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תודה לחברות האשראי על השותפות ועל ההשקעה 
הרבה בצמיחתה של עיגול לטובה. ההצלחה שלנו 

וההשפעה על המגזר השלישי מתאפשרת תודות לכן

קבוצת ישראכרט מעמידה מדי 
שנה את מוקדי השירות 

והמכירה ומציעה ללקוחותיה 
להצטרף לעיגול לטובה

חברת מקס מפעילה לאורך 
השנה מוקד במסגרתו נציגים של 
חברת 'כל יכול' מציעים ללקוחות 

מקס להצטרף לעיגול לטובה

חברת כאל משקיעה משאבי 
פיתוח לקידום וייעול מנגנון 

עיגול לטובה

מספר המעגלים

403,550
סך כולל שנתרם

76,615,201 16,801,000
סך תרומות 2020

7,434
מעגלים 

 ₪ 168,388

7,029
מעגלים

 ₪ 347,294

8,145
מעגלים 

 ₪ 211,742

91,673
מעגלים 

 ₪ 2,613,449

14,302
מעגלים

 ₪ 416,154

7,653
מעגלים 

 ₪ 232,255

20,482
מעגלים 

 ₪ 535,988

11,893
מעגלים 

 ₪ 300,683

יעדי תרומה נבחרים (מס' מעגלים, תרומה שנתית)  

מדדים נבחרים

 פילוח לפי תחומים

7,200
מעגלים

 ₪ 247,811

כבר ביקרתם באתר החדש שלנו?
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אנשים עם מוגבלות

ילדים ונוער בסיכון

הגנת הסביבה ובעלי חיים

כל העמותות בשירות

 אזרחים ותיקים 
וקהילות נזקקות

נשים במצוקה

רווחה ותעסוקה

חינוך

 סובלנות וזכויות אדם
/ תרבות והתנדבות

37%

"לאורך השנים למדנו למנף את המנגנון של עיגול לטובה. בכדי לצמוח כל עמותה 
צריכה להגדיר יעד של מעגלים, ולא יעד של תרומות. תורמי עיגול לטובה הם מדד 

לאהבה ולהוקרה שהעמותה מקבלת חזרה מהציבור. התרומה השנתית מעיגול 
לטובה היא כ- 10% מתקציבנו, ומהווה בסיס יציב וקבוע של תרומות המסייעות 

לאלפי ילדים חולי סרטן ומשפחותיהם"  
ליאור שמואלי - מנכ״ל גדולים מהחיים

תודה
לשותפים שלנו

תודה
לשותפים שלנו

"משבר הקורונה פגע קשות במגזר החברתי בישראל. בעוד שתרומות רבות 
התבטלו בשנה מאתגרת זו, עיגול לטובה ממשיכה להיות אפיק קבוע ויציב של 

הכנסה חשובה מאין כמותה לעמותה שלנו"
טליה בז‘רנו - מנכ״לית כנפיים של קרמבו

"בתקופה הזו שבה המשבר הכלכלי כמעט ולא פוסח על אף אחד, התרומות 
מעיגול לטובה אוספות שקל לשקל ממי שיכול, וביחד יוצרות תרומה משמעותית 

וקבועה אשר מאפשרת ללקט ישראל לסייע לנזקקים, שלצערנו בתקופה זו 
מספרם גדל"

גידי כרוך - מנכ״ל לקט ישראל

"התרומה המשמעותית מעיגול לטובה מהווה תוספת מבורכת למעגל התורמים 
ומסייעת לנו לקיים את העשייה החשובה עבור בעלי חיים. כל מעגל שמצטרף 

אלינו, ילווה אותנו בתרומה קבועה שנים קדימה"
יעל ארקין - מנכ״לית תנו לחיות לחיות

השפעה אדירה

אי של יציבות בימי משבר
עבור העמותות

במיוחד
השנה

עיגול קטן
עשה שינוי גדול

10,576
מעגלים

 ₪ 249,597

תודה שבחרתם לקחת חלק משמעותי בחיזוק המגזר החברתי בישראל!

עקבו אחרינו 

www.igul.org.il

תודה לתורמים

תודה לחברות המעגלות בשכר

שיתופי פעולה

5,720
ילדים ונוער בסיכון ללא עורף משפחתי

קיבלו סיוע ובית חם. כתוצאה מהמשבר,
צעירים רבים נזקקו לליווי מלא וסיוע
בתשלומי שכ"ד, מזון, ביגוד וכן סיוע

במציאת עבודה.

ילדים ונוער בסיכון

153,200
ארוחות חמות הועברו לנזקקים בכל רחבי הארץ 

במאמץ לתת מענה לעליה במספר הנזקקים 
והמשפחות במצוקה בתקופת משבר הקורונה.

עוני ורווחה 5,310
קשישים וניצולי שואה קיבלו עזרה וליווי מול גורמי 

הרווחה, סיוע במזון והפגת הבדידות, במטרה לתמוך 

באוכלוסייה אשר ספגה את הפגיעה הקשה ביותר 

כתוצאה ממשבר הקורונה.

אזרחים ותיקים וניצולי שואה

תקופות מורכבות מניבות
שיתופי פעולה מיוחדים

תרומה ל-10 עמותות שנבחרו ע"י עובדי הבנק, 
תרומת הבנק במבצע "פיקדון חברתי" ותרומה בשם 

OPEN הלקוחות המצטרפים לפועלים

יוזמה של עובדי צ'ק פוינט אשר תרמו את מענקי הקורונה 
כאשר הנהלת החברה הכפילה את הסכום שנאסף לתרומה

שיתוף פעולה בין עיגול לטובה לבין הקרן אשר העבירה
מענקי חירום מיוחדים לסיוע לעמותות בתקופת הקורונה

wix פיתחו תוסף ייחודי אותו ניתן לצרף לכל אתר
ומאפשר רישום מהיר ופשוט לעיגול לטובה

פיתוח ביוזמת ביוסנס המאפשר תרומות חד פעמיות של
עובדים דרך מקום העבודה באמצעות מערכת השכר של חילן

1,500
נשים קיבלו סיוע וליווי פרונטלי וטלפוני

בשל פגיעה מאלימות משפחתית ו/או 

פגיעה מינית. לצערנו, בזמן המשבר

והסגרים מספר הנשים הפונות לקבלת

סיוע עלה באופן משמעותי.

נשים במצוקה

החממה לקריאיטיב

כבר ביקרתם באתר החדש שלנו?

1,655
כלבים וחתולים נטושים קיבלו מזון,
מחסה ומגוון טיפולים כגון: חיסונים,

ניתוחים מצילי חיים, עיקורים/סירוסים
ועוד. בנוסףכ-950 כלבים וחתולים נמסרו 

לאימוץ ומצאו בית חם.

בעלי חיים


