אוגוסט 2015

כל-זכות  -שותפי תוכן והנגשה
משרדי ממשלה
לפירוט המונחים ראו בתחתית המסמך

העברה
שותפות הנגשת
ובקרת
בכתיבה זכויות
תכנים

ארגון

מיזם משותף ( )2013-2014שנוגע לכלל נושאי המשרד
ובכללם השירות לעיוור ,תחום לקויי שמיעה וחרשים ,מרכז
הסיוע למשפחות נפגעי תאונות דרכים ,מרכז הסיוע
למשפחות נפגעי עבירות המתה ,השירות לזקן ,השירות
לטיפול בהתמכרויות ,היח' לטיפול באוטיזם וב,PDD -
השירות למתבגרים ,צעירות וצעירים ,אגף לטיפול באדם
המפגר ,המחוזות (צפון) והשירות לייעוץ לאזרח (שי"ל).



הרשות לזכויות
ניצולי השואה

מיזם משותף (מ )2012 -שמרכז מידע על זכויות ניצולי
השואה מכ 25 -ארגונים ממשלתיים ,ציבוריים ומהמגזר
השלישי



המוסד לביטוח
לאומי

שיתוף פעולה מקיף עם האגפים המקצועיים ,סניפים
והשירות לייעוץ לקשיש .חלוקת דפי מידע של כל-זכות
בחלק מהסניפים.



מש' הבריאות

שיתוף פעולה עם יחידות שונות במשרד (המחלקה
המשפטית ,המרכז הלאומי להשתלות) כולל הפצת המידע
ע"י המחלקה לעבודה סוציאלית בבתי החולים
הממשלתיים

משרד הרווחה
והשירותים
החברתיים














האגף לסיוע משפטי והסנגוריה הציבורית .תמיכה של
הייעוץ המשפטי לממשלה בשיתופי פעולה .סיוע בכתיבה
ע"י אגף האפוטרופוס הכללי בנושאי חדלות פירעון
מש' המשפטים
ופשיטת רגל.
סיוע בנושאים רבים ובעיקר בנושאי סיוע בשכר דירה
משרד הבינוי והשיכון
ודירות הדיור הציבורי.





העברת מידע לגבי חקיקה ותכניות סיוע לאזרחים ותיקים.





סיוע רב של היחידה לחינוך פיננסי באגף לשוק ההון
בתיעוד זכויות בנושא פנסיה.



האגף לחינוך מיוחד והמפקחת על זכויות התלמיד .האגף
לטכנולוגיה ואתרי המשרד



המשרד לשוויון
חברתי (משרד
לאזרחים ותיקים)
משרד האוצר –
האגף לשוק ההון
מש' החינוך
ישראל דיגיטלית

רשות המיסים
צה"ל
שירות בתי הסוהר







סיוע בחיבור למשרדי ממשלה
שיתוף מידע בנושאים שנוגעים למקבלי שכר נמוך ובעיקר
הנושא מענק עבודה (מס הכנסה שלילי)



סיוע מקצין מילואים ראשי לגבי זכויות חיילי/ות מילואים



סיוע בבקרת תכנים לגבי זכויות אסירים ומשפחותיהם
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כל-זכות  -שותפי תוכן והנגשה
העברה
שותפות הנגשת
ובקרת
בכתיבה זכויות
תכנים

ארגון

נציבות שוויון
הזדמנויות בעבודה
נציבות שוויון זכויות
קבלת מידע בנושאים שהנציבות מטפלת בהם
לאנשים עם מוגבלות



