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במה נתמקד 
היום?

למה כדאי לעשות קמפיין מימון המונים1.

איך לבנות קמפיין מימון המונים שלב אחרי שלב2.

איך להתנהל נכון במהלך הקמפיין3.
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השלבים 
שנעבור עליהם

שלב התכנון

שלב העבודה על הקמפיין

שלב העלייה לאוויר
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השלבים 
שנעבור עליהם

שלב התכנון

שלב העבודה על הקמפיין

שלב העלייה לאוויר

�

�
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למה החלטתם 
לגייס כסף 
מהציבור?
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כדי שיכירו אותנו
לקבל לגיטימציה מהציבור

להראות לתורמים שיש לנו גם תמיכה ציבורית
לא טוב לשים את כל הביצים בסל אחד

ליצור לעצמנו אפיק הכנסה יציב
כי אנשים רוצים לתת

כי זה אפשרי



"קצה הקרחון" 
בדרך למערכת 

יחסים מתמשכת עם 
הקהילה
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מימון המונים הוא טריגר לבניית קהילה, 
שמאפשרת מעורבות והשפעה,

ומבוססת על קשר עם החברים בה, ודיאלוג מתמשך.



זמן קורונה

הזדמנות להידוק הקשר בין הקהילה לארגון 
הזום מקרב אלינו את הקהילה וגם מרחיב אותה●

תהליך מואץ של כניסה לדיגיטל●

הרצון להשתייך לקהילה עולה●

נותנים למרות המשבר הכלכלי 
המשבר הכלל עולמי מעורר רצון לעשות מהו, לעזור●

קשה לשנות הרגלים, מי שרגיל לתת ממשיך●

לא כולם נפגעו באותה מידה, יש גם מרוויחים מהמצב●
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זמן קורונה

מה עובד? 
יוזמות שקשורות ישירות לקורונה: בריאות, עסקים שנפגעו ●

וסוגיות חברתיות
"הקורונה נתנה לי מתנה" נוסטלגיה, חזרה הביתה, ●

משפחה, פשטות.
"הקורונה מוציאה מאיתנו יצירתיות"●
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רגע לפני... #1
פלטפרומה בינלאומית. יש להם משרד בארץ שמלווה ומנחה אתכם 

לאורך כל הדרך.

מתאימה לארגונים שיש להם מאסה של תורמים שהולכת איתם ●
 לאורך זמן, ומוכנה להתגייס לטובתם. 

יתרון לארגונים שיש להם תורמים גדולים שמוכנים לתת את ●
המצ'ינג.

הקמפיין מתקיימים במסגרת זמן של עד 48 שעות. דורש עבודת ●
הכנה משמעותית שנעשית לפני שהקמפיין עולה לאוויר. 

שמים דגש על עבודה עם צוות הארגון.●

אלמנטים מרכזיים: הכפלה, קמפיין בזק, מאתגרים את היעד 
והולכים על "הכל או כלום". 
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Charidy – קמפיין המצ'ינג של צ'רידי



קודם יוצאים לדייט אחר כך מציעים חברות.
חלק גדול מהארגונים שמגייסים היום בהוראות קבע 

התחילו בקמפיין חד פעמי. 
אתם יכולים לבחור פלטפורמה שמאפשרת גם הוראות 

קבע.
גם אם מחליטים ללכת על קמפיין הוראות קבע – עדיין 

מדובר בקמפיין.
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מה בנוגע לגיוס הוראות קבע?

