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המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

2הקדמה

2022ינואר 

,ן/שלום לכולכם

מטה ישראל דיגיטלית , סיימנו את פעילות המיזם המשותף של משרד המשפטים2021במאי 
.  2017וינט ישראל שאפשר הרחבה דרמטית של הפעילות שלנו מאז 'וג

החדש  התקציב . במימון מלא מטעם מיזם הזכויות הממשלתיות/פועליםאנחנו 2021מאז יוני 
שיפור בנושא  , "כל שירות"פיתוח אתר : 2022שנמשיך בשנת אפשר לנו התחלה של פעילויות 

.  הנגשת המידע באתר והנגשה קולית

.  לא קצר אבל עם הרבה מידע שיכול לעניין אתכם. 2021קבלו בבקשה סיכום של שנת 
.קורונהולשמחתנו לא רק 

.  משפחתו או כחלק מסיוע למי שצריךבני עבור , עבורו" כל זכות"שמשתמש בלכל מי תודה 
מי שתורמים ומסייעים להמשך  לכל , לצוות מיזם הזכויות, תודה לשותפינו במערכת הציבורית

.וכמובן לצוות העובדים המסור" כל זכות"של לדירקטוריון ולמועצה הציבורית , פעילותנו

"כל זכות"וצוות ( ל"מנכ)קורן אמתי 



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

3בעבריתמיליון גולשים ייחודיים 10-לשירתנו מעל 
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המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

4הציבור מגביר את השימוש באתר

יותר משתמשים ייחודיים  
(unique )בעברית

יותר דפים נצפים

2021–10,749,140

2020-9,420,347

2021–41,574,948

2020–40,938,767

1.6%:גידול של

( unique)עליה בממוצע משתמשים 

(דצמבר)ביום עבודה רגיל 

2021–71,845

2020–65,174

וגם עליה משמעותית במספר  

המשתמשים הייחודיים בערבית

2021–832,281

2020–704,910

14.1%:גידול של

18.0%:גידול של10.2%:גידול של



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

5כמה נקודות לגבי האפקטיביות של האתר

gov.il-עליה בהפניות ל

2021–1,692,406

2020–1,304,035

בדפים שמסבירים את  בשימוש עליה 

תהליכי קביעת הנכות במוסד לביטוח לאומי

2021–227,974

2020–189,788

עליה בשימוש בדפים שמסבירים  

(הליך)תהליכי מיצוי זכויות 

2021–5,131,815

2020–4,444,622

נכות  עליה בשימוש בדפי קצבת 

(קצבת עידוד)לבעלי דרגות אי כושר 

2021–65,581

2020–52,959

29.8%:גידול של

24%:גידול של 20%:גידול של

15%:גידול של



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

כמה תובנות

ליקטנו  . כלליותאוספת מאפשרת לזהות מגמות " כל זכות"-שכמות המידע 
.לכם כמה

6

היה אחד הכוכבים "( מס הכנסה שלילי)"מענק עבודה •
עם עליה רציפה בשימוש מידי  ". כל זכות"הגדולים של 

.  בה הייתה ירידה משמעותית2021עד שנת . שנה
היא פעילות שיווקית מרשימה של , ככל הנראה, הסיבה

רשות המיסים שהביאה את הגולשים הישר לסביבת  
!שאפו. המימוש

יש הרבה דיבורים על הקושי בתקופה האחרונה לשמר  •
:הנתונים מדברים. ולגייס אותם. עובדים

ירידה בביקוש למידע  על פיטורים7%•

עליה בביקוש למידע על התפטרות31%•



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

7הישגיםעוד 

...ראו פירוט(ערכים6,769כ  "סה)ערכים בעברית 260נוספו לאתר 

...ראו פירוטהמשכנו לשמור על שיעורי שביעות רצון גבוהים

...ראו פירוט(ערכים5,323כ "סה)ערכים 727תורגמו לערבית 

...ראו פירוטנכנסנו לשורה של פיתוחים חדשים

...ראו פירוטהפעולההרחבנו משמעותית את שיתופי 

...ראו פירוטשמחים לשתף אתכם גם בחלק מפעילות השיווק



...תוכן, תוכן, תוכן



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

9חלקיראו פירוט . לאתרדפים 260נוספו 

נטענים לרכישת מזון לבעלי הכנסות נמוכות בתקופת  כרטיסים : קורונה•
החזר תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו  , משבר הקורונה