קבלת מידע בנושאים שהנציבות מטפלת בהם

הרשות לשיקום
האסיר



סיוע בבקרת תכנים לגבי זכויות אסירים משוחררים



ממשל זמין  -כלל תחומי הזכויות





מגזר ציבורי
לפירוט המונחים ראו בתחתית המסמך

נושא

ארגון

העברה
שותפות הנגשת
ובקרת
בכתיבה זכויות
תכנים

מרכז השלטון המקומי

עידוד הדרכות עו"סים
באגפי רווחה .זכויות
בממשל המקומי





איגוד העובדים
הסוציאליים

זכויות עובדים סוציאליים





כיוונים – מרכז מידע
לחולה ומשפחתו ,מרכז
רפואי הדסה

זכויות חולים



המועצה הישראלית
לצרכנות

צרכנות



שירותי בריאות כללית

זכויות בריאות וניצולי שואה





מכבי שירותי בריאות

זכויות בריאות









רשויות מקומיות
לפירוט המונחים ראו בתחתית המסמך

ארגון

נושא

העברה
ובקרת
תכנים

שותפות הנגשת
בכתיבה זכויות

הוד השרון

עיר זכויות





מגדל העמק

עיר זכויות
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עירית ירושלים – אגף הרווחה

מידע בנושאי זיקנה
ושיקום .מרכזי מיצוי
זכויות

עירית תל אביב יפו –
מינהל השירותים החברתיים

מרכזי מיצוי זכויות



חיפה

מרכזי מיצוי זכויות







מחלקות לשירותים חברתיים (הנגשת זכויות באמצעות כל זכות)
אופקים

מ .א .זבולון

אור יהודה
אור עקיבא

חדרה  -עבודה
קהילתית
חצור הגלילית
מ .מ .חורה
טובא-זנגריה

אריאל

ירוחם

אכסאל

אשדוד
ירושלים
אשקלון
באר שבע

כאוכב אבו אל
היג'א
כסייפה

מ .א .מטה בנימין

קרית ארבע

מסעדה

קרית גת

מעלה אפרים
מעלות  -תרשיחא
מ .א .מרחבים
מ .א .עמק הירדן
מ.א .עמק
המעיינות
מ .א .עמק יזרעאל
נתיבות
ערערה בנגב

בית שאן

כפר יאסיף

בת ים

כרמיאל

מ .א .גוש עציון

לוד

דבוריה

מ .א .לכיש

פתח תקוה

דימונה

מגדל העמק

צפת

דיר חנא

מג'דל שמס

קדומים

ערד
פוריידיס
פרדס חנה -
כרכור

שירותים סוציאליים בבתי חולים (הנגשת זכויות באמצעות כל זכות)
גליל מערבי
(נהריה)

רמב"ם

העמק (עפולה)

הדסה ירושלים

הרצפלד

שמואל הרופא
שערי צדק
אלין

קרית מלאכי
קרית עקרון
קרני שומרון
ראש העין
ראשון לציון
רהט
מ .א .רמת נגב
מ .א .שדות נגב
שיבלי  -אום אל
ג'נם
מ .א .שפיר
תל שבע
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כל-זכות  -שותפי תוכן והנגשה

מגזר שלישי
לפירוט המונחים ראו בתחתית המסמך

נושא

ארגון

העברה
ובקרת
תכנים

שותפות הנגשת
בכתיבה זכויות

אביב לניצולי שואה

ניצולי שואה



האגודה לזכויות
האזרח בישראל

דיור ,תעסוקה





האגודה למלחמה
בסרטן

חולי סרטן





האגודה לסוכרת
נעורים בישראל

חולי סוכרת נעורים



אדם טבע ודין

סביבה

אחרי

זכויות צעירים




חולי  CFומשפחותיהם



זכויות נשים



מרכז אלה לסיוע נפשי
חברתי

ניצולי שואה



אלו"ט

ילדים אוטיסטים



אלמנארה

אנשים בעלי צרכים
מיוחדים





אם הבנים

סיוע לאימהות וילדים
בחברה החרדית





אנג'אז  -מרכז מקצועי
לקידום הרשויות
המקומיות הערביות

קידום זכויות ברשויות
ערביות

אנוש

נכי נפש



אקים

אנשים עם פיגור



ארגון נפגעי פעולות
איבה

נפגעי פעולות איבה



בזכות

אנשים עם מוגבלויות



הבית הפתוח

זכויות להט"ב



בקול

חרשים וכבדי שמיעה



איגוד סיסטיק
פיברוזיס בישראל CF
איתך – משפטניות
למען צדק חברתי
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נושא

