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   לקט משובים-כל זכות 
  

אני רואה בכל זכות דוגמה של מיזם אזרחי שמשרדי הממשלה מסוגלים להפיק ממנו תועלת 
ובכך לסייע , כל זכות יכול לסייע להשלים עבור הציבור מידע על זכויות רבות ומגוונות. רבה

די הממשלה לסייע אני פונה למשר.  ... לשפר את השירות אותו הממשלה מעניקה לאזרח
  ..ולהסתייע במיזם 

  השר מיכאל איתן
  

 
  ..נראית עבודה מאד מקצועית ומרשימה. מברך על פעילות המיזם

  יצחק הרצוגהשר 
  
  

שהאתר הזה משקיע הרבה מאמץ " אלשין"אני גם . בהצלחה לאתר ולמיזם חשוב מאוד
הם סחטיין ענק ומשאבים לתרגם את המידע לערבית וזה מרשים מאוד וגם על זה מגיע ל

  וברכות
  ל משותף סיכוי" מנכ–רון גרליץ 

  
  

בצורך כל כך בסיסי ובצורה כל כך " בול"לעתים נדירות אני רואה פרויקטים שפוגעים 
 . אפקטיבית

אני מאמין כבר זמן רב שהדרך היחידה לשבור את צוואר הבקבוק של ייעול המגזר הציבורי 
דבר שבסופו של דבר הוא , כויות למי שצריך לקבל אותןולטעמי ייעול כולל הנגשת הז(ושקיפותו 

  ... היא באמצעות הטכנולוגיה) גם מאוד חסכוני
להביא את הזכויות לידיעת ) גם יכולת קיימת, וכפי שראינו(אני חושב שלאתר יש פוטנציאל גדול 

, רכיבים שחסרים מאוד באתרים ציבוריים רבים, הציבור בצורה אינטואיטיבית ובשפה ברורה
 גם לא ברור אם הנגשה כזאת בכלל - ) הצורך בניסוח מחייב( בשל בעיות משפטיות -ובחלקם 
  . אפשרית

  המחקר של בנק ישראל' מח, עדי ברנדר' דר
  
  

  ברכות על העליה לאויר
  .ראיתי את האתר ורק מלים חמות וטובות בפי על היוזמה והיישום

) רים בישראל"ון הגג של העמותות והמלכארג(ר מנהיגות אזרחית "בין היתר נבחרתי להיות יו
  ואשמח לסייע ולשתף פעולה, בהתנדבות כמובן

  ,בהערכה
   יגאל בן שלום'דר

  
  

  !הכניסה מומלצת לכולם .פרוייקט מעולה! הברוכהכל הכבוד על היוזמה 
   סגנית ראש עירית תל אביב יפו–מיטל להבי 

  
  

  מיזמים חברתיים כדוגמאת ויקי זכויותמרומם את הנפש לפגוש ! כל הכבוד על היוזמה קודם כל
   יד הנדיב– NPtech, מרב רזיסטל

  
  

  . בשורה לכל אזרחי המדינה–עדן בישר לנו בשורה חשובה 
  לית אנוש"מנכ,  הדסהלה' דר

  
  



  !!לעושים במלאכה הכבוד כל. מרשימים ביותר  נפח ועומק החומר- ראה מקיף מאוד נ
בממשק שהפך פופולרי בעקבות ויקיפדיה  שכן מדובר, עצמו נראה סביר וענייני) מנשק(הממשק 

, שמחתי לראות שיש אפשרות להגדלת טקסט. והוא כעת מבוסס על עקרונות מוכרים ומקובלים
שאולי נראים מרשימים אך מפריעים בסופו של  ויזואליים גימיקים וארגון הדפים חסכוני ובלי

 .דבר
 ...אית טובה והגיוניתהבית נר רשימת נושאי התוכן המרכזיים בראש דף

  אוניברסיטת חיפה,  אנושהמחלקה לשירותי, עדו גל' דר 
  
 