הגבלות על התייצבותו בעבודה של עובד אשר טרם התחסן  , לעובדים
הצגת תו ירוק  קורונהקצבת נכות כללית בגין סיבוכי ,כנגד נגיף הקורונה

קהלאו בדיקת קורונה שלילית לעובדים במקומות המקבלים 

פורטל בטיחות ,עצמאיםמדריך לשכירים שהם גם ,:ומעסיקיםעובדים •
למעסיק המעסיק עובדת ששהתה במקלט לנשים מענק , (חדש)בעבודה

זכותון עובדים פלסטינים המועסקים כעובדי בניין ,נפגעות אלימות
סיוע להורים  , מעבודתםפיטורים לבני נוער שפוטרו פיצויי ,בישראל

מענק עבודה ליורשים , (חדש)עובדים במימון מעונות יום ומשפחתונים
(חדש)של עובד שנפטר

דיווח לתאגיד המים על מספר הנפשות  , פורטל מס שבח: דיור•
היטל  , מינוי נציגות חיצונית בשכר לבית משותף, המתגוררות בדירה

אחריות מתקין מעלית בבית , הגשת התנגדות לתכנית בניה,השבחה
(חדש)בדיקה תקופתית למעלית,(חדש)מגורים לאחר ההתקנה

דירות מעבר לאסירות לשעבר ולנשים  , גירושיןהעברת זכויות בדירה אגב 
ואלימותהתמכרויות , שורדות זנות

פטור ממס הכנסה לקשיש המתגורר בדיור מוסדי ומשכיר את  : זיקנה•
לכנסת במעונות לזקנים ובבתי דיור מוגן לבני הצבעה ,דירתו למגורים

פרישהדמי ביטוח לאומי לעובדים המועסקים לאחר גיל , הגיל השלישי

סיוע  ,ל מטעם משרד המשפטים"סיוע משפטי חינם לחיילי צה:חיילים•
במימון מעונות יום ומשפחתונים להורים שהם חיילים בשירות חובה

(חדש)

תגמולים  ,מימון קנביס רפואי לנפגעי פעולות איבה:פעולות איבהנפגעי •
טיפולים אלטרנטיביים  , מיוחדים לנפגעי פעולת איבה מעוטי הכנסה

(חדש)לנפגעי פעולת איבה

קביעת נכות לחולים בפיברומיאלגיה או  : אנשים עם מוגבלויות•
הפרעת דחק פוסט טראומתית  ,(חדש)בתסמונת התשישות הכרונית

(PTSD), מענק  , (נדריות'טרנסג)נכות בגין דיספוריה מגדרית קביעת
לאנשים עם  נגישות ,2021חד פעמי למקבלי קצבאות נכות בשנת 

קצבת שירותים  , קופות חולים ושירותי בריאות, מוגבלות בבתי חולים
גמלת ילד נכה לילדים עם תסמונת  , מיוחדים וקצבת נכות לעולים

סיוע במימון מעונות יום ומשפחתונים להורים נכים  , (חדש)כרומוזומלית
(חדש)שמקבלים קצבה מגורם ממשלתי

בקשה  ,(ערב, נושה, חייב)פורטל ערבויות : וקשיים כלכלייםחובות •
לשינוי גובה התשלום החודשי שנקבע לחייב בהליכי חדלות פירעון  

מטעם הרשויות המקומיות במימון  סיוע ,(פשיטת רגל)ושיקום כלכלי 
ובריאותציוד ביתי והוצאות דיור , נסיעות, אבחונים

חודשית לניצולי שואה ששהו תחת המצור  קצבה:שואהניצולי •
מענק שנתי לניצולי  ,(חדש)במסתור בצרפת ובשטחי רומניה, בלנינגרד

וסובלים ממחלת   (B.E.G)בריאות מגרמניה רנטתשואה המקבלים 
(חדש)אלצהיימר או ירידה קוגניטיבית חמורה, הדמנציה

