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Good Visionל "מנכ, עברי ורבין

כשמשבר הקורונה  
התאגידיתפוגש את האחריות 

19.03.2020–2מקבץ 



הושק פורטל חירום לאומי

מקום אחד שבו יש מענה 

ארגוני  )של כלל הגורמים 

(חירום ומשרדי ממשלה

https://info.oref.org.il/

https://info.oref.org.il/


בהתנדבותרואיםאנו,החדשההמציאותבשל

שלהחוסןאתלחזקיכולאשרכלילקהילהובתרומה

,כןעל.שהשתנתההחייםבשגרתולתמוךכולנו

.אפשרויותמספרעבורכםריכזנו

אנו מאמינים כי בתקופה זו נמדדת 

הסולידריות החברתית שלנו ויש בידינו  

!  לעשות משהו קטן עם משמעות גדולה

לסייע לצרכים הקהילתייםריכזנו עבורכם מספר אפשרויות 
הקורונההעולים בתקופת 



הקורונהבתקופתהקהילהלצרכילסייעשרוצותעסקיותלחברותקוראת

20:00בשעה22.3ראשוןליוםעדהבאהשאלוןאתלמלא

http://www.ivolunteer.org.il/?CategoryID=1094&ArticleID=7606

הממוקדיםהצרכיםלביןולהתנדבלתרוםהיכולתביןלהתאיםבמטרה

העמותותמצדשמאותרים

בשאלוןלהירשםניתןאליהבנושאזוםשיחתתתקיים24.3שלישיביום

http://www.ivolunteer.org.il/?CategoryID=1094&ArticleID=7606


Giftedאותושצריךלמישלךהכישרוןביןמחבר

הקורונהבתקופתהתנדבותאפשרויותמציעים

:להתנדבות

https://www.begifted.org/?gclid=EAIaIQobChMI6sOLv-

Om6AIVgrHtCh1QCAvZEAAYASAAEgIAG_D_BwE

https://www.begifted.org/?gclid=EAIaIQobChMI6sOLv-Om6AIVgrHtCh1QCAvZEAAYASAAEgIAG_D_BwE


,  לרופאות ולצוותים הסיעודיים, נועד כדי לסייע לרופאיםה.רופאאמץ 

.לצלוח את תקופת העומס בשל הקורונה

בקבלת , הסיוע יכול לנוע בין עזרה בחינם ובהתנדבות בשמירה על הילדים

.בקבלת ציוד מגן או בכל דבר אחר שהרופא זקוק לו, ארוחות חמות

כך שהמאמץ ידע מהם הצרכים של  , ישודך לרופא( מאמץ)כל מתנדב 

אותו רופא וישתמש ברשת הקשרים שלו על מנת להיענות לצרכים אלו  

.במהלך התקופה

:  להשתתפות במיזם

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScugJF7umciKak-

R9Hvfq5nRP57DGvxZHyk6YEZd544Zg5KcA/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScugJF7umciKak-R9Hvfq5nRP57DGvxZHyk6YEZd544Zg5KcA/viewform


לסייע  שפועל כדי , עמותת הידידים היא גוף ללא מטרת רווח

אביב-תלאת צרכיו של המרכז הרפואי להגשים 

:אתגרים דחופים שעלו בתקופת הקורונה2

מערכות  , מכונות הנשמה והרדמה-מערך חדרי טיפול נמרץ•

חמצון ועוד

,  חלוקים בלתי חדירים, מסכות-אמצעי מיגון לצוות הרפואי•

חומרי חיטוי ועוד, כפפות

כל תרומה תסייע במאבק נגד הקורונה

03-6974237/ 0545763763-ורד רוט: לתרומות



בילינסון והשרון הנמצאים בחזית המאבק  : מרכז רפואי רבין כולל את שני בתי החולים

ח השרון מוסב כולו  "פ בקשת משרד הבריאות ביה"ע. מיטות1,200ומונים יחד 

.  לטיפול בחולי קורונה

אשר  , אנו פונים אליכם בבקשה לסייע לבתי החולים בהיערכות החיונית הנדרשת

,  ציודים לחיטוי, לסטרליזציהרובוט , הצטיידות במערכות הנשמה: כוללת בין היתר

.  מערכות מחשוב ועוד

.כל סיוע שלכם יהיה משמעותי לטיפול בחולים ולמיגור המחלה

http://www.rmcfriends.com/donations: לתרומה

:  לסרטון

https://www.youtube.com/watch?v=0Q_rCFNPvhE&feature=youtu.be

http://www.rmcfriends.com/donations
https://www.youtube.com/watch?v=0Q_rCFNPvhE&feature=youtu.be


:  לתרומה

https://www.charidy.com/mda?utm_medium=web

&utm_source=srugim_article&utm_campaign=m

da&utm_term=mda&utm_content=mda

https://www.charidy.com/mda?utm_medium=web&utm_source=srugim_article&utm_campaign=mda&utm_term=mda&utm_content=mda


