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,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

הקדמה
2

2019ינואר 

,ן/לכולכםשלום 

גולשים בעברית 6,127,476. ערכים שכבר תורגמו לערבית2,846, ערכים בעברית5,966
אפשרה לנו לממש הרבה חלומות  2018שנת . בדפים נצפים באתר ועוד29%גידול של . וערבית

מטה ישראל  , מיזם הזכויות שבין משרד המשפטיםלעבודה במסגרת 2017-בעקבות כניסתנו ב
.  וינט ישראל'דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וג

.לא קצר אבל עם הרבה מידע שיכול לעניין אתכם. 2018בבקשה סיכום של שנת קבלו 

תודה  . עבור בני משפחתו או כחלק מסיוע למי שצריך, עבורובכל זכות שמשתמש לכל מי תודה 
לדירקטוריון ולמועצה  , פעילותנומי שתורמים ומסייעים להמשך לכל , לשותפינו במערכת הציבורית

.וכמובן לצוות העובדים המסור' כל זכות'הציבורית של 

'כל זכות'וצוות ( ל"מנכ)אמתי קורן 



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

משרת יותר ויותר ישראלים' כל זכות'אתר 
3

21.0%

ייחודיים  יותר משתמשים 
(unique )בשנה

יותר דפים נצפים בשנה

2018-5,643,076

2017-4,662,851

2018–26,414,313

2017–20,449,989

29.2% :גידול של :גידול של

39.6%

משתמשים  עליה בממוצע 
(unique ) (דצמבר)ביום עבודה רגיל

:גידול של

2018-44,746

2017-32,055

8)המבקרים הנאמנים . עליה במס

בשנה( ביקורים ומעלה

44.8% :גידול של

2018-257,951

2017-178,086



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

כמה נקודות לגבי האפקטיביות של האתר
4

עליה בפניות מכל זכות לטפסים  

באתר המוסד לביטוח לאומי

2018–36,082

2017–22,365

61% :גידול של

72%

הרבה יותר הפניות השנה  

מכל זכות לאתרים ממשלתיים  

2018–1,512,567

2017–879,952

:גידול של

71%

עליה בהתעניינות הגולשים בתכניות  

סיוע לשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון

צפיות בדפי מידע343,599–2018

2017–200,738

:גידול של

הפניות ממוקדות לטופס מקוון  

למענק עבודה מרשות המסים

2018–20,317

2017–12,996

56% :גידול של



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

עוד הישגים
5

...ראו פירוט(ערכים5,966כ  "סה)ערכים בעברית 387נוספו לאתר 

...ראו פירוט(ערכים2,846כ "סה)ערכים 1,388תורגמו לערבית 

...ראו פירוטכמו בכל שנה יש שינויים בהרגלי השימוש באתר

...ראו פירוטהמשכנו לשמור על שיעורי שביעות רצון גבוהים

...ראו פירוטהרחבנו משמעותית את שיתופי הפעולה עם המערכת הציבורית

...ראו פירוטהרצנו קמפיינים שיווקיים שסייעו לעליה המרשימה בשימוש באתר



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

מה אמרו לנו הגולשים
6

!  בפעולותכםשתמשיכו 

חסכתם לי אלפי שקלים  

!במהלך השנים

האתר שלכם הוא נכס לכל  

תרומתכם  . אזרחי ישראל

לרווחת האזרחים ושמירת  

זכויותיהם האתר בהתנדבות  

ללא כוונת רווח ראויה לכל  

המשיכו בדרככם  . שבח

.ותבואו על שכרכם

המשיכו  ! תודה רבה

אין קץ ! במעשיכם הכבירים

!לשכרכם

שתמשיכו בעבודה המצוינת  

זה  , זה מבורך! שאתם עושים

,  זה מקצועי, זה מנגיש, מועיל

כל הכבוד  ! באמת יישר כוח

(-! :לכל זכות

מתנדב בעמותת פעמונים  אני 

הזה הוא אחד והאתר ... 