רגע לפני… #2



מימון המונים
שתיל וובינר 2019

שלב #1 התכנון
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אז איך בכל זאת? עבור מה כולם (רובם) רוצים 
לגייס ומה עדיף

תגדירו פרויקט ספציפי או שתדגישו 
פעילות ספציפית שלכם

גיוס לעמותה באופן כללי 
עדיף לגייס לפרויקט

תמסגרו בצורה שמדגישה את 
הנחיצות או שתראו פיתוח / קפיצת 

מדרגה של פרויקט קיים

גיוס לפרויקט שכבר רץ כמה שנים 
עדיף לגייס לפרויקט/מיזם חדש

תבחנו האם הכסף שתגייסו 
מהציבור באמת יוכל לסייע לכם 

להמשיך

גיוס על רקע מצוקה כלכלית
עדיף לגייס לצורך צמיחה 

כלכלית

12

שלב א'
מגדירים את 

הפרויקט 
שעבורו מגייסים 

את הכסף



מגדירים את 
הפרויקט 

שעבורו מגייסים 
את הכסף בשנים האחרונות העברנו 13 שידורים ישירים שחושפים את עולמם המרתק 

של העופות הדורסים הגדולים המקננים בישראל… אם עקבתם, התרגשתם והתחברתם 
ואתם שותפים לדעה כי הפרויקט ומסייע לשמירת הטבע בישראל, אנא עזרו לנו להוציאו אל 

הפועל ולהמשיך להעביר את ערכיו אל הקהל בבית.

פרה דוקס - תגובה ציורית הולמת - מגזין של קריקטורות פוליטיות.
הקמת הלובי נגד אלימות מינית.

מיזם חדש:

הקמנו את QueenB בתור סטודנטיות למדעי המחשב בשביל לחשוף בנות נוער לתכנות 
ולהראות להן שהן יכולות לעשות הכל, כעת אנחנו זקוקות לתמיכה שלכם!

מסגור של פרויקט קיים:

קפיצת מדרגה, פיתוח, המשכיות:

אגודת יהודי אתיופיה - משנים את מדיניות הממשלה ביחס המפלה כלפי יוצאי אתיופיה... 
נפעל לסגירת הפערים בחינוך, ולעצור את האלימות המשטרתית. 
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קמפיינים שיש 
להם יתרון

אין לנו זמן לבזבז בדרישה לפתרון מדיני אחרי מבצע צבאי בעזה ●
("צוק איתן")

הבטחות צריך לקיים, על רקע הבטחה תקציבית של השר בנט, שלא ●
מומשה

מחזירים את הרכבת לפסים, לאחר צמצום הרכבות בקו נהריה-ב"ש●

צעדת השלום, נשים עושות שלום●

טקס יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני בהובלת לוחמים לשלום ופורום ●
המשפחות השכולות

בואו נרים יחד את פסטיבל שייח' אבריק●
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אקטואליים, אירועים שהתמיכה בהם הופכת למסורת



מטרות קמפיין מה אתם רוצים להשיג באמצעות הקמפיין, 
חוץ מכסף?
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שלב ב'
קובעים את 

מטרות הקמפיין

לפרסם את היוזמה שלנו ●
לעורר מודעות ציבורית לסוגיה שמעסיקה אותנו●
לגבש את הצוות, להזריק אנרגיה לארגון●
להתחיל לבנות את הקהילה של הארגון●
לבדוק אם לציבור יש עניין בשירות / מוצר חדש●
לבנות שיתופי פעולה עם ארגונים אחרים●
לגייס מתנדבים●
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שלב ג'
מקימים את 
צוות הקמפיין

3-4 אנשים לא רק מהצוות האורגני שתפקידם:
לגבש את הקונספט●
להגיב לחומרים הכתובים ולסרטון●
לסייע בגיוס התשורות●
להפיץ את הקמפיין לקרובים אליהם●
לעשות שת"פים●
להצטרף לשיחות לאורך הקמפיין●

תקשיבו להתנגדויות שעולות מחברי הצוות
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שלב ד'
מחליטים על 
אופי הקמפיין

אגודת יהודי אתיופיה - מצב יוצאי אתיופיה בישראל אינו גורל או טעות - זו פשוט 
המדיניות. ואת זה חייבים לשנות מהשורש.

אירוע גאווה ראשון באשקלון - מביאות ומביאים את אירועי הגאווה בפעם 
הראשונה לאשקלון!