מאפשר לאנשים בקבוצות סיכון לקבל את מה שהם  Door 2 Dorפרויקט 

זקוקים לו מבלי לצאת מהבית ולהמשיך בשגרת יום יום תקינה בעזרת מאות  

.צעירים מרחבי הארץ שכבר נרתמו לערוך את הקניות עבורם

יש צורך מוגבר בסיוע עבור אנשים מבוגרים או  כעת בתקופת הקורונה 

מקבוצות סיכון אשר נאלצים לשהות בבתיהם כדי להתגונן מנגיף הקורונה ואין  

.  ביכולתם לצאת לרכוש מוצרים חיוניים כגון מזון ותרופות

המתנדבים ירכשו את המצרכים עם כפפות ויניחו אותם מחוץ  ? איך זה עובד

.כך שלא יהיה שום מפגש פרונטלי שעלול לסכן את אחד הצדדים-לדלת הבית

/https://www.door2dor.co.il:להתנדבות

https://www.door2dor.co.il/


תרומת סלי מזון למשפחות עם ילדים עם צרכים מיוחדים

.  ישראל נותנת מענה לילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהםאלוויוןעמותת 

במצב כיום דרושות תרומות של סלי מזון למשפחות לילד עם צרכים מיוחדים  

.המתמודדות עם מצב כלכלי קשה מלכתחילה

את התרומות ניתן להעביר אונליין מאחת מרשתות השיווק או לרכוש סל מזון  

.  ניתן לצרף פתק אישי או ציור ילדים, בסיסי בעצמכם ולהניחו על סף הדלת

0526024450-יפעת: לתיאום



צעירים ונוער ללא עורף משפחתי, לילדיםתרומת סלי מזון 

לבית הספר  יכולים ללכת לא של העמותה הילדים בכפרים , מורכבת זאתבתקופה 

בשל כך ההוצאות על מזון עולות מאוד  . בכפר אשר נמצא בבידודונמצאים כל היום 

.באופן שהעמותה לא יכולה לעמוד בהן

שרויים עכשיו במצב לחץ ומתח בשל הנסיבות  , שמגיעים מרקעים קשים, הילדים

.והמעט שאפשר לעזור להם זה בסיוע עם ארוחה מזינה

עדי  : לתרומה ומידע נוסף

Adi.dekel@soschildren.org.il

https://www.youtube.com/watch?v=CHKtUgHuoaw&t=28s: לסרטון על העמותה

mailto:Adi.dekel@soschildren.org.il
https://www.youtube.com/watch?v=CHKtUgHuoaw&t=28s


תרומת סלי מזון לנזקקים

המקבלה על תרומת המזון ומייעלת את התהליך באופן שמאפשר  , מבוססת טכנולוגיה, עמותה חדשנית

כל הכסף הולך ישירות לסל המזון-תרומה100%

/https://www.donateit.org.il: לתרומות היכנסו לאתר

?איך זה עובד

https://www.donateit.org.il/


:  להשתתפות במיזם

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5zvGoJUfjqcFCE_FbKR_nsyK3PHs_BWOWVrvELVKWwOebWw/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5zvGoJUfjqcFCE_FbKR_nsyK3PHs_BWOWVrvELVKWwOebWw/viewform
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דוגמאות להתמודדות של  
חברות עסקיות עם  

המשבר

https://www.youtube.com/watch?v=HSD

1d-6P6qI

סרטון: השלביםארבעת 

https://www.youtube.com/watch?v=HSD1d-6P6qI
https://www.youtube.com/watch?v=HSD1d-6P6qI




דיסקונט השיקה מיזם התנדבות מהבית לעובדים יחד עם העמותה לקידום החינוך  
"מזדקנים בכבוד"יפו לפרויקט -א"בת

וזאת כדי להיות עימם  , ימים ועד שנחזור לשגרה' עובדי הבנק יוצרים קשר טלפוני עם קשישים אחת למס

תקין ואין צרכים קריטיים שלא  שהכלובעיקר לוודא , להפיג במעט את הבדידות והפחד בתקופה זו, בקשר

.  מקבלים מענה

.בתום השיחה העובדים ממלאים שאלון קצר המועבר לעמותה





אט יהיה פתוח ללא הגבלת זמן עבור  'צהוידיאואריק יוהן מודיע כי  ZOOMל "מנכ
.בתי ספר ברחבי העולם



.חותכים את המשכורת לתקופה זמנית כדי למנוע פיטורים המוניים/לים של חברות תעופה מוותרים"מנכ-תעופה•

חתמו על הצהרה להשאיר את  AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizonענקיות התקשורת האמריקאיות -תקשורת•

יגה גלישה  'ג20טי מובייל גם נותנת לכל הלקוחות שלה עוד . האמריקאים מחוברים לפחות לחודשיים הקרובים

.לכל מי שירצההוטספוטמחלקת קומקאסטלמקרה הצורך וגם רשת 

COVID-19-לטיפול באקסלרטורחברות ענק לפתח ורותמים מליוניםמגייסים ביל ומלינדה גייטס •

ולחלק אותו בחינם להומלסים  ל'אלכוגחברה לייצור תחליף מקיים למשחת שיניים החלה לייצר -Biteחברת •

לס'ולנזקקים בלוס אנג

מהעולםשל חברות דוגמאות 



אנחנו כאן לשירותכם
Good Vision

יועצים לאחריות תאגידית

03-5600153: משרד
050-5539121: עברי ורבין

office@goodvision.co.il
https://www.facebook.com/GoodVisionIL/

mailto:office@goodvision.co.il
https://www.facebook.com/GoodVisionIL/

