מעגל הנתינה
גדל השנה

בזכותכם

₪ 18,257,802

458,174
מספר המעגלים

₪94,939,934

סך שנתרם מתחילת הפעילות

סך תרומות 2021

מדדי צמיחה
מדדי הצמיחה לשנת 2021
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האגורות שהופכות לסיפורים מרגשים

"עם לייסי אני יכולה לכבוש את העולם!
זו עצמאות שלא הכרתי ,נפתחה לי דלת
עם אינסוף אפשרויות לחיים .כל עיגול
לטובה עבור המרכז הישראלי לכלבי
נחייה מסייע לעוד אנשים עיוורים ולקויי
ראייה לקבל מתנות כמו לייסי".

"זכיתי להיות חייל של בית קובי ,מה
שאיפשר לי להצליח בצבא ולהיות
מצטיין נשיא .אני גאה לייצג את מדינת
ישראל ולהיות חלק מזכרו של קובי".
סמי ,חייל בודד ,שירת בסיירת גבעתי,
קיבל השנה את אות מצטיין הנשיא.

”אני מודה לכל צוות איגוד ומרכזי הסיוע
לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית ,על כל
הדאגה ,האהבה והאכפתיות שמרגשת
אותי עד דמעות .בעיקר בתקופה הזו
שיש בה בעיקר בדידות עבורי ,תודה“.

”כיף גדול במחנות הקיץ של חניכי שמחה
לילד! יצאנו עם חברים למשימות ניווט,
סיורים ופעילויות כיפיות וחווייתיות .תודה!“

מדדים נבחרים
יעדי תרומה נבחרים )מס' מעגלים ,תרומה שנתית(
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מעגלים

₪ 253,782
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פילוח לפי תחומים

בריאות

סובלנות וזכויות אדם
 /תרבות והתנדבות

31%

3%

ילדים ונוער בסיכון

8%

13%

אזרחים ותיקים
וקהילות נזקקות

3%
4%

9%
15%

כל העמותות בשירות

חינוך

רווחה ותעסוקה

5%

9%

נשים במצוקה

הגנת הסביבה ובעלי חיים

אנשים עם מוגבלות

השפעה אדירה

חיילים בודדים

263

נשים במצוקה

חיילים בודדים קיבלו ליווי במהלך שירותם הצבאי.
ביניהם חיילים שקיבלו סיוע במגורים ,תשלומי
אחזקת דירה וחלוקת שוברי מזון לחיילים במצב
סוציואקונומי קשה.

104

נשים במצוקה וכ0-
 30ילדים שהו בדירות מקלט
ומעבר ,וקיבלו
תמיכה לקראת חיים עצמאיים
בקהילה .בנוסף מעל א
לף נשים קיבלו טיפול נפשי
וסיוע אישי בשל פגי
עה מאלימות משפחתית ו/או
פגיעה מינית.

בעלי חיים

1,234

ת .אלפי בע"ח קיבלו
ים וחתולים מצאו בי
כלב
יקורים ומזון .בנוסף,
טיפולים ,חיסונים ,ע
צרכים מיוחדים ונוער
עשרות אנשים עם
קט העצמה ייחודי עם
סיכון השתתפו בפרוי
ב
בעלי חיים.

אזרחים ותיקים
וניצולי שואה

12,050

אזרחים ותיקים וניצולי
שואה קיבלו תמיכה ועזרה
בהפגת הבדידות בתקופת
הסגרים ,סיוע מול גורמי
הרווחה למיצוי זכויות
וליווי בהשמה תעסוקתית
לגיל השלישי.

רווחה

 1.2מיליון

כריכים חולקו לתלמידים מעוטי יכולת שלא הגיעו עם
ארוחת עשר לבית הספר!
בנוסף  1.7מיליון ארוחות מבושלות חולקו לכרבע מליון
משפחות נזקקות.

האוצר האבוד

רותמים את האגורות של דור העתיד
במהלך שנת  2021הצטרף אלינו המיזם הייחודי 'האוצר האבוד',
שמטרתו איסוף מטבעות של עשר אגורות על ידי ילדי הגנים ובתי
הספר ,ותרומה שלהן לעמותות שהילדים בוחרים מתוך מגוון
העמותות בעיגול לטובה.
המיזם מלווה בתכנית חינוכית המעודדת גילוי אחריות סביבתית
וקהילתית ומובילה ללמידה משמעותית של עשייה למען הזולת.
האיסוף והשינוע של שקי המטבעות נעשה ע"י חברת ברינקס
ובסוף התהליך מקבלות העמותות שבחרו הילדים את התרומה
המרגשת.
השנה נאספו מעל לרבע מליון ש"ח במסגרת המיזם ,ואנחנו
פועלים להרחיב אותו לעוד ילדים ומסגרות חינוך.

תודה

לשותפים שלנו
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

תודה לתורמים

שיתופי פעולה

החממה לקריאיטיב

תודה שבחרתם לקחת חלק משמעותי בחיזוק המגזר החברתי בישראל!

www.igul.org.il
עקבו אחרינו