ממקורות הידע המהותיים  

הממשק  . ביותר בעבודה שלנו

המידע מסודר בצורה , נוח

ויש כאן המון  , טובה ונוחה

מידע שעוזר לנו לסייע  

.  למשפחות במצוקה כלכלית

רק תמשיכו ככה



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

אותות ופרסים

,  אדלה'מגבביאןידיעות אחרונות בחר •
(  בערבית' כל זכות')الحقكل מנהלת 
המנהיגות והמנהיגים  50-כאחת מ

. 2018החברתיים בשנת 
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...תוכן, תוכן, תוכן



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

תוכן חדש
9

מדריך  :מדריכים בתחום זכויות עובדיםופורטלים •
מדריך להתמודדות עם הטרדה  ,פיטוריםבנושא 

ותשובות לעובדים  שאלות , העבודהמינית במסגרת 
שעות42-ומעסיקים על קיצור שבוע העבודה ל

(חדש), (בעקבות צו הרחבה חדש

קריירהעבודה וניהול פורטל חיפוש קידום תעסוקה•
(חדש)עם שירות התעסוקהפ "שת-

עובדים ומיון מועמדים  פורטל חיפוש : מעסיקים•
מענק כספי למעסיקים  ,למעסיקמידע -לעבודה 

סיוע למעסיקים  ,(סבסוד עלויות הכשרת עובדים)
פ עם שירות  "שת)הפיטוריןעובדיהם בתהליך בליווי 

(התעסוקה

(חדש)זכויות בפריפריהפורטל•

,  (עבודהאובדן כושר )פנסיה במקרה של נכות פורטל•
(חדש)

פורטל משמעת בבית  כולל :חינוך ונוער•
,  פורטל סיוע כלכלי להורים במערכת החינוך,הספר
בחינות  ,לדיווח והגנה על קטינים ברשת-105מוקד 

(חדש),בגרות לתלמידים המאושפזים בבית חולים

כולל  סיעודגמלת פורטל עדכון : וסיעודזיקנה•
נובמבר  -עדכונים בגמלת סיעוד הסבר על

להעסקת  מדריך ,גמלת סיעוד בכסףקבלת ,2018
,  לגיוס עובד זר בסיעודמדריך , בסיעודעובד זר 

,  משפחתוסיוע למבוגר שהפך לסיעודי ולבני מדריך 
החוליםביטוח סיעודי קבוצתי אחיד של קופות 

כולל  -חנינות והקלות בעונשיםפורטל :חנינות•
פ עם  "שת–70-ההתייחסות לחנינות לכבוד שנת 

(חדש)מחלקת חנינות במשרד המשפטים

מענק כספי לעולים  ,בארנונההנחה : כוללעולים •
המרת רישיון  ,(עליית חירום)שנמלטו מאזורי חירום 

מימון לימודי  ,נהיגה זר לרישיון נהיגה ישראלי
שכר לימוד  מימון , השפה העברית באולפן

(הקליטהעם משרד פ "שת)עוליםלסטודנטים 

ליולדת שעברה לידה שקטה ולבן זוגהזכותון•

מדריך למשפחה שיש בה ילד  :מוגבלותעם אנשים •
נגישות בחופים  , ממושכתעם לקות או מחלה 

,  בחוזה ביטוחאפלייהאיסור ,ובמקומות רחצה
,  חייםסיוע במשכנתא לאדם עם מוגבלות מקצרת 

אנשים  התאמת הליכים משפטיים ל-צדק הנגשת 
מוגבלויותעם 

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90_%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9D_%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9C_%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C-42_%D7%A9%D7%A2%D7%95%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_-_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7_%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D_(%D7%A1%D7%91%D7%A1%D7%95%D7%93_%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D)_%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9D_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94_%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%94%D7%9D_%D7%91%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A_%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9F
https://www.kolzchut.org.il/he/זכויות_בפריפריה
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA_(%D7%90%D7%95%D7%91%D7%93%D7%9F_%D7%9B%D7%95%D7%A9%D7%A8_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94)
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA_%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93_105_-_%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93_%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%AA%D7%99_%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95%D7%95%D7%97_%D7%95%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A4%D7%96%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/גמלת_סיעוד
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93_-_%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8_2018
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93_%D7%91%D7%9B%D7%A1%D7%A3
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%96%D7%A8_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%96%D7%A8_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%9C%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8_%D7%A9%D7%94%D7%A4%D7%9A_%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%95
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA%D7%99_%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93_%D7%A9%D7%9C_%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_(%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%A8,_%D7%A7%D7%A0%D7%A1,_%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA)https:/www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_(%D7%9E%D7%90%D7%A1%D7%A8,_%D7%A7%D7%A0%D7%A1,_%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7_%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%A0%D7%9E%D7%9C%D7%98%D7%95_%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D_(%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%AA_%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%94_%D7%96%D7%A8_%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%94_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%A4%D7%9F_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA_%D7%A9%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%A9%D7%A7%D7%98%D7%94_%D7%95%D7%9C%D7%91%D7%9F_%D7%96%D7%95%D7%92%D7%94
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_%D7%A9%D7%99%D7%A9_%D7%91%D7%94_%D7%99%D7%9C%D7%93_%D7%A2%D7%9D_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95_%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%94_%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%9B%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%97%D7%A6%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_(%D7%99%D7%97%D7%A1_%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8_(%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%A0%D7%AA%D7%90)_%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%AA_%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%A9%D7%AA_%D7%A6%D7%93%D7%A7_-_%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA


,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

(  1)תחומי תוכן ראשיים 
10

הערות

הדפים  . מס•
הנצפים באתר 

29%-עלה ב

תחומי תוכן  : בצהוב•
עם עליה  

משמעותית  
בשימוש

יש פיזור יותר רחב •
של צריכת התוכן  

באתר בין כלל  
התחומים



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

( 2)תחומי תוכן ראשיים 
11



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

דפים פופולריים
12

הערות

הדפים הנצפים  . מס•
-באתר עלה ב

29%

פחות גידול בדפים  •
הפופולריים לטובת  

הרחבת השימוש 
בדפים פחות  

פופולריים

דפים עם  : בצהוב•
עליה משמעותית  

בשימוש



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

(בחירת ההנהלה)נושאים מעניינים 
13

הערות

הדפים הנצפים  . מס•
-באתר עלה ב

29%

עליות מעבר  : בירוק•
לגידול הכללי

דפים עם : בכתום•
ירידות בשימוש  

שאולי צריך לקדם



כל זכות בערבית

(זכותך לדעת את זכויותיך)



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

האתר בערבית ממשיך להתפתח
15

פרויקט התרגום לערבית תפס תנופה השנה וכבר  •
מהתוכן שנדרש 50%-הגענו לכיסוי של מעל ל