להגשת תלונה במשטרה דרך בקשה : בהליכים פלילייםאנשים •
הגשת תלונה בתחנת  ,התייעצות של אסירים עם עורך דין, האינטרנט
תרגום במסגרת דיון בהליך פלילי בבית המשפט,(חדש)המשטרה

(חדש)

פורטל  ; זכויות במצב חירום-החומותפורטל שומר : נוספיםנושאים •
קבע בישראלפורטל תושבי , לשינוי מהחברה החרדיתיוצאים 

מדריך  ( חדש)זכויות נפגעי אלימות ופשיעה בחברה הערבית,(חדש)
,  (הדרה והיעדר עורף משפחתי, עוני)מרקע של סיכון אמהותלצעירות 

במסגרת  תרגום , המזרח והבלקן, פיצוי חד פעמי למשפחות ילדי תימן
ערעור על תוצאת מבחן נהיגה מעשי  , דיון בהליך אזרחי בבית המשפט

(חדש)(ניוד)מעבר בין בנקים באופן מקוון ,(חדש)(טסט)

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%98%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%AA_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%91%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8_%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8_%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%91%D7%99%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A9%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%91%D7%95%D7%AA%D7%95_%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%90%D7%A9%D7%A8_%D7%98%D7%A8%D7%9D_%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%A1%D7%9F_%D7%9B%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%A0%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F_%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%99_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%AA_%D7%AA%D7%95_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7_%D7%90%D7%95_%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%94%D7%9C
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%94%D7%9D_%D7%92%D7%9D_%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7_%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%AA_%D7%A9%D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%A7%D7%9C%D7%98_%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://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%A4%D7%9C%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99%D7%99_%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99_%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95_%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%AA%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%A9%D7%A0%D7%A4%D7%98%D7%A8
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A1_%D7%A9%D7%91%D7%97
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https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_-_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%91_%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91%D7%99_%D7%A7%D7%91%D7%A2_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%94_%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%A6%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%A7%D7%A2_%D7%A9%D7%9C_%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F_(%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99,_%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%A8_%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%A3_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA%D7%99)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99_%D7%97%D7%93_%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99_%D7%AA%D7%99%D7%9E%D7%9F,_%D7%94%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%95%D7%94%D7%91%D7%9C%D7%A7%D7%9F
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9A_%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99_%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%A8_%D7%A2%D7%9C_%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%9F_%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%94_%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99_(%D7%98%D7%A1%D7%98)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%9F_(%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%93)


המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

10ראשייםתחומי תוכן 

הדפים הנצפים עלה  . מס•
1.6%-ב

השנה חווינו פחות  •
צריכת מידע בנושא של 

תם עידן  )זכויות עובדים 
ולעומת זה ( תים"החל

עליה חריגה יחסית  
ילדים  , בנושאי צרכנות

וחובות



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

11דפים פופולריים

...חזרה מהקורונה

מדרגות מס הכנסה חזר •
לראש הטבלה

יש כמה דפים מאוד  •
פופולריים בהקשר של 

מה  . התפטרות
שהעיתונות מכנה  

של  " העזיבה הגדולה"
מקומות עבודה

המעבר לעבודה מהבית  •
הציף עניין בנושא רעש 

קפיצה  . מדירות שכנים
שנת  נוספת על פני זו של 

2020



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

(בחירת ההנהלה)ספציפיים נושאים 
12

ירידה בצריכת מידע על  •
פיטורים ולעומת זה עליה  
משמעותית בצריכת מידע  

על התפטרות

עליה משמעותית בצריכת  •
מידע בנושאי נכות

עליה משמעותית בנושא  •
ספציפית  . נפגעי עבירה

בהקשר של תביעות  
אזרחיות נגד פוגעים



(עברית)משובים 



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

14?  במה שיתפו אותנו הגולשים

עצם העובדה שניתן  ! אתם מדהימים ונהדרים

עם  , למצוא מידע על כל השירותים באופן מפורט

קישורים רלוונטיים על חובות וזכויות במבוך  

הביורוקרטיה המסובך לאזרח הפשוט הוא פלא  

אין צורך , אין צורך לחכות על הקו. ועזרה עצומה

להקיש  , להתחנן לאף פקיד ואפשר להיכנס לגוגל

ומעודכן  מדוייקשאלה או בירור ולקבל מידע מהימן 

!!!אין כמוכם. מכל מקום ובכל שעה, ברגע

אני מאמין שהוא יכול  , האתר מצוין: כל זכות נוער

...לתלמידיםלעזור המון 

אהבתי את  . אהבתי את העיצוב: כל זכות נוער

ההבהרה וההסבר המדויק לכל דבר ולכל  

!!אין מילים. תודה. גיל

החברתי לכול אזרחהתנךהאתר הזה הוא 

המקור הראשון לכל שאלה  , שאפו על האתר

ואף עורכי דין בודקים  , בזכויות עובדים שיש לי

באתר זה לפני שמשקיעים זמן בנבו

כל נושא מוסבר בצורה ברורה עם ! אתם נפלאים

כ  "המידע בצורה כבהנגשתתמשיכו . ... דוגמאות

!! :(תודה. ברורה ואיכותית

,  בזכותכם. כך חשוב הזההכלתודה על האתר 

חברה קרובה זוכה לנקודת זכות במס הכנסה

תודה רבה על . שהיא לא ידעה שהיא זכאית לה

.העבודה הקשה והחשובה

ליווי  , ליעוץ -באופן  דחוף –וזקוקה 78בת  אני  

.  ואם ניתן טיפול משפטי בנושא של חדלות פירעון

במצב שנוצר אין  לי אמצעים כדי לפנות  לייצוג  

.משפטי למשרדי עורכי הדין המטפלים  בנושא

...  משועממת. עיוורת כמעט לחלוטין93בת אמא

שיקומית לקשישים  הדרכה ]יכולה לקבל האם 

שנים6יצאה לא ? בבית[ עיוורים במעונות 



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

15חיוביים ביותר( בעברית)סקרי המשתמשים 

אחוז הגולשים שהאתר סייע להם במציאת  

מידע משמעותי במידה רבה או רבה מאוד

סיות"עו)אחוז המשתמשים המקצוענים 

שמדווחים על שביעות רצון גבוהה( 'וכד

+(2%)ממחשב מהגולשים 90%

+(3%)נייד מהגולשים מטלפון 85%

91%(0.5%)+

:ענו" בעזרתנוזכויותלממשהצלחתםכברהאם"לשאלה 

(2020-ב30%לעומת )מהגולשים ממחשב 33%

(2020-ב37%לעומת )מהגולשים מטלפון נייד 37%

כן
(2020-ב27%לעומת )מהגולשים ממחשב 29%

(2020-ב28%לעומת )מהגולשים מטלפון נייד 29%

בתהליךהבקשה 



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

ם  /מהי הכנסתכן"התשובות לשאלה 
מצביעות על  " ?(נטו)המשפחתית הכוללת 

י מי שנזקקים מאוד למידע"שימוש משמעותי ע

16

, 12,000₪מעל 

35.8%

6,000-12,000₪,
31.8%

,6,000₪-פחות מ
18.4%

,  מבוסס בעיקר על קצבאות
,גמלאות או פנסיה

13.9%



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

17 בעיקר בטלפון. האתר משרת את כל המגזרים

,  ת/דרוזי, ת/ערבי
10.9%, ת/רקסי'צ

,ת/חרדי
13.4%

מ "ת בריה/יוצא
,לשעבר
9.1%

,ת אתיופיה/יוצא
3.4%

,כל השאר
63.3%

,  ת/דרוזי, ת/ערבי
2.6%, ת/רקסי'צ

,ת/חרדי
16.5%

מ "ת בריה/יוצא
,לשעבר
8.6%

,ת אתיופיה/יוצא
1.1%

,כל השאר
71.2%

(70%)טלפון נייד  מחשב



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

תשובות הגולשים? "האם הדף עזר לי"
גולשים סימנו אם העמוד עזר להם או לא94,000, כחלק מאיסוף משובים•

