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יעדי תרומה נבחרים (מס' מעגלים, תרומה שנתית)  

מדדים נבחרים

 פילוח לפי תחומים

פילוחים נוספים

תודה שבחרתם לקחת חלק משמעותי בחיזוק המגזר החברתי בישראל!

עקבו אחרינו 

www.igul.org.il
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האוצר האבוד!
רותמים את האגורות של דור העתיד

׳האוצר האבוד' הוא מיזם יחודי 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. עד כה נאספו כ-500,000 ש"ח במסגרת המיזם, 
השנה אנו ממשיכים להתרחב למוסדות חינוך נוספים ופועלים

להצבת קופות איסוף בקהילה.
הקופה הראשונה הוצבה במתחם ״בית רומנו״ בת״א,
בקרוב תושק קופה נוספת בדיזנגוף סנטר בתל אביב.

השפעה אדירה

חיילים בודדים קיבלו ליווי במהלך שירותם הצבאי, 
כולל סיוע במגורים, תשלומי אחזקת דירה וחלוקת 

שוברי מזון.  בנוסף, ניתן ליווי בחטיבות בהן 
משרתים חיילים בודדים.

חיילים בודדים

כ-200

ניצולי שואה מרותקי בית קיבלו סיוע במיצוי זכויות. 

חולקו כ-425 חבילות מזון עשירות ומגוונות לניצולי שואה מעוטי 

יכולת כלכלית. בנוסף, עשרות קשישים שולבו בעבודה באמצעות 
מרכזי תעסוקה  

נשים במצוקה וכ-300 ילדים שהו בדירות מקלט 

ומעבר ועברו תהליך שיקום וסיוע ביציאה ממעגל 

האלימות. בנוסף כ-350 נשים קיבלו טיפול נפשי.

הוקם מעון חרום חדש לנשים, ונבנו 4 חדרים 

אקוטיים חדשים בבתי החולים ברחבי הארץ. 

משפחות נזקקות בכל רחבי הארץ קיבלו ארגזי פירות 
וירקות טריים. בנוסף, חולקו 26,700 כריכים מזינים 

ליום הלימודים עבור תלמידים מאוכלוסיות מוחלשות 
בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בכל רחבי ישראל.
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כ-1,00015,000

אזרחים ותיקים
וניצולי שואה

רווחה

נשים במצוקה

בסיכון השתתפו בפרויקט העצמה עם בע"ח.עשרות אנשים עם צרכים מיוחדים ונוער הועברו פעולות חינוכיות לכ-2,000 ילדים. 300 כלבים, חתולים וגורים מצאו בית.שחולצו ממצבי פציעה ונטישה.כלבים וחתולים קיבלו טיפול רפואי לאחר 

1,132
בעלי חיים

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

וההשפעה על המגזר השלישי מתאפשרת תודות לכן

תודה
לשותפים שלנו

תודה
לשותפים שלנו

תודה לתורמים

שיתופי פעולה

החממה לקריאיטיב

בריאות

ילדים ונוער בסיכון
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הגנת הסביבה ובעלי חיים
כל העמותות בשירות

 אזרחים ותיקים 
וקהילות נזקקות

נשים במצוקה

רווחה ותעסוקה

חינוך

 סובלנות וזכויות אדם
/ תרבות והתנדבות

אנשים עם מוגבלות

מספר המעגלים
515,836

סך שנתרם מתחילת הפעילות

114,992,553 ₪
סך תרומות 2022

20,052,619₪
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תוליבומ םירע

נשים גברים
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השנה הגענו 
לציון דרך משמעותי – 

חצי מיליון כרטיסי אשראי 
שמצורפים לעיגול לטובה!

את השנה סיימנו עם
515,836 כרטיסים מחוברים – 

ואנו פועלים במרץ 
לצירוף מעגלים נוספים!

הישג משמעותי נוסף לעיגול לטובה
ביוני השנה הגענו לסכום של 100 מיליון ₪ 

שהועברו באמצעות עיגול לטובה לכלל 
העמותות מאז הקמתה. נשיא המדינה 

מר יצחק הרצוג ורעייתו הגב' מיכל הרצוג 
אירחו אותנו בבית הנשיא בירושלים לציון 

האירוע – בכנס מרגש יחד עם נציגי 
העמותות החברות בעיגול לטובה.

עם הפנים קדימה למאה מיליון הבאים!
נשיא המדינה ורעייתו מארחים את

נציגי עיגול לטובה

 במהלך השנה עיגול לטובה יזמה מהלכים שיווקיים
ושיתופי פעולה להגדלת מס' המעגלים

במהלך משותף עם אפליקציית התשלומים 
ביט – הוספנו מסך ייעודי שמפנה את
המשתמשים להצטרף לעיגול לטובה  

השקנו סרטון הסבר לעיגול לטובה
בכיכובה של תום יער וקידמנו אותו

בערוצי פרסום שונים

לראשונה, יצאנו בקמפיין ייעודי 
בחברה הערבית שמסביר על מנגנון

עיגול לטובה וקורא לציבור הערבי להצטרף 

צילמנו סרטון בכיכובה של קרן מור 
הקורא לציבור להצטרף ולעגל לטובת 

תחום נשים במצוקה 

מגדר

ערים מובילות

המספרים
הגדולים
של 2022

המספרים
הגדולים
של 2022

100 מיליון שקלים   חצי מיליון כרטיסים