ארגון

העברה
ובקרת
תכנים



אש"ל

זקנים

אגף נכויות

אנשים עם מוגבלויות

תב"ת

תעסוקה



הכול חינוך

חינוך



הלה

חינוך בפריפריה



ההסתדרות הרפואית
בישראל

בריאות



התאחדות הסטודנטית
בישראל

סטודנטים



הוועד למלחמה באיידס איידס

שותפות הנגשת
בכתיבה זכויות











ועידת התביעות

ניצולי שואה



חושן

להט"ב



חסדי לב

משפחות במצוקה כלכלית

החצר הנשית

זכויות נשים



מכון חרוב

זכויות ילדים



יד ושם

זכויות ניצולי שואה



ידיד  -מרכזי זכויות
בקהילה

מגוון זכויות



יש  -ילדים ויתומים
ניצולי שואה

זכויות ניצולי שואה



כיאן

זכויות נשים



הל"ב  -התנועה
למלחמה בעוני בישראל

הוצאה לפועל



לתת

זכויות ניצולי שואה



מועצת ארגוני העולים
בישראל

זכויות עולים

מחשבה טובה

צמצום הפער הדיגיטלי
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נושא

ארגון

העברה
ובקרת
תכנים

שותפות הנגשת
בכתיבה זכויות



מטב

זכויות קשישים

מרכז מעשה

צעירים



מפר"ש בגליל

אנשים עם מוגבלויות



מרכז מידע שפירא

מגוון זכויות

מרכז נגה למען נפגעי
עבירה

זכויות נפגעי עבירה



רשת מרכזי צעירים
בישראל

מגוון זכויות צעירים



משפחה מטפלת –
מרכז מידע רעות אשל

זקנים










ניצן

בעלי/ות לקויות למידה





הסוכנות היהודית לארץ
ישראל

ניצולי שואה



סיכוי

ערבים

סינגור קהילתי

מגוון זכויות



עמך

זכויות ניצולי שואה



מכון עתים

מעגל החיים היהודי



הנוער העובד והלומד

תעסוקת נוער



הפורום לקידום השירות
האזרחי-לאומי

שירות אזרחי-לאומי



פעמונים

התנהלות כלכלית

קו לעובד

עובדים

הקואליציה לבריאות
הציבור

זכויות סביבתיות

המשפט בשירות הזקנה זקנים








הקרן לרווחה לנפגעי
השואה

ניצולי שואה





קרן קמח

קידום מקצועי בחברה
החרדית
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כל-זכות  -שותפי תוכן והנגשה
ארגון
קשר

נושא

העברה
ובקרת
תכנים

ילדים בעלי צרכים מיוחדים



שותפות הנגשת
בכתיבה זכויות







רוח נשית

נשים נפגעות אלימות





רופאים לזכויות אדם

זכויות רפואיות



מרכז ריאן

תעסוקת בדואים בנגב

תנו יד לחירש ונכים
למען נכים

חירשים ,אנשים עם
מוגבלויות



תמיכה

טיפול תומך (פליאטיבי)



רבנים למען זכויות אדם מגוון זכויות
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כל-זכות  -שותפי תוכן והנגשה
אקדמיה
לפירוט המונחים ראו בתחתית המסמך

ארגון

אונ' אריאל בשומרון

אונ' בן גוריון בנגב

נושא

הדרכת סטודנטיות לעו"ס על שימוש
באתר 'כל זכות'



הדרכת סטודנטיות לעו"ס על שימוש
באתר 'כל זכות'