(2020-שיפור קל מ)התוכן עזר להם ענו ש73%•

:אלה התשובות. עזר להם הסברלא בקשנו מאלה שקבעו שהעמוד •

18

המידע אינו  
קשור לנושא  

,  שחיפשתי
24.3%

המידע שחיפשתי  
,חסר בדף
45.8%

,ת/הבנתי שאינני זכאי
2.1%

המידע כתוב בצורה  
,מסובכת מדי עבורי

11.1%

,אחר
16.7%



בערבית" כל זכות"

(זכותך לדעת את זכויותיך)



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

20!גולשים800,000-שירתנו מעל ל

162

316

484

514

705

832

50

150

250

350

450

550

650

750

850

2016 2017 2018 2019 2020 2021

מאות אלפי גולשים  
(unique )בשנה



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

21מהתוכן הרלוונטי כבר תורגם  לערבית89%-כ

5,257
5,579

5,966
6,266

6,547
6,769

1,087
1,458

2,846

3,924

4,596

5,323

16-דצמ 17-דצמ 18-דצמ 19-דצמ 20-דצמ 21-דצמ

דפים בעברית

דפים בערבית



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

22התקדם יפה( בערבית" כל זכות)"كل الحق גם 

יותר משתמשים ייחודיים  
(unique )בשנה

יותר דפים נצפים בשנה

2021–832,281

2020–704,910

2021–2,595,358

2020–2,116,856

המבקרים הנאמנים  . עליה במס

בשנה( ביקורים ומעלה8)

2021–27,906

2020–18,925

מעבר גולשים לאתרי הממשלה

2021–74,448

2020–90,279

23%:גידול של18%:גידול של

18%ירידה של: קורונה-פוסט 47%:גידול של



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

23פעילויות מרכזיות

89%-כלכיסוי של דפים באתר הראשי והגענו 727תרגמנו 2021-ב•
מהתוכן שנדרש לתרגום

עובדים,פלילייםאנשים בהליכים , ב"להט: נושאים מרכזיים שתורגמו•
משפחה, חובות, עצמאיים

זכויות נפגעי אלימות ופשיעה בחברה הערביתנכתב ותורגם פורטל •

עבודה מול הממשלה ושותפים•
בקרת איכות ובקרה משפטית לתוכן שנכתב במנוע  •

הזכויות
ייעוץ למשרדי ממשלה במתודולוגיות תרגום והנגשה •

פונט ממשלתי אחיד ועוד, לחברה הערבית
עבודה מול איגוד האינטרנט על פיתוח מדד הנגשה •

.  לחברה הערבית
מדריך ההנגשה לחברה השתתפות בכתיבת פרק ב•

(איגוד האינטרנט)הערבית

https://www.kolzchut.org.il/ar/المثليّون،_المثليّات،_متحولو_الجنس_وثنائيو_الميول_الجنسية
https://www.kolzchut.org.il/ar/الأشخاص_في_الإجراءات_الجنائية
https://www.kolzchut.org.il/ar/حقوق_العامل_المستقل
https://www.kolzchut.org.il/ar/حقوق_ضحايا_العنف_والجريمة_في_المجتمع_العربي
https://www.isoc.org.il/public-action/digital-gap/arabic-guide/intro


המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

שיווק ותקשורת

פרסום פוסטים עם נושאים לפי לוח שנה  , בדיגיטלעבודת שיווק רציפה •
.י שותפים שונים"ושיתוף ע

של " מקאן"בערוץ " עובר ושב"השתתפות בפינת הזכויות במגזין הכלכלי •
תאגיד השידור הציבורי

"מקאן"ברדיו " איתךאני "השתתפות בפינת הזכויות בתכנית •

24



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

רבה  מאוד רבה מסויימת מועטה בכלל לא

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

כן בתהליך לא

25(תשובות1,350-כ)משובים לגבי האתר בערבית 

?ם לממש זכויות בעזרתו/האם כבר הצלחתן ?ם במציאת מידע משמעותי/האם האתר סייע לכן

"?האם המידע בערבית ברור"ענו בשלילה לשאלה 5.1%רק •

אנחנו כנראה משרתים את מי שממש צריך את המידע•
רוב מוחלט של המשיבים לסקר מדווחים על הכנסה משפחתית נמוכה•