שגרים אשקלון, עם אוכלוסייה של 130 אלף תושבים, היא בית ללא מעט להט"בים 
בעיר ואוהבים אותה. 

השנה הגיע תורנו לצאת מהארון האשקלוני ולהביא נראות גאה לעיר !

מבט לאחור - נולדתי בחורף 1973. הייתי ילד סבנטיז קלאסי ומאוחר יותר נער 
אייטיז קלאסי עוד יותר... חולצת סטיב אוסטין, מוזיאון השעווה,

זיפ, מק-דיוויד, אטארי, קסטות... ויום אחד כל אלה נעלמו... וכשהם נעלמו, 
התחלתי להתגעגע ולחפש אחריהם. וגם מצאתי.
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אם מה אתם רוצים שיזדהו? עם האמונה, עם התקווה, עם הכאב, הגאווה



שלב ה'
קובעים את 
סכום היעד

25% סכום התחלתי, מגיע לרוב מהמעגל 
הקרוב לכם: חברים, משפחה, שותפים.

הסכום הממוצע מהמעגל הקרוב הוא סביב 200 
₪

הממוצע במעגלים הבאים הוא 120 ₪
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איך קובעים את 
סכום היעד

דוגמה

 ₪ X 200 125 איש
₪ 25,000

 X 120₪ 625 איש
₪ 75,000

יעד גיוס: 100,000 ₪ 
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הסכום שקבעתם לא ריאלי? תבקשו פחות
חפשו קמפיין דומה ותראו כמה גייסו (ומכמה אנשים)



שלב ו'
בחירת 

הפלטפורמה
באיזו זירה אתם 

משחקים?

יש מגוון פלטפורמות איך בוחרים,

ומה זה בכלל משנה?
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השוואה בין 
הפלטפורמות
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מוכרת עמלה ייעודית 
לעמותות

הוראת 
קבע

גמיש או הכל 
או כלום

בעולם 
העמותות

 לעמותות 
3.9%

+ עמלת 
סליקה

✔ ✔ ✔
ישראל 
תורמת 

 FUNDME

בעולם 
העמותות

רק עמלת 
סליקה % 

2.5 + מע"מ

✔
דורשים 

טופס 46א
✔ ✔  Jgive

המוכרת 
ביותר 9% + מע"מ כן/לא כן/לא הכל או כלום

 Headstart
 giveback
beactive

כן
9% + מע"מ
12% + מע"

מ
לא לא ✔ mimoona 

גמיש

חלקית 7% + עמלת 
סליקה לא ✔ ✔  DROVE



פלטפורמות
פרמטרים נוספים
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הקמפיין עולה טוב במנועי החיפוש

 look and feel

תמיכה וסיוע בקידום מצד הפלטפורמה

מציעה עוד אפשרויות (מערכת דיוור, עצומה, חנות...) 

קידום וטראפיק

אנליטיקס�

נתפסת כפלטפורמה של אקטיביסטים / מיינסטרים



שאלותשתיל וובינר 2019
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שלב א'  הגדרת הפרויקט
שלב ב' מטרות

שלב ג' הצוות
שלב ד' אופי

שלב ה' סכום היעד
שלב ו' בחירת הפלטפורמה



שלב #2
עבודה על הקמפיין
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מניעים 
למעורבות 

ציבורית
המסרים

in out
להציג את הפרויקט באופן בהיר לדבר בכללי

לשכנע שזה אשכרה הולך לקרות 
להציג קרדיט

לדבר לאנשים באופן ישיר ובגובה העיניים

לבוא עם הצהרת כוונות

לבחור סוגיה שנראה שיש לכם יכולת 
להתמודד איתה

להתיימר לפתור בעיה גדולה מידי: 
"פותרים את השחיתות ברשויות המקומיות"

