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רקע  -הכנסות שוטפות של מלכ"רים *2018 – 2013
 85%מתרומות
משקי הבית
נמוכות מ-
₪ 10,000

180,000

8%, 12,771
7%, 11,342

 2%מהתרומות
ממשקי הבית
עולות על
₪ 50,000

160,000
8%, 11,965
7%, 10,572

8%, 11,437

7%, 10,042

140,000
8%, 11,314
7%, 9,328

7%, 9,424

7%, 9,184

34%, 55,692
34%, 52,703

 63%מתרומות
העסקים נמוכות
מ₪ 10,000-

7%, 8,974
120,000
7%, 8,875

100,000

34%, 49,915
34%, 47,160

34%, 44,250

34%, 42,682
80,000

 1%מהתרומות
מהעסקים
עולות על 1
מיליון ₪

60,000

50%, 82,105

שנה
2013
2014
2015
2016
2017
2018

סך
ההכנסות
125,716
130,520
137,600
146,254
153,879
163,349

50%, 77,265

50%, 73,544

50%, 68,836

40,000

50%, 65,459

50%, 63,148
20,000

2018

2017

2016

מכירת שירותים
תרומות מהארץ  -ממשקי בית ,ממעסיקים וממלכ"רים אחרים

2015

2014

2013

העברות ממשלה
הכנסות מריבית
תרומות מחו"ל  -מיחידים ,מעסקים וממלכ"רים

* ללא הכנסות הוניות ,מתוך פרסום הלמ"ס "הכנסות והוצאות מלכ"רים  ,"2018-2016ספטמבר 2019

'הכר את עצמך'

'הסביבה
הפילנתרופית'
בה הארגון חי

'הסביבה
הפילנתרופית'
בה הארגון
היה רוצה
לחיות

תוכנית פעולה
לצמצום
הפערים

אבחון עצמי
פיזור
מהו שיעור ההכנסות מתרומות
מהארץ ומחו"ל מתוך סך הכנסות
העמותה?

?

מידת ביזור התורמים מהארץ ומחו"ל
 -האם יש תלות בתורם מסוים?

אופי
אופי התורמים – האם וכמה
נתרמים מקרנות ,חברות/עסקים,
פרטיים?

מהו היקף התרומות
הישירות/המוגבלות לעומת
אלטרנטיביות?

האם ישנן תרומות מהן ניתן לנכות
תקורה לעומת תרומות 'הרמטיות'?
האם התרומה שנתית/תקופתית או
תרומה נמשכת?

האם קיימת אסטרטגיית
ופיתוח משאבים סדורה?

?

גיוס

האם קיימת תוכנית פעולה שנתית
מובחנת או ש'זורמים עם מה שיש'?

?

האם נסמכים על תורמים חד-
פעמיים או נשענים על קבועים?

סוג התרומות

אסטרטגיה

?
?

משאבים וערוצים
האם בארגון יחידת קשרי חוץ/גיוס
משאבים אורגנית או ביזור אחריות
בתוך הארגון?

בגורמים/ישויות
נעזרים
האם
חיצוניות ,כגון גייסים חיצוניים (ע"ב
הצלחה?)( Friends Of ,עם/ללא
יכולת השפעה) וכו'?

להפוך תורם חד-פעמי לקבוע

"לו העמותה הייתה שומרת על קשר עם כל התורמים שתרמו לה,
היא כנראה לא הייתה זקוקה כלל לתורמים חדשים".

גיוס לקוח חדש
עולה פי  8משימור
לקוח קיים/שכנוע
לקוח חוזר לקנות
בעסק

"לו העמותה הייתה משקיעה בשימור תורמים מהעבר את אותם
המשאבים והמאמצים שמושקעים בגיוס תורמים חדשים,
ההכנסות מתרומות היו גבוהות משמעותית מאלו כיום".
לקוח חוזר קונה
בממוצע פי 2.5
מלקוח חדש

?*כמה נוטשים אותנו

.Fundraising Effectiveness Project, brought by AFP – Association of Fundraising Professionals * נתונים פומביים באתר

סיבות לנטישת תורמים

'אין לי כסף'...

אילוצים של
התורם
התורם ירד
מנכסיו  /צמצם
את הפעילות
הפילנטרופית
שלו

'זה לא אתם,
זה אני'...

