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2016ינואר 

,ן/שלום לכולכם

ח מחולק  "הדו. 2015ח סיכום הפעילות של כל זכות לשנת "ן בדו/אנחנו גאים לשתף אתכם
:לפרקים הבאים

2015תכני האתר כולל עדכוני 1.

ניתוח השימוש באתר2.

ניתוחי אפקטיביות וסקרים3.

הדרכות ומסרים מלקוחות, תקשורת4.

כספי מקוצרח "דו5.

2016לקראת 6.

נספח 7.

,בהצלחה לכולנו

ל"מנכ–אמתי קורן 



הייתה שנה מצוינת לכל זכות2015

395,000

חווינו גידול משמעותי בהיקף השימוש  •
בעברית ובערבית

גידול משמעותי בהיקף התכנים•
העמקת שיתופי פעולה עם הממשלה•
הפעלת מערכת סקרים וקבלת משובים  •

קבלנו אישור למתאם כמעט מלא . מצוינים
בין המשתמשים באתר לדמוגרפיה 

הישראלית והערכה גבוהה לאפקטיביות  
של האתר



דפים מתורגמים200-תוספת של כ•

לאתר בערביתGoogle Grantsהקצאה מלאה של מענק •

במקביל שילוב של פרסומים בעיתונות והדרכות•

במספר משתמשי האתר80%-בעקבות זה עליה של כ•

כל זכות בערבית

13,400



אמתי קבל את אות המופת החברתי בכנס שדרות

מוטי פריד, הנשיא ריבלין, רעיה שטראוס, אמתי קורן: מימין לשמאל–זוכי הפרס עם הנשיא ריבלין 



2015תכני האתר כולל עדכוני 
(עוד מידע בנספח)



פורטלים ומדריכים חדשים ומשודרגים

המשך פרויקט ועדות רפואיות בסיוע של המוסד  •
לאומי כולללביטוח 

שילוב של תהליכי ועדות רפואיות לתוך עולם  •
גמלת ילד נכה, נכות כלליתהקצבאות בנושאי 

תאונות עבודה ונפגעי עבודהו

ידי ועדה רפואית לנכות  -קביעת נכות על•
(סוגי תביעות20-כולל יותר מ)כללית

כללי להגשת תביעות נכות מהמוסד  מדריך •
לביטוח לאומי

הגבלות על גביית שכר טרחה עבור  פורטל •
סיוע או ייצוג בתביעה לגמלה מהמוסד  

(פורןחוק לבנת )לביטוח לאומי

לפועלבהוצאה הפטר ופשיטת רגל וחדלות פירעון•
(בסיוע משרד המשפטים)

שירותים לניצולי שואה  קטלוג : ניצולי שואה•
מועדונים חברתיים  ומיפוי של ברשויות המקומיות

לניצולי השואה

פנסיה וחיסכון ארוך טווח במהלך העבודה•

חישוב פיצויי  , פיצויי פיטורים:זכויות עובדים•
(כתיבה מחדש)זכויות עובדי קבלן, פיטורים

מטופלים  זכותון, סיוע וטיפול נפשי ורגשי:בריאות•
פטורים והנחות ברכישת תרופות, בהקרנות

פטורים והנחות עבור שירותים רפואיים  וספציפית 
בקופות החולים

תחבורה ציבוריתפורטל :צרכנות•

שירות לאומי , ( עדכון נרחב)חרדים:חרדים•
(בסיוע השירות הלאומי אזרחי)אזרחי לחרדים

אבחונים לתלמידי בית ספר:חינוך•

,  עריכה מחדש ועדכונים)אזרחי-שירות לאומי•
(בסיוע הרשות לשירות אזרחי

,  קטינים בהליך הפלילי, משפחות אומנה:שונות•
בני משפחה  זכותון, נחקרים בביטוח לאומיזכותון

ל"נכי צה, המטפלים בקשיש או אדם עם מוגבלות
ריכוז מידע ראשוני בעיקר לזכויות שאינן ממשרד  )

(הביטחון

http://www.kolzchut.org.il/he/קצבת_נכות_כללית
http://www.kolzchut.org.il/he/גמלת_ילד_נכה
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://www.kolzchut.org.il/he/קביעת_נכות_על-ידי_ועדה_רפואית_לנכות_כללית
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99_%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA_%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%92%D7%91%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%98%D7%A8%D7%97%D7%94_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%90%D7%95_%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%92_%D7%91%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94_%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%94_%D7%9E%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A8%D7%92%D7%9C_%D7%95%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA_(%D7%94%D7%A4%D7%98%D7%A8)_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%91_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C_%D7%91%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C
http://www.kolzchut.org.il/he/שירותים_חברתיים_לניצולי_שואה_ברשויות_המקומיות
http://www.kolzchut.org.il/he/רשימת_מועדונים_לניצולי_שואה_(קפה_אירופה_ומועדוני_בריטניה)
http://www.kolzchut.org.il/he/פנסיה_וחיסכון_ארוך_טווח_במהלך_העבודה
http://www.kolzchut.org.il/he/פיצויי_פיטורים
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91_%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99_%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99_%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%9F
http://www.kolzchut.org.il/he/סיוע_וטיפול_נפשי_ורגשי
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA_%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/חרדים
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99_%D7%9C%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%9D
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99
http://www.kolzchut.org.il/he/משפחות_אומנה
http://www.kolzchut.org.il/he/קטינים_בהליך_הפלילי
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%A0%D7%97%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9_%D7%90%D7%95_%D7%90%D7%93%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A0%D7%9B%D7%99_%D7%A6%D7%94"%D7%9C


