבי העולם ערכו 

 סדנאות בנושא FAMING# )תודה מהותי!( להביא 
את המסר לקהילות שלהם.

משאבי אנוש

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.good-deeds-day.org.il%2Ffaming%2F&data=04%7C01%7Cnoa%40arison.co.il%7C75f873cdedec466f63cf08d924f0cfb4%7C95944525b6024557b8a8f0d15e89a141%7C0%7C0%7C637581438971365078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ndRG9GUupie%2FbwrDJBjqTH%2B6I0MpbHzOlcmqiqpCGSo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.good-deeds-day.org.il%2Ffaming%2F&data=04%7C01%7Cnoa%40arison.co.il%7C75f873cdedec466f63cf08d924f0cfb4%7C95944525b6024557b8a8f0d15e89a141%7C0%7C0%7C637581438971365078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ndRG9GUupie%2FbwrDJBjqTH%2B6I0MpbHzOlcmqiqpCGSo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.good-deeds-day.org.il%2Ffaming%2F&data=04%7C01%7Cnoa%40arison.co.il%7C75f873cdedec466f63cf08d924f0cfb4%7C95944525b6024557b8a8f0d15e89a141%7C0%7C0%7C637581438971365078%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ndRG9GUupie%2FbwrDJBjqTH%2B6I0MpbHzOlcmqiqpCGSo%3D&reserved=0



