
זכות-סיכום פעילות כל

2016



2017ינואר 

,ן/שלום לכולכם

לפני שרצים  . חווינו גידול מרשים בכל הפעילויות שלנו. זכות-הייתה עוד שנה מצוינת לכל2016שנת 
:רציתי לשתף אתכם בכמה נקודות, לדיווחים מספריים

מעבר להגדרה הנפוצה שמשייכת זכויות  , זכות מודעות לזכויות חשובה לכל תושב-מבחינת כל•
-ל25%-לאור זה אנחנו גאים על כך שאחוז הגולשים עם הכנסה מעל הממוצע עלה מ". מסכנים"ל

.  ואולי לעליה משמעותית בעניין בנושאי פיטוריןפנסיהאולי זה קשור למידע חדש בנושאי . 30%
.לעסקים קטנים ולעובדים עצמאיםתוכן חדשים " עולמות"באותו הקשר שחררנו 

של הצעות שינוי  ( 744)היכולת שלנו לשמור על עדכניות ודיוק נובעת בין היתר ממספר מרשים •
להערכתנו כמחציתן לפחות סייעה לשיפור  . חלקן מרואי חשבון ומשפטנים, שקיבלנו השנה מהציבור

.  האתר

דבר שהתבטא בין  , השנה הייתה לא רק עליה בשימוש באתר אלא גם באינטנסיביות של השימוש•
.בכל ביקור" בילו"בזמן שגולשים 22%היתר בעליה של 

אנחנו ממשיכים להתרשם מהנכונות של הרבה גופים ממשלתיים לשתף אתנו פעולה ובכך לאפשר •
.עדכני ומדויק בשפה פשוטה, זכות מידע מקיף-לציבור הרחב לקבל מכל

וכמובן תודה לכל . עבור בני משפחתו או כחלק מסיוע למי שצריך, זכות עבורו-תודה למי שמשתמש בכל
.זכות-מי שתורמים ומסייעים להמשך פעילות כל

ל"מנכ–אמתי קורן 



תוכן עניינים

2016תכני האתר כולל עדכוני 1.

ניתוח השימוש באתר2.

מסרים מלקוחות+ ניתוח סקרי משתמשים 3.

תקשורת והדרכות4.

ח כספי מקוצר"דו5.

2017לקראת 6.

נספח כולל ניתוחים סטטיסטיים נוספים7.



המספרים הגדולים–2016פעילות 



פורטלים ומדריכים חדשים ומשודרגים

חלק: לפנסיהפנסיוני ופרישה חיסכון •
בשיתוף המשרד לשוויון  )מפרויקט 

וינט 'הפיקוח על שוק ההון וג, חברתי
שעדיין לא הסתיים בנושא הכנה  ( אשל

:כולל ביו היתר. לפרישה
(חדש)פורטל לקראת פרישה •

(חדש)מדריך לקראת פרישה•

המוסד לביטוח  בסיוע )קצבת זקנהזכותון •
(לאומי

פרויקט  :עסקים קטנים ועובדים עצמאים•
שכולל בין  ( שעדיין לא הסתיים)ארוך טווח 

:היתר
(חדש)עסקים קטניםפורטל •

(חדש)עובדים עצמאיםפורטל משודרג ל•

למעסיקמידע -העסקת עובדים פורטל •
גיוס , לניהול עובדיםמדריכים למעסיק •

סיום יחסי עבודהו,  עובדים
חופשות וימי היעדרות :זכויות עובדים•

שביתהעובדים בעת זכותון , מעבודה
(חדש)"חיסכון לכל ילד"תכנית •

מדריך מיצוי זכויות להורים עם : בריאות•
גדולים  "בשיתוף )סרטןילדים חולי 

מדריך להשגת תרופות  ,(חדש)"( מהחיים
חולי צליאק, שאינן בסל הבריאות

מדריך דיור : אנשים עם מוגבלויות•
בשיתוף  )לאנשים עם מוגבלות בתנועה
(וינט'משרד השיכון ומסד נכויות בג