האתר . השתמשתי במנוע החיפוש וזה פשוט מצויין. עברתי וקראתי על תחומים שונים באתר
 מאד תהחלוקה לתתי נושאים עוזר. מציג כמות אדידה של חומר עדכני בצורה נגישה

  .בהתמצאות
  עמותת סינגור קהילתי, ס"עו, ליאת דגן

  
  

 !המיזם על הכבוד כל ראשית
 .הכבוד כל מבחינת נגישות ושוב עשיתם עבודה יפה

  ל תבונה ונגישות טכנולוגית"מנכ, גילה גרטל 
  
  

 זכות-למועצת המנהלים ומתנדבי כל
  . שאו ברכת מזל טוב ובשעה טובה

  . מפעל חשוב מעין כמוהו לו ייחלנו שנים
  .שתעשה פעילות להפצתו בין אזרחי ישראלחשוב 

 שירותי יעוץ ושיקום לעיוורים ולקויי ראי, נורית נוי' דר
  
  

  ואנשים מאוד התעניינו והתלהבו, זה היה מרשים, תודה על הצגתך היום
אתה ודאי יודע שאנחנו באגף מנסים כבר שנה או יותר לגלגל רעיון של אתר אינטרנט 

  . יותר מחצי מהרעיון וכדאי לנו לאמץ אותואתר הזכויות מכיל. משפחותל
  !ונהיה בקשר אעביר המצגת לחברים

  האגף לאדם המפגר,  מפקחת ארצית,דליה ניסים 'דר
  
  

  .מרשים ביותר וגם חשוב ,תודה על שחשבת עלינו
  .ס לעבודה סוציאלית"בהחלט עשוי להיות רלוונטי לביה

    אביבתל' אונ, ס לעבודה סוציאלית "ביה, מרים גולן' דר
  
   

  . אין ספק שהמיזם שלכם מרשים מאד
ואם אתה מעוניין להפגש או להתכתב או לשוחח בטלפון אעשה (כמובן שאשתף פעולה ברצון 

ד קארין אלהרר אשר מנהלת אצלנו את "נראה לי שכדאי לך גם ליצור קשר עם עו). זאת בשמחה
  . הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלות

  ס לעבודה סוציאלית בר אילן"ביה, ליאורה פינדלר' דר
  
  

  . אני באמת ובאמונה חושב שאתם עושים מלאכת קודש
  .פ"אשמח לשוחח אתכם על שת

   תל אביב' אונ, ס למנהל עסקים"ביה, ניב אחיטוב' פרופ
  
  

  . תודות והערכה רבה על המפעל החשוב שאתה עומד בראשו- ראשית 
 ים את גודל וחשיבות העשייהאשר משקפ, נהניתי לקרוא את החומרים המעניינים

  .ביטוח לאומי, ייעוץ לקשיש ,דפנה כהן
  



  
  !פנטסטי - בעבודה במחשב שלי הבית הוא דף זכות- מעדכנת אותך שכל

  אחראית מתנדבים במרכז מיצוי זכויות הדסה עין כרם, ס"עו, קרן שייט
  
  

 .מאד חשוב ומאד משמח לראות איך אתם מתקדמים! כל הכבוד
  . נרתם לזהשמחה שהצוות שלי

  וינט ישראל'ג, אגף נכויות,  ברנעתמרה
  
  

 .באינטרנט ברצוני לברך אתכם על הקמת אתר זכויות חברתיות
 .נשמח לקחת חלק ביוזמה המבורכת לשלכם

 עמותת צעדים, ס"עו, רוזנטל- קרולה אופנהיימר
  
  

  ברכות על האתר המעניין והחשוב
  ניסן לימור' דר

  
  

  נראה מרשים והוא בהחלט עונה על צורך אמיתי וחשוב האתר -תודה רבה וכל הכבוד 
  !!!תבורכו

  יועצת ארגונית, הראל  יהודית
  


