
 זכות-סיכום פעילות כל

 
2014 



 בשימוש בכל זכות 50% -בכגדלנו  2014 -ב
312,000 



 פורטלים ומדריכים חדשים ומשודרגים

 לאומיועדות רפואיות של המוסד לביטוח •

   וחיסכון ארוך טווחפנסיה 

 עדכון החקיקה   – ניצולי השואהזכויות •

משפחות חללי ו פעולות איבהנפגעי •

 .  פעולות איבה
 :מדריכי מיצוי זכויות•

מדריך מיצוי זכויות למשפחות  •

 ויחידים במצוקה כלכלית

 מדריך מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים•

מדריך מיצוי זכויות למשפחות  •

 שבראשן הורה עצמאי

עובד זר בסיעוד שפוטר או  זכותון•

 שמעסיקו נפטר
מדריך מיצוי זכויות לנפגעי נפש ובני  •

 משפחותיהם

 

השאלה וסיוע במימון של ציוד  •
 שיקומי ורפואי

 סוכרת נעוריםו סוכרת•
הנחות והטבות כלכליות בגיל  •

   השלישי
 נגישות•
מרכזי צעירים ו תכניות לצעירים•

  בישראל
 בסיכוןצעירות וצעירים •
 חיילים בודדים•
  יזמות עסקית•
  קצבת מזונות והטבות נלוות•
 חירוםזכויות במצב  –צוק איתן •
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 תחומי התוכן המובילים מראים מגוון רחב

•Bounce Rate  איכות ביקורים גבוהה== נמוך 

 בצוק איתן" חגג"תחום מילואים •

 תחום ניצולי השואה עלה בגלל פרסום מחשבון הזכויות•



 2014 -העמודים הפופולריים ב



 העמודים ששהו בהם הכי הרבה זמן

 



 וזכותוניםמדריכים 

 חשוב לנו מאוד להעלות מודעות למדריכים• 

 חלקם כבר זוכה לרמת שימוש גבוהה ביותר•

•Bounce Rate  איכות ביקורים גבוהה== נמוך 



 ...(עם הערות מדוע)דפים נבחרים 

 



 אתרים ממשלתיים אליהם הפנינו את הגולשים

 זכות -לצערנו מעט אתרים מפנים לכל•

 ...יש עוד עשרות אתרים ממשלתיים נוספים•



 ?למה אתה משתמש באתר

 2013-2014ניתוח משובי משתמשים בשנים 

78% 81% 77%

0%

100%

עבור עצמי או קרוב לי במסגרת עבודה

במסגרת התנדבות

 2013 2014חציון א  2014חציון ב  
 (משובים 170) (משובים 100) (משובים 140) 

מאלה שהשיבו  23%

על השאלונים  

משתמשים באתר  

/ כחלק מעבודתם 

 !!!התנדבותם



63%

75%
68%

0%

100%

מצאתי מידע חשוב מאד שלא הייתי מוצא/ת בדרך

אחרת
מצאתי מידע מקיף יותר / מהר יותר / בקלות רבה

יותר
האתר לא סייע לי

 ?באיזו מידה השימוש באתר סייע לך

 2013-2014ניתוח משובי משתמשים בשנים 

 2013 2014חציון א  2014חציון ב  
 (משובים 170) (משובים 100) (משובים 140) 



 ?שאלות

 מוזמנים לפנות לאמתי קורן
 

054-4497272 
 

 Amitay.korn@kolzchut.org.il 

mailto:Amitay.korn@kolzchut.org.il

