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הקדמה
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2020ינואר 

,ן/שלום לכולכם

מיזם הזכויות שבין משרד  הייתה השנה השנייה שפעלנו במסגרת 2019
.  וינט ישראל'מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וג, המשפטים

מערכות  2-עשינו הרבה דברים השנה כולל מידע חשוב שסייע לציבור ב
תיזכר " כל זכות נוער"אנחנו מעריכים שהקמת אתר , אבל. בחירות לכנסת

.בשנים הקרובותימריאכמובן בהנחה שהאתר . 2019כהישג המרכזי של 

לא קצר אבל עם הרבה מידע שיכול  . 2019קבלו בבקשה סיכום של שנת 
.לעניין אתכם

עבור בני משפחתו או כחלק , תודה לכל מי שמשתמש בכל זכות עבורו
לכל מי שתורמים  , תודה לשותפינו במערכת הציבורית. מסיוע למי שצריך

' כל זכות'לדירקטוריון ולמועצה הציבורית של , ומסייעים להמשך פעילותנו
.וכמובן לצוות העובדים המסור

'כל זכות'וצוות ( ל"מנכ)אמתי קורן 
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משרת יותר ויותר ישראלים' כל זכות'אתר 
3

יותר משתמשים ייחודיים  
(unique )בשנה

יותר דפים נצפים בשנה

2019–7,261,485

2018-5,643,076

2019–32,672,427

2018–26,414,313

23.7%:גידול של

( unique)עליה בממוצע משתמשים 

(דצמבר)ביום עבודה רגיל 

2019–55,052

2018-44,746

המבקרים הנאמנים  . עליה במס

בשנה( ביקורים ומעלה8)

2019–377,709

2018-257,951

28.7%:גידול של

46.4%:גידול של23.0%:גידול של
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כמה נקודות לגבי האפקטיביות של האתר
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הרבה יותר הפניות השנה  

מכל זכות לאתרים ממשלתיים  

2019–1,985,375

2018–1,512,567

עליה חדה בשימוש בדפים שמסבירים את  

תהליכי קביעת הנכות במוסד לביטוח לאומי

2019–146,081

2018–87,177

עליה בשימוש בדפים שמסבירים  

(הליך)תהליכי מיצוי זכויות 

2019–2,991,797

2018–2,137,522

עליה בפניות מכל זכות לטפסים  

באתר המוסד לביטוח לאומי

2019–47,374

2018–36,082

31%:גידול של

31%:גידול של 68%:גידול של

40%:גידול של
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עוד הישגים
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...ראו פירוט"כל זכות נוער"שחררנו בשעה טובה את אתר 

...ראו פירוט(ערכים6,266כ  "סה)ערכים בעברית 300נוספו לאתר 

...ראו פירוט(ערכים3,924כ "סה)ערכים 1,078תורגמו לערבית 

...ראו פירוטהמשכנו לשמור על שיעורי שביעות רצון גבוהים

...ראו פירוטהרחבנו משמעותית את שיתופי הפעולה עם המערכת הציבורית
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"כל זכות נוער"וכמובן 

מרכז את הזכויות של נוער  " כל זכות נוער"אתר •
מול , בעבודה, בבית הספר14-18בגילאי 

הרשויות וגם זכויות שחשובות למשפחות 
.שלהם

האתר נולד כתוצאה מדחיפה של משרד החינוך•

האתר מעוצב במיוחד לטלפונים חכמים•

שפת האתר מותאמת לנוער•

רובם כבר  , ערכים במגוון נושאים110-באתר כ•
תורגמו לערבית

האתר שוחרר לקראת סוף השנה אחרי תקופת  •
הרצה ובקרוב נשקיע בקידום שלו
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...תוכן, תוכן, תוכן
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ראו פירוט חלקי. דפים לאתר300נוספו 
8

חדלות פירעון  , אנשים עם חובות: (חדש): חובות ושיקום כלכלי•

פשיטת  )חדלות פירעון ושיקום כלכלי , (פשיטת רגל)ושיקום כלכלי 

חדלות פירעון ושיקום כלכלי , ח"ש150,000לחובות מעל ( רגל

מדריך בנושא , ח"ש150,000-לחובות מתחת ל( פשיטת רגל)