ס"למאחוז המשיבים בעלי השכלה יסודית  או תיכונית גבוה מנתוני ההשכלה של •

נתונים נוספים מהסקרים



פיתוחים חדשים



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

:תחשבו על. רקע–" כל שירות"

שכיר  
שמחפש  

סיוע בנושא  
עבודה  

בירושלים

27

של  " ילדים"
קשיש  

שמחפשים  
פעילות  
חברתית  

ברוסית בנהריה

מוקדן בביטוח 
י "לאומי שנשאל ע
מובטל לגבי  

תכניות הכשרה  
בצפון

מתנדב  / סית"עו
בבית חולים  
שמסייעים  

למשפחה של  
חולה שיקומי לפני  
עזיבת בית חולים  

סורוקה

.  מענים חברתיים/ כולם צריכים מידע מרוכז על שירותים 

עם קושי , מפוזר בין הרבה אתרים, אם בכלל קיים, המידע: אבל
לפתרונות מסחרייםריים"מלכ/ להבחין בין פתרונות ציבוריים 

"כל שירות"פה נכנס פרויקט 



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

202228ינואר –כל שירות 

סטטוס•

2021יוני : תחילת פיתוח•

MVPשוחררה גרסת •

תיאור הפתרון•

שמבוסס על שאיבת  מסד נתונים אגרגטיבי •
(  ETL)מידע רציפה ממקורות שונים 

של המידע( טקסונומיה)אחיד תיוג •

mobile first–משתמש ממשק •

מקורות מידע•

,  קליק לרווחה, מפתח לרכש החברתי•
מידע , (רווחה' מח, ל"שי)גוב , גיידסטאר

החברותמרשם 

https://www.kolsherut.org.il/
https://www.socialpro.org.il/


המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

טקסונומיה לאומית אחידה

לצורך שליפת מידע מערכתית נדרשת אחידות של  •
תיוג השירותים

צוות כל שירות התאים לישראל את הטקסונומיה  •
Open Eligibilityשל 

גרסה ראשונית של התרגוםראו •

ממדים2-בנויה מהטקסונומיה •

/  מיצוי זכויות / הסעות –( what)השירות מהו סוג •
(ראו דוגמה)דיור / מזון סלי 

שילוב של תיוגים  (: who)מי מקבל את השירות •
'מוגבלים וכו/ דוברי רוסית / כגון זקנים 

הצלחנו לרתום שותפים בממשלה לקדם את טיוב •
הטקסונומיה והטמעתה שלה במערכות הציבוריות
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https://company.auntbertha.com/the-open-eligibility-project/
https://github.com/hasadna/openeligibility/blob/main/TAXONOMIES.md


המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

פישוט לשוני

כחלק תהליכי שיפור הוחלט לשפר את  •
של האתר( readability)הקריאות 

לצורך זה פותחה תוכנה שבודקת אורך  •
.  'וכו" גבוהות"שימוש במילים , משפטים

התוכנה נמצאת בתהליך הטמעה•

במקביל נעשים מאמצי נוספים בנושא•

סדנאות לפישוט לשוני•

בדיקת משתמשים לגבי קריאות המידע   •
(2022בראשית )

שיתאר  " סיפור זכויות"פיתוח סוג תוכן חדש •
ממעוף ציפור נושאים מורכבים כמו היערכות 

,  צוואות, ייפוי כוח מתמשך)בגיל מתקדם 
('הנחיות רפואיות וכו

30



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

שיפור תהליכי עבודה במערכת התוכן

ניהול שכוללת מדידות  ' יישמנו מע•
(SLA ) טיפול בפניות  של תהליכי

ציבור ובעדכוני חקיקה  

במסגרת זו מיושם תהליך  •
אוטומטי בו נפתח תהליך שירות 

מול צוות ערבית אחרי סגירת  
י צוות עברית"העדכון ע

4המערכת יושמה החל מרבעון •
(ראו חלק מהתוצאות)

זה חלק מהתמקצעות שלנו  •
בניהול תוכן רב לשוני שכוללת 

טכנולוגיה תומכת+ מתודולוגיה 
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המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