פילוח לפי תחומי תוכן וסוגי הדפים–תכני האתר 

הערות

2,242= ממוצע כללי של צפיות לדף .1

עובדיםבנושא זכויות וכמובן . ערבים ומשפחות חד הוריות, עוני, בנושאי נשיםשימוש מעניין לראות אינטנסיביות של . 2

נקווה שימשיכו ככה, כמו נפגעי פעולות איבה, חלקם. לעומת זה יש תחומים עם ניצול נמוך. 3



(המשך)פילוח לפי תחומי תוכן וסוגי הדפים –תכני האתר 

הערות

2,242= ממוצע כללי של צפיות לדף .1

עובדיםבנושא זכויות וכמובן . ערבים ומשפחות חד הוריות, עוני, בנושאי נשיםשימוש מעניין לראות אינטנסיביות של . 2

נקווה שימשיכו ככה, כמו נפגעי פעולות איבה, חלקם. לעומת זה יש תחומים עם ניצול נמוך. 3



בעבריתבאתר ניתוח השימוש 
(עוד מידע בנספח)



מי עלה ומי ירד–ניתוח שימוש לפי תחומי תוכן 



(המשך)ניתוח שימוש לפי תחומי תוכן 



(מדגם חלקי)נושאים נוספים שיכולים לעניין 

הנתונים מבוססים על איתור מילות מפתח בשם  •
ובשל כך לא מלאים, הערך



2015-העמודים הפופולריים ב



אתרים ממשלתיים אליהם הפנינו את הגולשים

זכות -לצערנו מעט מדי אתרים מפנים לכל•



?מאיפה הגיעו אלינו הגולשים



וסקרי משתמשיםאפקטיביות ניתוח 



אפקטיביות•
!מיצו זכויות בעזרתנומדווחים שכבר 20%•
בתהליך מיצוי35%עוד •

שביעות רצון מהאתר•
במידה רבה ורבה מאוד75%-מעל ל•
משתמשים באתר לעיתים קרובות26%•

הדמוגרפיה של המשתמשים•
אזור  , מבחינת מגדרס"הלמקורלציה בין תשובות הנסקרים לנתוני •

(!65-כולל מעל ל)גיל , מגורים
ורק  כיוצאי חבר המדינות 11%,  מעידים על עצמם כחרדים10%•

(כנראה שחייבים להגביר את קצב התרגום)כדוברי ערבית 4.3%
וההכנסה המשפחתית הכוללת של  חיים מקצבאות וגמלאות21%•

(. נטו₪ 12,000)היא פחות מחציון ההכנסה 53%עוד 
ניראה שהאתר משרת את רוב סוגי האוכלוסייה ובעיקר את אלה •

שנזקקים לו

(N=3300)לקוחות קצה-משתמשיםסקר 



שביעות רצון מהאתר•
במידה רבה ורבה מאוד82%-מעל ל•

פעמים. מס20%פעמים בחודש ועוד 4-משתמשים יותר מ20%•

?את מי בעיקר משרתים סוכני המידע•
כמובן את כלל הציבור•

ביוצאי חבר  5.6%-ובחרדית12%, ממוקדים באוכלוסייה הערבית13%: אבל•
המדינות

?מי הם סוכני המידע•
ס"הלמפזורים בכל הארץ בקורלציה לנתוני •

סיות"עומעט מדי . מפוזרים במגוון רחב של סוגי ארגונים•

(N=1500)' מתנדבים וכו, סיות"עו–סקר סוכני מידע 



מיצוי זכויות דרך האתר

69,000

82,000

100%גידול של כמעט •
בשימוש בדפי הליך שמתארים 

תהליכי מיצוי זכויות
זכות -גידול רציף במעבר מכל•

לאתרים ממשלתיים כאשר  
רבים מהמעברים מוליכים  

לטפסים ולדפי הסבר



הדרכות ומסרים ממשתמשים, תקשורת



(ראו פירוט)בעברית אייטמים שונים בכלי התקשורת 77•

:מתוכם•

Ynet ,Walla news ,nrgכולל -באתרי האינטרנט המרכזיים24•
ואחרים

.ראיונות ואייטמים ברשתות הרדיו המרכזיות7•

 The, בהם בידיעות אחרונות-כתבות בעיתונות המודפסת5•
Markerואחרים  .