זכותון תשלומי הורים במערכת : חינוך•
החינוך

שינויים  עדכונים כגון: ניצולי שואה•
לגבי תגמולים2016מאוקטובר 

,  בסיכוןונוער ילדים : אוכלוסיות בסיכון•
שירותים לצעירות חרדיות בסיכוןמדריך 

דירות בדיור רכישת : נושאים נוספים•
הורים  , (חדש)בתים משותפים, ציבורי
זכותון  , וצמחוניםטבעונים , בנפרד

לנפגעי תקיפות גזעניות ולאומניות

http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA_(%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94)
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%9C%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%92%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA_(%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94)
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%94
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_-_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7_%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%AA%D7%9D_-_%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7_%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
http://www.kolzchut.org.il/he/חופשות_וימי_היעדרות_מעבודה
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A2%D7%AA_%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_"%D7%97%D7%99%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%9B%D7%9C_%D7%99%D7%9C%D7%93"
http://www.kolzchut.org.il/he/מדריך_מיצוי_זכויות_להורים_עם_ילדים_חולי_סרטן
http://www.kolzchut.org.il/he/מדריך_להשגת_תרופות_שאינן_בסל_הבריאות
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%A7
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8_%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%A0%D7%99%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%99_%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
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94_%D7%94%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8_%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94_-_%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8_2016
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F
http://www.kolzchut.org.il/he/מדריך_שירותים_לצעירות_חרדיות_בסיכון
http://www.kolzchut.org.il/he/רכישת_דירה_בדיור_הציבורי
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9D
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A0%D7%A4%D7%A8%D7%93
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%A6%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99_%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA


דפים מתורגמים155-תוספת של כ•

לאתר בערביתGoogle Grantsמימוש של מענק •

במקביל שילוב של פרסומים בעיתונות והדרכות•

במספר משתמשי האתר66%-בעקבות זה עליה של כ•

משתמשים ייחודיים לחודש20,000עברנו לראשונה את רף 2016בדצמבר •

כל זכות בערבית

20,000



קבלנו אותות ופרסים

לעמותה צעירה בעלת  ' מידות'האפקטיביות של ארגון זכתה באות " כל זכות"

מודל פעולה ייחודי

לעמותות במטרה לעודד עמידה ביעדים ויצירת ' מידות'י "מוענק בכל שנה ע, אות האפקטיביות

נימקו את הבחירה בנו , במידות. שינוי אפקטיבי בעולם החברתי אותו מבקשות העמותות לייצר

3-ארגון כל זכות מפעיל אתר אינטרנט בו נעזרים למעלה מ: "כך2016כזוכים באות לשנת 

שיתופי והוא מייצר , מכל השכבות והמגזרים באוכלוסייה, מיליון משתמשים ייחודיים בשנה
".מוסדות אקדמיים ועמותות, רשויות מקומיות, גורמים ציבוריים, פעולה עם משרדי ממשלה

זכתה במגן השקיפות מטעם ארגון השקיפות הבינלאומי" כל זכות"

מגן השקיפות נועד להכיר  . זכות זכתה במגן השקיפות מטעם ארגון השקיפות הבינלאומי-כל

יושרה ומאבק , בפועלם של יחידים וארגונים אשר תורמים באופן משמעותי לקידום שקיפות

.  בשחיתות בישראל

אמתי קורן נבחר לאיש מופת מטעם איגוד העובדים הסוציאליים

איגוד העובדים הסוציאליים העניק השנה בפעם הראשונה את אות המופת לאישי ציבור כולל 

שבתוקף תפקידם תרמו תרומה ניכרת וייחודית לרווחת תושבי מדינת ישראל בכלל  , אמתי קורן

.ושל העובדים הסוציאליים בפרט



בעבריתבאתר ניתוח השימוש 
(עוד מידע בנספח)