32י אינטרנט בחברה החרדית/הנגשה קולית לנמנעות

משימוש נמנע חלק מהחברה החרדית •
באינטרנט אבל רגיל לצרוך מידע דרך קווים  

קוליים

ביצענו פיילוט  2021במחצית השנייה של •
10-ובו הוקלטו כ, בשיתוף עיריית בני ברק

כל "בהתבסס על מידע מאתר פודקאסטים
.של העיריה' קו העוצמה'-ושולבו ב, "זכות

, בחלק מן התקופה גם בוצעו פעולות שיווק•
.לפודקאסטיםלקידום האזנה 

האזנות 6,000-במהלך כחצי שנה נרשמו כ•
ממשך  50%-רובן למעל ל, לפודקאסטים

.הפודקאסט

מתוך  , 2022-הוחלט להמשיך את הפעילות ב•
,  מטרה לחשוף את קהל היעד לקיומן של זכויות

ולהניע אותו למיצוי  , "כל זכות"אתר לקיומו של 
זכויות



שיתופי פעולה



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

34לממשלה" כל זכות"חילופי קישורים בין 

הערות

ניתוב  " כל זכות"מבחינת •
גולשים לאתרי הממשלה  

נחשב כפקטור של  
אפקטיביות  

המעברים קטן משנת  . מס•
שהייתה מאוד  2020

מיוחדת

מעבר אתרי  בעקבות •
הממשלה לאתר האחוד  

(gov.il )  קשה לפלח את
משרדהמעברים לפי כל 



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

35לשיתופי הפעולהדוגמאות 

הצלחות נושא

והוראות שעה  לנהלים ממשרדי ממשלה שונים " כל זכות"בקבלת הבהרות למערכת התוכן •

הממשלתי מקבל משוב  המשרד. באתרמהיר של המידע עדכון התהליך מאפשר . חדשים

.הנחייה/את הנוהלמתקן בעיות בהבנת המידע ובמקרים מסוימיםעל 
אי דיווח על ימי אבטלה למי שעובדים בעבודה  , כרטיסי מזון נטענים: נושאים לדוגמה•

סבסוד תרופות לווטרנים  , הסכמת הורים ליציאת ילד מהארץ ללא הורהטופס , חלקית

שאינם ניצולי שואה ועוד

פ בתכנים"שת

הדרכות בשנה בעברית וערבית236-ים ב/משתתפות9,427הודרכו  • הדרכות

עם  gov.ilמידע של קיוסקי160-הופצו ברשויות מקומיות כ–מידע קיוסקי: ממשל זמין• 

מרכזי עוצמה ואולמות קבלת  , הקיוסקים מוצבים בסניפי סופרפארם". כל זכות"לשונית של 

קהל של הרשות

עמותות בהפצת מידע על  30-רשויות וכ40-פ עם כ"שת-רשויות מקומיות  ומגזר שלישי• 

עם קישור לפורטל ספציפי  ווטסאפ, זכויות באמצעים שונים כגון מסרון עם קישור לדף נחיתה

,  המתנה דיגיטלייםבמסכי שקף , שיתוף פוסטים של פייסבוק, שלטי חוצות, פליירים, באתר

הדרכות מותאמות לקהל היעד של העמותה ועוד

פ בקידום"שת

-מודעות 

דוגמאות



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

הפנייה לזכויות כחלק מתהליך קבלת הנחה 
שילוב בתוך תהליך עירוני מקוון-בארנונה
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המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

37"כל זכות"קיוסק מידע של ממשל זמין עם לשונית 



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

38הפצת מידע באמצעות שותפים

ללקוחות  " כל זכות"בעסקי עם קישור לדף ווטסאפ

שפנו לקבלת ייעוץ בדיני עבודה  ל"שי

חלבבטיפת המתנה במסך שקף 



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

"כל זכות"והרצאות על הדרכות 

כמות הדרכותקהל יעד
מתוכן 

בערבית

מספר  

ים/משתתפות

80162,036סוכני זכויות

33-1,741הרצאות לסטודנטיות לעבודה סוציאלית

54283,760קהל קצה

69151,890נוער

236599,427כ"סה
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רואה חשיבות רבה להדריך את מערך סוכני הזכויות בכל " כל זכות"•
'מוקדי שירות וכו, מתנדבים, סיות"עו: המסגרות