לתרגום

דצמבר הרצנו קמפיין שיווק –בחודשים נובמבר •
ופייסבוקרדיו , שעיקרו היה שילוט חוצות

:קבלו בבקשה סיכום מקוצר של ההישגים•



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

משובי סקרים לגבי אפקטיביות האתר 
בערבית

16

?ם במציאת מידע משמעותי/האם האתר סייע לכן

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

במידה רבה במידה מסויימת בכלל לא

54.3%

22.2% 23.5%

N=895

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

כן בתהליך לא

39.4% 42.3%

18.3%

N=683

?ם לממש זכויות בעזרתו/האם כבר הצלחתן



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

תחומי התוכן המובילים בערבית
17



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

הדפים הפופולריים בערבית
18



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

?(פ סקר"ע)מאיפה מגיעים הגולשים הערבים 
19

33.9%, ירושלים

34.0%, הצפון

,  המשולש
12.0%

, הגדה המערבית ועזה
8.4%

ערים 
,  מעורבות
7.2%

4.4%, נגב

N=884



(עברית)משובים 



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

דירוג עמוד

יישמנו לראשונה אופציה של דירוג עמוד2018בסוף נובמבר •

2018תוצאות עד סוף שנת •

(דירוגים8,177מתוך 6,496)דירגו את התוכן ככזה שעזר להם 79.4%•

:אלה התשובות. בקשנו מאלה שקבעו שהעמוד לא עזר להם הסבר•

21



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

סקרי המשתמשים ממשיכים להיות חיוביים
22

86%

אחוז הגולשים שמדווחים בסקרים  

על  שביעות רצון גבוהה

מהגולשים ממחשב

2017נתונים דומים לנתוני 

סיות"עו)אחוז המשתמשים המקצוענים 

שמדווחים בסקרים על שביעות  ( 'וכד

רצון גבוהה

92%
מהגולשים מטלפון נייד64%

2017נתונים דומים לנתוני 

2018-ב



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

ן במציאת מידע  /באיזו מידה האתר סייע לכם
?משמעותי

23

, רבה מאד
60.6%

25.6%, רבה

,  מסוימת
8.3%

2.4%, מועטה

3.1%, בכלל לא

N=2,906

64.2%, רבה

,  מסוימת
22.0%

,  בכלל לא
13.8%

N=3,120

(תשובות אפשרויות3)טלפון סלולרי (תשובות אפשרויות5)מחשב 



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

?באתרות/ן משתמשים/באיזו תכיפות אתם
24

,  לעתים קרובות
40.4%

,  לעתים רחוקות
37.8%

,  פעם ראשונה
21.9%

N=2,929



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

?הכוללתם המשפחתית /מהי הכנסתכן
25

מבוססת בעיקר על  
גמלאות  , קצבאות

12.4%, או פנסיה

-פחות מ
12,000 ,49.2%

,  12,000-מעל ל
38.4%

N=2,580



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

26

,  ה/ערבי
,  ת/דרוזי

ת/צרקסי
2%

ת/חרדי
15%

ת  /יוצא
אתיופיה

1%

ת  /יוצא
מ "בריה

לשעבר
9%

כל השאר
73%

ממחשב

בעיקר בטלפון. האתר משרת את כל המגזרים

,  ה/ערבי
,  ת/דרוזי

ת/צרקסי
11%

ת/חרדי
10%

ת  /יוצא
אתיופיה

5%

ת  /יוצא
מ "בריה

לשעבר
9%

כל השאר
65%

מהגולשים56%–טלפון נייד 



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

עליה רציפה בשיעורי שביעות הרצון של סוכני  
(תשובות כל שנה1,600-כ)הזכויות מהאתר 

27

?ים לו/ם מסייעות/ם במציאת מידע משמעותי לציבור שאתן/באיזו מידה האתר הועיל לכן

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

רבה מאד רבה מסוימת מועטה בכלל לא

57.1%

28.8%

10.7%

1.8% 1.7%

61.8%

27.2%

8.4%

1.0% 1.7%

65.6%

26.4%

5.8%

0.9% 1.2%

2
0
1
6 2
0
1
7 2
0
1
8



שיתופי פעולה



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

דוגמאות לשיתופי הפעולה
29

הצלחות נושא

ביטוח לאומי-עדכון גמלת סיעוד•

משרד הרווחה-תחום אומנה •

שירות התעסוקה-אבטלה וזכויות מובטלים •
פ בתכנים"שת

במחלקות רווחה ומערכת הבריאותסיות"עו•

ס"הכשרת סטודנטים לעו•

פנאר-פעמונים ואל, עמותות כגון ידיד•
הכשרת סוכני זכויות

הפנייה לכל זכות מתהליכי שירות במרכזי מיצוי זכויות בבתי החולים  •

(ראו בהמשך)ומהמוקד הממשלתי 

סרטון במשרדי קבלת קהל  •

"חדשות"רציף ומתחלף באתר משרד המשפטים באזור חיבור•

פ בקידום מודעות"שת

קיוסקים של כל זכות ושל ממשל זמיןשילוב•

(ראו בהמשך)הדרכת עובדי קבלן בעיריית ירושלים • פרויקטים מיוחדים



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

אינטגרציה עם מרכזי שירות

הפכה לכלי שמשרת  ' כל זכות'•
מערכות ניהול ידע במוקדי  

:שירות כגון

מרכזי מיצוי זכויות במערכת •
הבריאות

מוקד המענה הממשלתי  •
המרכזי

מוקד הקרן לידידות  •

כחלק מהשירות הלקוחות  •
מסרון שבו יש  / ל "מקבלים דוא

הפניה לדף מידע ספציפי בכל 
זכות  

30



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

פ עם עיריית ירושלים"שת

קהילה וספציפית יחידת מיצוי  מינהלפ עם "מתקיים שת2011מאז •
הזכויות

י זיהוי פלטפורמות "פועלים לקידום רוחבי של נושא הזכויות בעיר ע•
"שבויים"להפצת מידע וזיהוי קהלי יעד 

ממוקדים ופועלים דרך מסך המתנה באולם  יעד פועלים להגיע לקהלי •
'וכוSMS, פייסבוק, ווטסאפים, קיוסק מידע, הארנונה

31



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

חילופי קישורים בין כל זכות לממשלה
32

הערות

בהפניית  71.9%גידול של •
גולשים אל אתרי 

הממשלה  

בהפניות 480%גידול של •
מהממשלה לכל זכות

גידול משמעותי  : בצהוב•
בהפניות מכל זכות  

לממשלה

משרדי ממשלה  : בירוק•
שמצטיינים בהפניות לכל  

זכות

gov.ilההתייחסות לאתר •
מסתירה בתוכה הרבה  

משרדים שעברו לשם

הנתונים על הפניות בנושא  •
עבודה מעורבים בין אתרי  

רווחה וכלכלה



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

חילופי קישורים בין כל זכות לעמותות
הערות

עליה משמעותית •
בהפניית גולשים 
לאתרי העמותות

עמותות  : בצהוב•
שמתעלמות מכל  

זכות

עמותות  : בירוק•
שמצטיינות בהפניה  

לכל זכות
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,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