מי עלה ומי ירד–ניתוח שימוש לפי תחומי תוכן 

הערות

גם בגלל תוספת תוכן משמעותיתעליה דרמטית של נושא הפנסיה.1

גם בנושא ילדים ונוערעליה חריגה. 2

44%לב שהייתה עלייה כללית בצפייה בדפים ברמה של שימו. 3



(המשך)ניתוח שימוש לפי תחומי תוכן 

הערות

2016-מוסברת בכך שלא היו בחירות ב" ממשל ודמוקרטיה"הירידה בנושא . 1

"מצב חירום"הייתה גם ירידה מבורכת בנושא . 2

44%שימו לב שהייתה עלייה כללית בצפייה בדפים ברמה של . 3



נושאים ספציפיים שיכולים לעניין

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



העמודים ששהו בהם הכי הרבה זמן

הערות

העמודים הפופולריים באתר100נבחרו מתוך העמודים. 1

כמו שכר מינימום ודמי הבראה" פשוטים"עומק הקריאה בדפים יחסית מרשים ביותר. 2



אתרים ממשלתיים אליהם הפנינו את הגולשים

זכות -לצערנו מעט מדי אתרים מפנים לכל•



מסרים מלקוחות+ ניתוח סקרי משתמשים 



אפקטיביות•
!מיצו זכויות בעזרתנומדווחים שכבר 22%•
בתהליך מיצוי33%עוד •

שביעות רצון מהאתר•
במידה רבה ורבה מאוד77%-מעל ל•
משתמשים באתר לעיתים קרובות28%•

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

(!65-כולל מעל ל)גיל 
כיוצאי  1.2%, כיוצאי חבר המדינות9.5%,  מעידים על עצמם כחרדים12%•

כנראה שחייבים להגביר את קצב )כדוברי ערבית 4.4%ורק אתיופיה 
(התרגום

וההכנסה המשפחתית הכוללת של עוד  חיים מקצבאות וגמלאות19%•
(.  נטו₪ 12,000)היא פחות מחציון ההכנסה 50%

את מי ניראה שהאתר משרת את רוב סוגי האוכלוסייה ובעיקר •
שאכן נזקקים לזכויות ומבקשים לממש אותן

(N=4,700)לקוחות קצה-סקר משתמשים



שביעות רצון מהאתר•
במידה רבה ורבה מאוד86%-מעל ל•

פעמים בחודש4-יותר מ18%משתמשים באתר לפחות פעם בחודש כולל 75%-כ•

?את מי בעיקר משרתים סוכני המידע•
כמובן את כלל הציבור•
ביוצאי  5.3%,בחרדית10%, ממוקדים באוכלוסייה הערבית12%: אבל•

ביוצאי אתיופיה1.4%-חבר המדינות ו

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

.מפוזרים במגוון רחב של סוגי ארגונים•

(N=2,050)' מתנדבים וכו, סיות"עו–סקר סוכני מידע 



במקום כל מיני  , עושה את העבודה עבור האזרח. האתר הכי אמין במדינה למיצוי זכויות
האפשרויות על  , הדרך, על התהליך-ומצוין חברות שלוקחות אלפי שקלים מידע ממוקד ברור 

מדגיש למבקש מהן הנקודות  . האתר הזה-חצי עורך דין )מרביות מנת להגיע לתוצאות 
(המזכות שאותן צריך להדגיש

וקיבלתי הרבה מאוד  שלי ובזכות זה עמדתי על , שהייתי צריךהמידע האתר מרכז את כל 
לחיפוש מידע וכל הקישורים ממש  קל פשוט אתר . חוקפ "כסף שאילו לא ידעתי מגיע לי ע

...עוזרים

ספק שהכלי מוצלח ואני  אין . על פועלכם המקצועי והאדיבכחיישר ...
ל"ושיכנציגת הרווחה וכמפקחת מחוזית תחום התנדבות 

...  שלכםנמצאת בין השגרירים 

רציתי להודות לכם על עבודת הקודש שאתם עושים בזכותכם למדתי על הזכויות שלי  
כנערה בסיכון כי לא מצאתי מידע בשום מקום אחר חלק מהמידע עזר חלק רק 

בתיאוריה אמור לקרות תודה בכל מקרה על האתר הזה

כתבו לנו



תקשורת והדרכות



אייטמים שונים ומגוונים בכלי התקשורת בעברית78•

:מתוכם•

Ynet, Walla, Mako-כולל -באתרי האינטרנט המרכזיים14•
ואחרים  

גלי ', רשת ב-המרכזיות ראיונות ואייטמים ברשתות הרדיו 5•
103FM-ל ו"צה

 The, בהם בידיעות אחרונות-כתבות בעיתונות המודפסת7•
Markerואחריםכלכליסט  .

