
 להשפיע בכל פעולה – או במילים אחרות 'עיגול לטובה'

מדהים לחשוב שהיום שלנו מורכב מאוסף של פעולות קטנות ושגרתיות הנראות כדבר 

אני אוהבת לאכול, אוהבת אוכל הכי טבעי לעשות, אך מסתבר שלא בשביל כולם זה כך. 

טוב ואוהבת לנסות ולטעום דברים חדשים, להיחשף לטעמים ומרקמים מיוחדים וככזאת 

למושג הזה 'אוכל בשביל הנשמה' כבר ניתנו מבקרת לא מעט במסעדות ובתי קפה. 

מספר פרשנויות בעבר, אך לאחרונה הבנתי שכנראה מצאתי את הפירוש האמיתי 

 לטובה'. 'עיגול  –מבחינתי 

 הייתי אומרתאם  – שתיית קפה, אכילת סנדוויץ', חולצה חדשה בארון, צעצוע חדש לילד

לא פעולה כזאת שאתם עושים במשך היום, אתם לא רק דואגים לעצמכם, אלכם שעם כל 

 גם תורמים לעמותה שקרובה לליבכם, לא הייתם הולכים על זה?? אז גם אני כן. 

באמצעות הוראה עמותת 'עיגול לטובה' מאפשרת לי  –רעיון גאוני כל כך פשוט לביצוע וה

למטרות תרומה. וכך כל עסקה שאני מבצעת  אשראי לעגל עסקאות בכרטיסקבועה 

 לתרום את ההפרשבסכום לא עגול, האגורות מתעגלות לשקל הקרוב ומאפשרות לי 

 יותר. בילויים שלי הפכו למהנים. מודה שמאז הלתחום הקרוב לליבי

סיקרן אותי מאד ודה שאני שייכת לסוג הטיפוסים שאוהב לבדוק ולחקור את הדברים, מ

האם הוא באמת מגיע לעמותה שבחרתי,  –איך זה עובד ומה בדיוק קורה עם הכסף שלי 

האם הוא מגיע במלואו או שרק חלק קטן ממנו? האם אגורות בודדות באמת יכולות 

גשתי עם מנכ"לית העמותה, דנה ארגוב נפאז יצאתי לשטח לבדוק.  –לשנות משהו? 

 זה עובד.בדיוק העיגול הטיקוצקי, וממנה שמעתי איך 

באילו סכומים מדובר? האם יש מינימום תרומה? אז כמה מהכסף באמת מגיע לתרומה? 

דנה לא נבהלה מהשאלות שלי, כנראה שזו לא הפעם הראשונה שהיא שאלתי אותה.  -

נה נעשו קצת הססנים בכל הקשור לכספי תרומות. נתקלת בהן, אחרי הכל אנשים במדי

 או לתחומים הנבחריםלעמותות   - 011% – במלואו הכסף הנתרם מועבראז מסתבר ש

ספי התרומה מכ 011%, לתורם₪  4 -לחודש עומד על כממוצע התרומה  ע"י התורם.

המנגנון כולו אף אחד לא גוזר קופון בדרך.  –בחר התורם ן מועברים לעמותות אות

תרומה מושכלת ובלתי מורגשת כחלק לכל אחד להיות פילנתרופ ולהפריש מאפשר 

 .שלו ממהלך החיים השגרתי

 'לטובה עיגול'ל מעגלים 000,111 מעלרשומים כבר כיום לשמחתי גיליתי שאני לא לבד, 

נתונים  –ועשרות ארגונים מציעים לעובדיהם לעגל באמצעות מודול עיגול לטובה בשכר 

לא יאומן כמה כסף  !מליון ש"ח 6 -למעלה מאלה בלבד מצביעים על תרומה שנתית של 

מדובר כבר בסכום משמעותי ביותר המאפשר באמת לעשות נאסף כשכל אחד נותן קצת. 

 עוצמה של כסף חברתי שנאסף מכל אחד ואחת. שינוי בכל כך הרבה תחומים בחיינו.



או קיי, אז השתכנעתי לעשות את המהלך ולהצטרף ל'עיגול לטובה'. עכשיו נותרה 

כי אין מדובר למי אפשר לתרום? גם כאן הופתעתי לטובה כאשר נוכחתי  –השאלה 

עמותות מכל תחומי החיים שלנו. מדובר בעמותות  000בעמותה אחת או שתיים אלא ב 

רות אשר עברו סינון קפדני על ידי ועדה ציבורית בראשותו של נשיא ביהמ"ש העליון נבח

כך מובטח כי  ,קבלו את "תו מידות לאפקטיביות" העמותותלשעבר, השופט מאיר שמגר. 

התרומות מגיעות במלואן לארגונים המספקים מקסימום תועלת חברתית לצד שקיפות 

  לציבור והתנהלות תקינה ואפקטיבית.

יש מי שמפקח על חשוב היה לי לראות כי גילוי זה כבר גרם לי להרגיש הרבה יותר טוב. 

העמותות, בוחן את ההתנהלות שלהן, בודק ומוודא שאכן נעשה שימוש טוב בכסף שאני 

 תורמת. 

תחומי פעילות שונים, כגון  01-מחולקות לנבחרות העמותות הוכשנכנסתי לבחור ראיתי כי 

, כך שכל אחד יכול למצוא את נשים וכו'בעלי חיים ן, איכות הסביבה, ילדים ונוער בסיכו

 תחום התרומה הקרוב לליבו.

אז יצאתי שבעת רצון )וגם שבעה מהסלט הטעים שהזמנתי( וקיבלתי מענה לכל שאלותיי 

 01, זכיתי לתרום 04.41ואיזו הרגשה נפלאה לדעת שכשקיבלתי את החשבון שעמד על 

 חשובה. מדהים מה קצת כסף מהרבה אנשים יכול לעשות.אגורות לטובת מטרה 

 

 אז קדימה תתחילו לעגל!!

 להצטרפות לעיגול לטובה:

 הצטרפו גם אתם למעגל ההשפעה של עיגול לטובה ותתחילו להשפיע

http://bit.ly/igul_Join 
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