תבדקו את עצמכם מול הקהילה הקרובה. לא 
שכנעתם אותם לא תשכנעו את המעגלים 

הבאים

להציג פתרון מורכב או לא מספיק משכנע: 
"למימון בג"ץ נגד משרד התחבורה בדרישה 

להחזיר את תנועת הרכבות לצפון"

מחתרתי, עצמאי, אותנטי חיבור לגוף ממוסד, נראה עתיר משאבים, 
שילוב סלב (בסרטון)
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פתיח שמעורר את הרגש: כעס / הזדהות / סקרנות ●

מה זה הפרויקט הזה? הרעיון שלכם בבהירות●
מה נעשה עם הכסף●
מי אנחנו ומה המניעים שלנו ●
ההוכחה שאנחנו מסוגלים●
משפטים מניעים לפעולה●
עוד דברים שאפשר לשלב: גרפים, תמונות, ציטוטים●

מניעים 
למעורבות 

ציבורית
שלב ז'
התוכן

מה צריך לכלול 
המידע על 
הקמפיין?
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תהיו פתוחים לקבל משוב הוא יעזור 
לכם לדייק את המסר

מצב יוצאי אתיופיה בישראל אינו גורל או טעות - זו פשוט המדיניות. ואת זה 
חייבים לשנות מהשורש...



תשקיעו בכתיבת תסריט פשוט ובהיר▪
פנו ישירות למצלמה▪
תקפידו על צילום איכותי – תאורה טובה (או אור יום)▪
סאונד טוב▪
כתוביות▪
אורך: עד 2 דקות▪

מניעים 
למעורבות 

ציבורית
שלב ח'
הסרטון

חפשו מישהו מקצועי ושריינו כמה אלפי ₪ 
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האם כדאי לתת מתנות?▪
נקודות איסוף / דואר ישראל  / דוא"ל▪
תמחור – מחיר השוק +-▪
האם אפשר להוסיף ולשנות תוך כדי הקמפיין?▪
סוגים: מרצ'נדייז עם מסר, מימון פעילות, לא קשור ▪

ישירות.

מניעים 
למעורבות 

ציבורית
שלב ח'

התשורות
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שאלות
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התוכן המסרים
התשורותהסרטוןהכתוב



שלב #3 - עולים לאוויר
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מניעים 
למעורבות 

ציבורית
4 תחנות בחיי 

הקמפיין

שלב ראשון 
השלב השקט

שלב שני 
יוצאים לרשתות

שלב שלישי
סטגנציה

שלב רביעי
בכל הכוח

 20-25%
מהיעד

תכינו רשימת 
"מוזמנים"

פרסום 
בתפוצה רחבה

שותפויות, 
חשיפה 

תקשורתית, 
למכור מתנות 

אירועים, 
חוגי בית

לחזור לאלו 
שלא תמכו 

עדיין, להניע 
את מי שכן, 

לשדר דחיפות

35-40 ימים
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מניעים 
למעורבות 

ציבורית

שלב ט'+
מעגלי ההפצה

לייצר מדרג 
בחשיפה

להכין "רשימת מוזמנים"1.

למפות עם כל אחת ואחד את הקשרים שלהם2.

להכין פוסטים לפרסום ברשתות3.

שיתוף בקבוצות פייסבוק4.

לפנות למשפיענים5.

תקשורת עצמאית – פודקאסטים, בלוגרים6.

חשיפה תקשורתית7.

קידום ממומן8.

אל תלכו על השיטה של קרמבו: 
"מתחילים הכי חזק ואז מגבירים"
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מניעים 
למעורבות 

ציבורית
לאורך הקמפיין

לשמור על אופטימיות ולהאמין שאפשרי▪
לא לוותר עד הרגע האחרון▪
לא להתאכזב ממי שלא תמך▪
לא לשכוח ליהנות▪
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אז מה עכשיו?

יש לכם רעיון? תקימו צוות ותתחילו לתכנן, 
ואפשר גם לפנות ליעוץ משתיל.
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