מרכז רקמן לקידום
מעמד האישה
אוניברסיטת
בר אילן

האוניברסיטה
העברית בירושלים

קריה אקדמית אונו

העברה
ובקרת
תכנים

שותפות
בכתיבה

נשים





זקנים





סביבה





חינוך



זיקנה
ילדים ונוער
אנשים עם
מוגבלויות





הקליניקה לדיני
אפוטרופסות וחוסים

אפוטרופסות
וחוסים



מזו"ר  -המשפט למען
זכויות החולה בישראל

בריאות

הקליניקה לסיוע משפטי
לקשישים וניצולי שואה
קליניקה לפרקטיקה
ומדיניות סביבתית
הקליניקה למשפט
ומדיניות חינוך
הקליניקה לזכויות זקנים
באוניברסיטת חיפה
ק .לזכויות ילדים ונוער
ק .לזכויות אנשים עם
מוגבלויות
הדרכת סטודנטיות לעו"ס על שימוש
באתר 'כל זכות'

ק .לזכויות חברתיות



דיור ציבורי








קליניקה לשלטון מקומי,
תכנון ובניה



קליניקה לזכויות אסירים
מכללת שערי משפט
סביבה

אוניברסיטת
תל אביב





המכללה למנהל

מכללת ספיר

הנגשת
זכויות

ק .לצדק סביבתי
ק .לתכנון ,יזמות ומשפט
דיור
בקהילה
ק .לזכויות ניצולי שואה ניצולי שואה
תובענות
ק .לתובענות ייצוגיות
ייצוגיות
ק .לזכויות ניצולי שואה ניצולי שואה
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English translation
South African
Zionist
Federation
)(Israel

Association of Americans
and Canadians in Israel

Shira Pransky Project

הבהרות לגבי סוגי השותפות של ארגונים במיזם ‘כל זכות’
'כל זכות' הוא מיזם שיתופי במהותו .התכנים באתר מבוססים על שיתוף ידע מצד ארגונים שותפים .עם זאת
הארגונים השותפים אינם נושאים באחריות משפטית כלשהי למידע ו/או לשימוש שנעשה בו אלא במסגרת תנאי
השימוש הכלליים של ‘כל זכות’ ובכפוף להגדרת אופן השיתוף והיקפו.
קיימים חמישה סוגים עיקריים של שותפות ארגונית במיזם ‘כל זכות’  -ארבע רמות של שותפות בהקשר של
איסוף והעלאת התכנים לאתר ,ואחת בהקשר של הנגשת המידע שבאתר לציבור הזקוק לו:






העברה ובקרת תכנים  -הפניה של צוות כל זכות לתכנים רלוונטיים ו/או העברה של חומרים שבידי הארגון,
ול אחר שהחומרים עולים (על ידי צוות 'כל זכות' ,מתנדבים/ות או מלגאים/ות) .הארגון עובר על הנכתב
באתר ,מעיר ומציע תיקונים ועדכונים ,ואלה מבוצעים על ידי צוות האתר (או על ידי הארגון עצמו) .הארגון
אינו נושא באחריות משפטית לתכנים.
שותפות בכתיבה  -בנוסף להעברה ובקרה של תכנים ,הקצאה של אדם מטעם הארגון לכתיבה ולעריכה
של תכנים בפועל באתר‘ .כל זכות’ ידריך את העורך בכתיבה באתר ,ייתן לו הרשאת עריכה ,וילווה אותו
בכל מה שנוגע לאלמנטים הטכניים והתוכניים של הכתיבה באתר .הארגון שותף התוכן ילווה וידריך את
או תו אדם במהות התכנים הרלוונטיים לארגון ,אולם הכנסתם לאתר תהיה תחת נהלי העבודה של ‘כל
זכות’ ,כולל יכולת של כל עורך לעדכן את דפי המידע .הארגון אינו נושא באחריות משפטית לתכנים.
שותפות בהנגשת זכויות – השותפות מתבטאת בהחלטה ארגונית להשתמש ב' -כל זכות' ע"י הצוות כמו
גם ליידע את לקוחות הארגון ל' -כל זכות' דרך אתרי אינטרנט ,חומרים מודפסים וכו' .שותפי הנגשה גם
מוזמנים להציע הצעות לקידום נושאים באתר.