.אייטמים בטלוויזיה5•

אייטמים שונים בתקשורת החרדית47•

אייטמים בתקשורת בערבית10בנוסף •

2016-כל זכות בתקשורת ב



דוגמאות-כל זכות בתקשורת 

http://www.mako.co.il/news-channel2/Economy-Newcast-q2_2016/Article-a1fe1005d669451004.htm?sCh=9d706603e7478110&pId=25483675
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3704700,00.html
http://www.themarker.com/career/1.3078482
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4801803,00.html
http://yedioth.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4839555,00.html


ות/הדרכנו סוכני ידע וסטודנטים



.רובו לשכר העובדים, ₪מיליון 1.6-כ כ"הוצאנו בסה•
גוגל ' מחבקבלנו תרומות בשווי כסף משמעותיות •

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

היו לנו הכנסות מהמיזם המשותף עם הרשות לזכויות  •
ובנוסף ₪ 160,000-ניצולי השואה בהיקף של כ

.11,000₪-מהרצאות והדרכות בהיקף של כ
-לשמחתנו קבלנו תרומות ומענקים בהיקף של כ•

.כמפורט בשקף הבא₪ 2,078,000
.באתרפירוט מלאראו •

(לא מבוקר)סיכום כספי ראשוני 

http://www.kolzchut.org.il/he/כל-זכות:סיכום_2016


תודה מיוחדת לתורמים שלנו



2017תכניות ויעדים לשנת 

מיליון4.5שואפים להגיע לרמת שימוש שנתית של •
המשך הרחבת והעמקת התכנים בעברית  •

פרישה לפנסיה  : 2016-סיום של הפרויקטים הגדולים מ•
ועסקים קטנים

פיתוח תחום תוכן חדש•
האצת התרגום לערבית•
העמקת שיתופי הפעולה עם המערכת הציבורית  •

והעמותות בנושאי תוכן
מרכזי  , סים"עו: י סוכני מידע"הגברת השימוש באתר ע•

.'וכומיצוי זכויות 
זכות בעמדות קיוסק-יישום כל•



?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

3,180= ממוצע כללי של צפיות לדף .1

דפים כמו פסקי דין ושירותים זוכים לשימוש נמוך יחסית אבל עם ערך גבוה כמו שרואים בניתוחי שימוש פרטנייםסוגי . 2



2016-העמודים הפופולריים ב

ברוב הדפים הפופולריים זמן הקריאה הממוצע  •
ראו שקף נפרד. די ארוך



הדפים עם העלייה בשימוש הגבוהה ביותר

הערות

העמודים הפופולריים באתר100נבחרו מתוך העמודים. 1

סימנו כמה דפים מעניינים בהקשר של הגידול בשימוש. 2



וזכותוניםמדריכים 

הערות

?מי אמר שאנחנו לא משרתים את מי שצריך אותנו. המוביליםהזכותונים5-שימו לב ל.1

כמו המדריך לחייב בהוצאה לפועל" נידח"גם מדריך בנושא יחסית בולט. 2



פסקי דין פופולריים באתר

הערות

דין מעניינים בנושאים שוניםסימנו בצהוב פסקי. 1



?מאיפה הגיעו אלינו הגולשים



עמותות אליהן הפנינו את הגולשים

זכות -לצערנו מעט מדי אתרים מפנים לכל•

הרשינו לעצמנו לסמן כמה עמותות שהפניה מהאתר  •
זכות יכולה לסייע מאוד ללקוחות שלהן-שלהן לכל



מידע נוסף על סקרים

:יש עוד הרבה מידע שנמצא במקורות הבאים

(קובץ אקסל באנגלית)ריכוז נתוני הסקרים •

סקר משתמשים בעברית•

סקר סוכני ידע•

(חלק מהמידע חלקי)סקר משתמשים בערבית•
(טלפונים חכמים)סקר למשתמשי מובייל •

http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/3/3c/Kol_Zchut_2016_Surveys_-_English.xlsx
http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/a/aa/%D7%A1%D7%A7%D7%A8_%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D_-_%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D_2016.pdf
http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/f/f7/%D7%A1%D7%A7%D7%A8_%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99%D7%9D_-_%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D_2016.pdf
http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/f/f5/%D7%A1%D7%A7%D7%A8_%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA_-_2016.pdf
http://www.kolzchut.org.il/w/he/images/2/24/%D7%A1%D7%A7%D7%A8_%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9D_-_2016.pdf