'אבל ביקשתי מניסים
למסור את המידע'...

תחרות

קצר בתקשורת

התורם נחשף
לפרויקטים
אחרים/דומים
שמשכו אותו
יותר

לא קיבלו דיווח הולם
על השימוש בכספי
התרומה /
קיבלו דיווח לא
מהימן /
ביקשו מידע וזה 'נפל
בין הכיסאות' /
לא חשב שאתם
צריכים אותו יותר

'הבא בתור'...

אי הכרת תודה

לא הודו לתורם
על התרומה /
לא המשיכו
בהכרת התודה

היערכות חוצת-ארגון
ניטור ביצוע התוכנית
ועדכונה במידת הצורך

אסטרטגיית פיתוח
וגיוס משאבים

תוכנית עבודה רב-שנתית
ושנתית

מוקדי הסיכון

חזון ומטרות
הארגון פועל ללא חזון
ומטרות ברורים ,שמהם
נגזרים הצרכים ולכן
בפועל 'מתפזרים
בשטח’

ריאליות

מדידה

היעדר משילות

הנחות מוצא שגויות,
הסתמכות על נתונים
שגויים וכו' יביאו
לבניית תוכנית לא
ישימה

התוכנית 'פלואידית'
מדי ולא ניתנת למדידה,
קרי לא נדע אם השגנו
אותה

לא הוגדר  ownerברור,
תפקידים וסמכויות
וגבולות הגזרה בגיוס
ושימור המשאבים

מפסידים בגין תרומה
מקבלים תרומות בכל
מחיר ,גם כאלו
שמביאות להפסדים

כיצד לספר את הסיפור?
"אנשים יוצרים קשר עם אנשים ולא עם פעילות".

"אנשים תורמים כדי להביא שיפור בחיים של אנשים אמיתיים".

היה היה...
איך נבחר את המספר?
נחפש אנשים שמתרגשים
מהעשייה הארגונית ,שיודעים
ואוהבים להקשיב ,שיודעים
לספר/לכתוב מנקודת המבט של
המקשיב/הקורא (ולא של המספר)

מה הוא יספר?
יספר בהנאה על מה שהארגון עושה וידגיש
את תועלות התרומה בהתאם ל'מאפייני
החיפוש' של התורם (תורם שמחפש לתת דגים
או חכה ,תורם שמחפש את הסיפורים
האישיים או שמתמקד בתוצאות בלבד וכו')

01 02
04 03

כיצד הוא יספר?
עדיף לקיים פגישה אישית.
בפגישה נעשיר את הסיפור
(במחוות/הבעות/עזרים גרפיים).
נשקול לקיים את הפגישה במתקני
העמותה.

הבטחת סיפור המשך
אם הקורא/המקשיב גילה עניין בסיפור
שלכם ,דאגו לכתוב  V2של הסיפור

בניית תוכנית פעולה
 טרגטים חדשים וקיימים – הפעילויות בגינן
רוצים לגייס משאבים וסדרי העדיפויות ('ספר
פרויקטים')
 תוכנית משימתית – הגדרת המאמצים בעבור
כל מסלול גיוס (מפרטיים ,מ,Friends Of-
מפילנתרופים פרטיים ,מקרנות וכו') ובעבור
כל אמצעי ( onlineו ,)offline-לרבות גורם
אחראי ויעדים מדידים להשגה (איכותי
וכמותי-תקציבי) ,כולל 'ניתוחי רגישות'
 פורום עבודה – הקימו פורום בהשתתפות כל
הגורמים הרלוונטיים לדיון תקופתי (הנהלה
בכירה ,גייסי המשאבים ,פרסום/יח"צ,
כספים ,מנהלי פעילות/שטח וכו')
 שימור וטיפוח תורמים – אמצעים לשמירת
הקשר (ניוזלטר ,טלפון/איגרת אישיים),
'צמתי הקשר'
' אירועי הצגת תכלית' – ערבי גאלה,
אירועי גיוס כספים ,השתתפות באירועי
עמותה ,ביקורים בשטח ,פגישות
אישיות
 ניתוחי אפקטיביות תקופתיים – שיעור
תורמים חדשים ,שיעור נוטשים ,אפקטיביות
הפרסום/היח"צ)?(ROI ,

תודה ובהצלחה!
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