
עיגול לטובה

נותנים מעט משפיעים הרבה



?....עיגול לטובההאלה מה זה השטויות 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAuJqdYQ9Is
https://www.youtube.com/watch?v=ZAuJqdYQ9Is


עיגול לטובה נוסדה במטרה לעשות שינוי בתרבות הנתינה ובמעגל התרומה 

הכספית למטרות חברתיות בישראל באמצעות מנגנון חכם המאפשר לכל אזרח  

.לתרום מעט ולהשפיע באמצעות כרטיס האשראי או דרך השכר

?מי אנחנו



עיגול לטובה באשראי

, לשקל הקרוב-של כל עסקה בכרטיס אשראי בסכום שאינו עגול האגורותהמנגנון מאפשר לעגל את 

.ה/לפי בחירת הלקוחולתרום את האגורות שהתווספו לעמותות וארגונים 

:לדוגמא

!תרומה חודשי לכרטיסממוצע4-כ כ"סה



באפשרותכם להציע לעובדים לעגל את שכר הנטו החודשי כלפי מטה ל  

.ולתרום את ההפרש לעמותות הקרובות לבחירתם, הקרובים5/10/20

עיגול לטובה בשכר
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(אלפי )לעמותות מצטבר סכום תרומות כ "סה
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התפלגות תרומות לאורך השנים



:תחומי פעילות שונים10-עמותות המחולקות ל200-ברשימה כ

אתם בוחרים את היעד החברתי הקרוב לליבכם



התהליך פשוט וקל

השלמת פרטיםבחירת יעד תרומה

ספרות אחרונות4רק !  אין צורך בפרטי אשראי מלאים



יתרונות הפלטפורמה עבור המעגל

לחודש4כ : כסף קטן ולא מורגש•

ללא  . רישום חד פעמי מהיר ופשוט-קל ליישום •

צורך בהתעסקות עתידית

סינון קפדני של העמותות מבטיח כי התרומה •

מגיעה ליעד ראוי

המעגל בוחר לאיזו עמותה לתרום ממגוון תחומים  •

ועמותות



י ועדה ציבורית  "קפדני עכל העמותות העומדות לבחירה עברו תהליך סינון 

.רובינשטייןהשופט אליקים , שופט בית המשפט העליון בדימוסבראשות 

"  תו מידות לאפקטיביות"העמותות נדרשות באישור ניהול תקין וכן לתהליך 

.הבוחן את התנהלות העמותה ומידת האפקטיביות של פעילותה

כל עמותה עוברת סינון ומיון קפדני

.כל זאת כדי שנהיה בטוחים שהתרומה מגיעה אך ורק ליעדים ראויים



חברי הוועדה הציבורית



הקריטריונים שנקבעו על ידי הוועדה

:תנאי הסף לבחינת העמותות בפני הועדה הציבורית

בתוקףאישור ניהול תקין 1.

.'א46' ס–אישור מס הכנסה כמוסד המוכר לצרכי תרומות 2.

בתוקף" תו מידות לאפקטיביות"3.

₪  500,000היקף תקציב שנתי של מעל ל 4.

שיעור  , בנוסף הוועדה בוחנת פרמטרים נוספים הקשורים לאופי הפעילות

מימון ציבורי ועוד



פילוח מעגלים לפי תחומים



מספר מעגלים

7,217

תרומה

223,216

מספר מעגלים

11,893

תרומה 

300,683

מספר מעגלים

14,302

תרומה 

416,154

מספר מעגלים

20,482

תרומה 

535,988

מספר מעגלים

91,673

תרומה 

2,613,449

1.1.21נתונים נכון ל התורמים פילוח בחירת 

מספר מעגלים

91,673

תרומה  

2,613,449

מספר מעגלים

20,482

תרומה 

535,988

מספר מעגלים

14,302

תרומה 

416,154

מספר מעגלים

11,893

תרומה 

300,683

מספר מעגלים

10,576

תרומה  

249,597

יעדים מובילים



6,049

197,649168,768242,876174,945
211,742 232,255 168,388 247,811 347,294

(המשך)יעדים מובילים 



יתרונות הפלטפורמה עבור העמותות

השקעה חד פעמית בגיוס מעגל•

לא דורש התעסקות עתידית-לאחר הצירוף •

השקעה לטווח ארוך•

(גם בתקופות משבר)הכנסה קבועה ויציבה 

והשימוש בה נקבע על ידי העמותה בלבד" צבועה"התרומה אינה •

קבועה ולאורך זמן  הכנסה שנתית 60,000-כ= מעגלים 1,000



אי של יציבות בתקופת משבר עבור העמותות



בשנהח תרומות "ש50,000,000= מהכרטיסים 10%

?מהו הפוטנציאל

!מיליון כרטיסי אשראי11.5כיום בישראל כ 



כיצד מגייסים מעגלים



מקורות גיוס מעגלים

פעילות חברות האשראי

עיגול לטובהפעילות שיווק 

פעילות עמותות



חברות האשראיפעילות 

מבצעים במוקדי השירות

שוטפיםדיוורים

פעילות עובדים

הודעות ללקוחות בהצטרפות



לטובהפעילות עיגול 

פעילות מול חברות האשראי

שוטפתעבודה אינסטגרם/פייסבוקרשתות חברתיות 

חברות עסקיות שותפות בפרויקט55-כלטובה בשכר עיגול 

, אייטמים בעיתונות כתובה ומצולמת-צ"יח, קמפיינים ברשתות חברתיותמהלכי פרסום 

.שילוט חוצות ומדיות פרסום שונות

פ מסחריים"שת

פיתוח תשתיות מול הבנקים ואפליקציות תשלום

קרנות/הרחבת תרומות חד פעמיות מארגונים גדולים



,נקיטת פעולה, מכל סוגנתינה 

מתחילות תהליך של שינוי

שאנו חלק ממשהו, ומזכירות לנו

יותרגדול הרבה 



!תודה