.אייטמים בטלוויזיה2•

אייטמים שונים בתקשורת החרדית38•

אייטמים בתקשורת בערבית13בנוסף •

2015-בתקשורת בכל זכות 

http://bit.ly/ogdan2015


דוגמאות-כל זכות בתקשורת 



ות/הדרכנו סוכני ידע וסטודנטים



משתמש בו קבוע כדי לדלות לעצמי הבנה  הנני . עוזראין מילים לתאר עד כמה האתר שלכם 
פרויקט הכי חברתי  זהו . ונגישהכמוהו בצורת הסברה ברורה אין . והכרתובהתנהלות הרשות 

.שאפשר

,  הלינקים טובים, החלוקה של הנושאים טובה, בהירההסבר :(. טוב * מאד*האתר כתוב 
.באמת כל הכבוד

אנו  . 2015המקנים תשלום ומועדיהם בשנת האיסלאםבאתר שלכם יש טבלה של חגי 
כ אנו מכינים  "מסתמכים על האתר שלכם בכל הנוגע לחופשות וזכויות של עובדינו וכ

?2016יש לכם כבר טבלה כזו לשנת האם . 2016-לעכשיו לוחות שנה 

.התאריכים של החגים המוסלמים מעט מעורפליםבאינטרנט 

בגלל מחלה קשה של קרוב משפחה אהוב אני אומרת תודה על שלמדתי על נפלאות  "
לדעת שכל , עזר לי מאוד כשידעתי איפה אפשר לחפש מה מגיע לוזה . האתר

את כל הקישורים שלהם לאתרים אחרים שבהם אפשר  לגלות , הטפסים נמצאים שם
אני אחראית האדמיניסטרציה בהתמודדות המשפחתית עם  ).למצוא עזרה

(..."המחלה

כתבו לנו



ח כספי מקוצר"דו



רובן לשכר העובדים. ₪מיליון 1.5-כ כ"הוצאנו בסה•
גוגל ' מחבקבלנו תרומות בשווי כסף משמעותיות •

(Google Grants) ,NGSOFT  וכתוצאה מההתנדבות
ל"של אמתי קורן כמנכ

היו לנו הכנסות מהמיזם המשותף עם הרשות לזכויות  •
ובנוסף ₪ 174,000-ניצולי השואה בהיקף של כ

.3,000₪-מהרצאות והדרכות בהיקף של כ
-לשמחתנו קבלנו תרומות ומענקים בהיקף של כ•

כמפורט בשקף הבא₪ 1,325,000
באתרפירוט מלאראו •

(לא מבוקר)סיכום כספי ראשוני 

http://www.kolzchut.org.il/he/כל-זכות:סיכום_2015


תודה מיוחדת לתורמים שלנו



2016תכניות ויעדים לשנת 

מיליון3.5שואפים להגיע לרמת שימוש שנתית של •

המשך הרחבת והעמקת התכנים בעברית כולל פיתוח  •
תחום תוכן חדש

האצת התרגום לערבית•

העמקת שיתופי הפעולה עם המערכת הציבורית  •
והעמותות בנושאי תוכן

,  סיות"עו: י סוכני מידע"הגברת השימוש באתר ע•
.'וכומרכזי מיצוי זכויות 

שיפור משמעותי של חווית השימוש מטלפונים חכמים•



?שאלות

מוזמנים לפנות לאמתי קורן

054-4497272

Amitay.korn@kolzchut.org.il

mailto:Amitay.korn@kolzchut.org.il


נספח



פילוח לפי סוגי דפים–תכני האתר 

הערות

2,242= ממוצע כללי של צפיות לדף .1

.  זוכים לשימוש נרחבוהזכותוניםלשמחתנו המדריכים . 2

סוגי דפים כמו פסקי דין ושירותים זוכים לשימוש נמוך יחסית אבל עם ערך גבוה כמו שרואים בניתוחי שימוש פרטניים. 3



חשובים, אבל למי שצריך. דפים פחות פופולריים



העמודים ששהו בהם הכי הרבה זמן

הערות

...ממש מתעקש ללמוד איך לא לשלם אגרה( שורה ראשונה)מי שאיו לו טלויזיה . 1

יר ומרוקו גרומו להרבה אנשים לקרוא את המידע ביסודיות'אלג, התקנות החדשות לגבי יוצאי עיראק. 2

אבל מי שמגיע לשם לומד היטב את הנושא, דמי הבראה לכאורה דף עם שיעור נטישה גבוה. 3



וזכותוניםמדריכים 

הערות

?מי אמר שאנחנו לא משרתים את מי שצריך אותנו. הזכותונים המובילים5-שימו לב ל.1

.  לחלק מהמדריכים שיעור נטישה נמוך בצורה מרשימה. 2



פסקי דין פופולריים באתר

הערות

ניתן להניח שבעקבות לימוד פסקי הדין המשתמשים עברו לקרוא את . שימו לב לאחוזי הנטישה הנמוכים. 1

הזכויות הנגזרות



עמותות אליהן הפנינו את הגולשים

זכות -לצערנו מעט מדי אתרים מפנים לכל•

הרשינו לעצמנו לסמן כמה עמותות•