(ראו בהמשך)ס "כחלק מהמשימה מתבצעות גם הרצאות בבתי ספר לעו•

בנוסף קבלנו מענקים שאפשרו לנו להדריך גם משתמשי קצה בכלל ותלמידי  •
בתי ספר תיכוניים בפרט



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

ס לעבודה סוציאלית"הרצאות בבתי

מרבית בתי הספר לעבודה סוציאלית  •
משלבים  , באוניברסיטאות ומכללות בישראל

כחלק מתכנית  " כל זכות"הרצאה על 
ההכשרה

בהשתתפות  , הרצאות33נערכו 2021-ב•
ים/סטודנטיות1,741

•96.1%(N=622 )  מהמשתתפות ציינו
במידה רבה ורבה מאוד באתר  שישתמשו

במסגרת עבודתן כעובדת  " כל זכות"
סוציאלית לאחר ששמעו את ההרצאה

•83.9%(N=623 )  ציינו שההרצאה הוסיפה
להן במידה רבה ורבה מאוד מידע חדש  

"כל זכות"לגבי אופן השימוש באתר 
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קידום ושיווק



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

החרדיבמגזר פרסום 

,  תוך שילוב רדיו, גלים2-החרדי בבקמפיין פרסום למגזר עלינו 2021באביב •
ודיגיטלעיתונות 

בעקבות זה בדקנו באמצעות סקר שוק כמה נקודות•

והמספרים בעליה רצופה , באינטרנטמהמגזר החרדי גולש 66%-כ•
בשנים האחרונות

במגזר " כל זכות"ובשימוש באתר " כל זכות"במודעות הנעזרת ליש גידול •
(הפרסום עובד)החרדי 

עדיין יש דרך להגיע למודעות ולשימוש כמו בציבור הכללי ובחברה הערבית•
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המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

"נוערזכות כל "קידום 

עלינו עם קמפיין השקה  2021בחודש דצמבר •
בעברית ובערבית שיימשך  " נוערזכות כל "ל

בדיגיטלהקמפיין כולו . 2022לסוף יולי עד 
.והתוכן שלו משתנה ונקבע מחודש חודש

פרסום  , באינסטגרםסטוריז–בעברית•
של תיכוניסטים וכן אינסטגרםבקהילות 

במשפיעניםשימוש 

ופרסום  באינסטגרםסטוריז–בערבית•
באפליקציות משחקים
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2022ברוכה הבאה 



המשפטים  בסיוע משרד 

ומטה ישראל דיגיטלית

202245פעילויות מרכזיות בשנת 

חידושיםהרחבת הפעילותנושא

לערביתגמר תרגום האתר•התוכןמערכות

שיפור בתהליכי שמירת העדכניות  •

של האתר

ל"מידע על נכי צה•

(דפים500-כ)לרוסית תרגום ראשוני•

לשונישיפור משמעותי בנושאי פישוט•

פיתוחים סביב אתר  

"(כל זכות)"הזכויות 

הרחבת היישום של מערכת מידע  •

קולי  

שיפור הממשק ויישום ראשוני של  •

אינפוגרפיקה

2-3לציבור של לפחות שחרור•"כל שירות"אתר 

תחומי תוכן עם מידע מקיף

הטמעה של הפתרון במערכות ציבוריות•

העמקת שיתופי הפעולה עם •קידום ושותפויות

המערכת הציבורית

לרמה של שימוש  " כל זכות נוער"קידום•

משמעותי

-כ)עם תקציב פעילות הגדול בתולדותינו 2022נכנסת לשנת " כל זכות"
מאי פעםגדולות ועם דרישות וציפיות ( ₪מיליון 9.5

אבל התגמול הגדול הוא  , בכל היעדיםזה לא פשוט לעמוד 
הידיעה כמה נשים ואנשים נעזרות ונעזרים בנו כל יום



תודה רבה
www.kolzchut.org.il