הדרכות

רואה חשיבות עצומה להדריך את כל עובדי ומתנדבי מערכת  ' כל זכות'•
יועצות חינוכיות וכל מי שמסייע לציבור, הרווחה

ס "ההדרכות מתרחשות במשרדים ברחבי הארץ ובבתי הספר לעו•
כמפורט בטבלה
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שיווק



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

+ הרצנו קמפיין עברית כללי 2018באביב 
חרדים

ודיגיטל( צ"גלגל/צ"גל+ תחנות רדיו אזוריות )התבסס על שילוב של רדיו •

36



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

עבדו בגדול2018פעילויות השיווק באביב 
37
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2018-ממוצע שימוש בימי עבודה 

הקמפיין  

אפריל עד 

יוני

הערות

בחודשים אפריל עד •
רצו 2018יוני  

קמפיינים של שיווק  
לציבור הכללי  

בעברית ולחרדים

ניתן לראות איך •
הקמפיינים השפיעו  
על ממוצע השימוש  
בימי עבודה שעלה  

30%-במעל ל

מה שחשוב לא  •
פחות שרמות  

השימוש נשמרו  
בהמשך

הקפיצה  : הערה•
בשימוש באוקטובר  
מתייחסת לבחירות  

לעיריות



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

כולל שיפור משמעותי במודעות למותג
38



לקראת סיום



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

2019-תכניות ויעדים ל

המשך גידול הפעילות•

כתיבת תוכן משמעותי בנושאי ביטוחי בריאות  •
וסיעוד

האצת התרגום לערבית•

המשך גידול השימוש באתר בעברית עם דגש על  •
משתמשים נאמנים

חסם השימוש בערבית" שבירת"•

העמקת שיתופי הפעולה עם המערכת הציבורית •
ושילוב כל זכות בתהליכי שירות

שלא " מי יעזור לגולש"פיתוחים טכנולוגיים כדוגמת •
מצליח להסתדר לבד וצריך סיוע

בעברית . פיתוח אתר לנוער בשיתוף משרד החינוך•
ראו עיצוב ראשוני    . ובערבית
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,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

תודה מיוחדת לתורמים
41



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

מתקציב כל זכות מגיע 201775%מאז יוני 
מטה ישראל , מסיוע של משרד המשפטים

וינט  'דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וג
גדולהישראל ועל כך תודה 
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סיכומים נוספים–נספח 



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

?2018-מה הבטחנו ל

–לאתר יציאה לקמפיין שיווקי תוך העלאה משמעותית של  המודעות •
בוצע•

600,000-מיליון בעברית ו5.2שואפים להגיע לרמת שימוש שנתית של •
בערבית

ביעד בערבית בגלל דחיית הקמפייןלא עמדנו. את היעד בעבריתעברנו בהרבה•

האצת הפיתוח הטכנולוגי •
בוצע•

המשך הרחבת והעמקת התכנים בעברית וסיום של פרויקט פנסיה•
בוצע•

דפים מתורגמים1,000תוספת של עוד –האצת התרגום לערבית •
את היעד עברנו בהרבה•

העמקת שיתופי הפעולה עם המערכת הציבורית והעמותות בנושאי תוכן•
בוצע•

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



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

סוגי הדפים באתר
46

הערות

הדפים הנצפים  . מס•
-באתר עלה ב

29%

גידול מבורך  •
בשימוש בדפי  

שמסבירים  " הליך"
איך למצות זכויות

צריך למקד מאמצי  •
בזכותוניםשיווק 

ומדריכים



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

ומדריכיםזכותונים
47

הערות

בצהוב דפים •
מעניינים



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

פסקי דין פופולריים
48



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

דפים שהגולשים למדו ביסודיות
49

הערות

בצהוב דפים •
-מעניינים עם מעל ל

צפיות1,000

מה מביא גולשים  •
לקרוא ביסודיות כזו 

דמי  "את הדף 
?"הבראה



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

מקורות הביקורים בכל זכות
50

הערות

מנועי החיפוש מאוד  •
אוהבים את כל  

☺זכות

אבל ברור שאנשים •
מחפשים ובוחרים בנו  

גם בהקשר של 
המיתוג המשתפר  

של כל זכות

3.9%לשמחתנו רק •
מהביקורים באתר  
נובעים מהשקעה  

ישירה בשיווק



,  בסיוע משרד המשפטים

לשוויון חברתי  המשרד 

וינט ישראל'וג

גישה לפי סוגי מכשירים
51

הערות

המשך המגמה של מעבר גולשים למובייל•


