
העולם עומד מול אתגרים חדשים, המדינות נסגרות וילדים ובני נוער מתמודדים 
עם המצב החדש. תכנית "יוצרים שינוי" פותחת חלון לעולם של חיבורים וקשרים 

אנושיים ומספקת מרחב לצעירים להביע את עמדותיהם, לטפח יצירתיות
ולשתף באופטימיות אחרים בעולם.

איך?
בעזרת מודל 4 השלבים של "יוצרים שינוי" המבוסס על עקרונות החשיבה העיצובית

)Design Thinking( יוצרים שיחות וקשרים משמעותיים.

לדמיין

דברו יחד על מה שעשיתם ומה שראיתם 
פתרונות  המציאו  עושים.  שאחרים 
כמה  על  חשבו  המצב.  לשיפור  יצירתיים 

שיותר פתרונות אפשריים.

לשתף

שתפו את הרעיונות והמסרים החיוביים 
באחרים  השראה  לעורר  מנת  שלכם 
ברחבי העולם. עשו זאת בציור, שיר, וידאו 
בהאשטאג  להשתמש  תשכחו  אל  ועוד... 

#DFCConnect : שלנו

להרגיש

לשיחת  משפחה  או  חברים  עם  התחברו 
תחושתכם  את  ושתפו   #DFCConnect

לגבי המצב.

לעשות

שוחחו בינכם לגבי הדברים שאתם יכולים 
לעשות עכשיו על מנת להפוך את המצב 
לעזור  תוכלו  איך  יותר.  וכייפי   לטוב 

לאנשים אחרים לעזור האחד לשני?
עשו סקיצה של הרעיונות שלכם

לחצו כאן! להרשמה לשיחות

ילדים מתחברים, משתפים ומקבלים השראה

מטרת המיזם:
לחבר ילדים ובני נוער מכל העולם ולהבין ש"הם לא לבד"

לתת לגיטימציה לרגשות מחשבות ולהפגת פחד ובדידות במצבי לחץ

לחקור ולדמיין יחד פתרונות יצירתיים למצבים מאתגרים

לשתף מסרים חיוביים ואופטימיים, לפתח מודעות של אזרחות גלובלית ושותפות באתגרים

https://www.dfc.org.il/contact/


מפגשים שיוצרים שינוי
תוצאות סקר - המצב הרגשי אצל המשתתפים לפני ואחרי המפגשים

· מוְּדָאג
· בעל ביטחון עצמי

· לא בטוח
· ָרגוּעַ

· ְמבוּלּבָל
· בהודיה

· עצוב מודאג ומשוו
עמם
· רע

26.3%

15.8%

31.6%

21.1%

אחרי:
המשתתפים הרגישו רגועים, בעלי ביטחון עצמי,

73% מוקירי תודה ולא כל כך מודאגים.

41.2%

20.6%

20.6%

לפני:
יותר מ-90% מהמשתתפים הרגישו מודאגים, 

לא בטוחים, מבולבלים ועצובים.

1 6 מדינות, תקווה  8 משתתפים, 
ב-8 לאפריל התקיים מפגש מרגש ומשמעותי מאוד עם 8 משתתפים 

מהמדינות הבאות: מלזיה, וייטנאם, פיליפינים, אינדונזיה, ישראל וסינגפור.
הילדים תמכו זה בזו על ידי מפגשי Mindfulness ושיתפו את המשחק 

המקוון ‘Wacko Corona’ שיצר הנרי מוייאטנם. המפגש כלל נגינה משותפת 
והובל על ידי המשתתפים ובסופו של דבר הנחו אותו הילדים עצמם.

המפגש הסתיים בהכרת תודה ואופטימיות רבה.

פגישה בין פיה מסינגפור ונוגה מישראל 
במסגרת המיזם, נפגשו פיה מסינגפור ונוגה מישראל ושיתפו זו את זו 

בתחושות שלהן ובדרך ההתמודדות עם השינויים. 
"מבוגרים צריכים לדבר איתנו על המצב"

"בזמן שהייתי בבית, עשיתי דברים שלא עשיתי, ציירתי ציור ממש גדול"
נוגה ניגנה בסקסופון, פיה הציגה את ברונו הכלב שלה, ושתיהן התגברו יחד

על החרדה וחלקו את תקוותן שהנגיף ייעלם בקרוב.

חוויות מהשטח

"יוצרים שינוי" היא תוכנית בינלאומית הפועלת ב- 70 מדינות המאפשרות לנו גישה
לבתי ספר רבים ברחבי העולם. רוצים לחבר את בית הספר שלכם? צרו איתנו קשר

דרכים ליצור איתנו קשר:  אתר | מייל |  03-5436874

לחצו כאן! להרשמה לשיחות

תוכנית "יוצרים שינוי" מנוהלת ע"י עמותת רוח טובה ורותי סובל לוטנברג מייסדת ומנהלת פדגוגית.
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