150,000לחובות מעל ( פשיטת רגל)חדלות פירעון ושיקום כלכלי 

ח"ש

,  שיקום רפואי,(חדש)ביטוחי בריאות פרטיים: בריאות ומחלות•

טיפולי שיניים לאזרחים ותיקים במסגרת סל  , (חדש)

חולים נפגעי  ,(צפדת)טטנוס ,שחפת, חולים נפגעי קרינה,הבריאות

(MSA)ניוון רב מערכתי ,הרעלה

טופס  ,מדריך בנושא התפטרות מעבודה:עובדים ומעסיקים•

מדריך לנפגעי עבודה, 106טופס ,101

זכותון נשים עובדות, מדריך ליולדת: נשים•

מדריך להורים של בוגרים עם צרכים : אנשים עם מוגבלויות•

קצבת נכות  ,מדריך להורים של ילדים עם צרכים מיוחדים,מיוחדים

כללית לתושב חוזר

זכותון הורים  ,מדריך הורות משותפת: לדים ונוערי,משפחה•

אימוץ ילד , 6זכותון הורים לילדים מעל גיל , 6לילדים עד גיל 

(חדש)בישראל

מידע למשכיר-השכרת דירה : דיור ושיכון•

(חדש)סטודנטים עולים:עולים•

עוטף עזה בישובישאלות ותשובות לעובדים :מצב חירום•

המתיחות של  , 2019לסוף 2018והדרום בתקופה שבין מאי 

מבצע חגורה שחורה-נובמבר 

עם הורים מאותו מין או  ביות"להטמדריך למשפחות :ב"להט•

(חדש)בהורות משותפת

מינוי תומך החלטות,אנשים במצב סיעודי: וסיעודזיקנה•

,  לתושב חוזר( זיקנהקצבת )קצבת אזרח ותיק ,(חדש)

העסקה זמנית של עובד זר בסיעוד כשהעובד הקבוע יצא  

ל"בחולחופשה 

שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר :ניצולי שואה•

תשלום חודשי לניצולי שואה  ,2019אפריל -לניצולי שואה 

מענק חד פעמי  , (B.E.G)בריאות מגרמניהרנטתהמקבלים 

טרנספורט-הקינדרלניצולי שואה שהיו על 

זכותון בנושא יבוא אישי  ,(חדש)ל"טיסות לחו: צרכנות•

פיצוי  , עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, (ל"חבילות מחו)

פתיחת חשבון  :נוערבנקאות, בגין איחור טכנאי או איש שירות

.ועודבנק לקטין

,(חדש)פורטל פגיעה ואפליה על רקע גזעני:נושאים נוספים•

, מדריך לנשים,מדריך לנערות ונערים נפגעי אלימות במשפחה

נוער וגברים במעגל הזנות או משתקמים מזנות

https://www.kolzchut.org.il/he/אנשים_עם_חובות
https://www.kolzchut.org.il/he/חדלות_פירעון_ושיקום_כלכלי_(פשיטת_רגל)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99_(%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A8%D7%92%D7%9C)_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A2%D7%9C_150,000_%D7%A9"%D7%97
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99_(%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%A8%D7%92%D7%9C)_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%AA_%D7%9C-150,000_%D7%A9"%D7%97
https://www.kolzchut.org.il/he/מדריך_בנושא_הליכי_חדלות_פירעון_ושיקום_כלכלי_(פשיטת_רגל)_לחובות_מעל_150,000_ש"ח
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/שיקום_רפואי
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%AA_%D7%A1%D7%9C_%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99_%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A9%D7%97%D7%A4%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%98%D7%98%D7%A0%D7%95%D7%A1_(%D7%A6%D7%A4%D7%93%D7%AA)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%A2%D7%9C%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%A8%D7%91_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA%D7%99_(MSA)
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%94%D7%AA%D7%A4%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1_101
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1_106
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99_%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%95%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%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%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D
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%9C%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8
https://www.kolzchut.org.il/he/מדריך_הורות_משותפת
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%93_%D7%92%D7%99%D7%9C_6
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A2%D7%9C_%D7%92%D7%99%D7%9C_6
https://www.kolzchut.org.il/he/אימוץ_ילד_בישראל
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%A8%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94_-_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%9C%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%A8
https://www.kolzchut.org.il/he/%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/שאלות_ותשובות_לעובדים_בישובי_עוטף_עזה_והדרום_בתקופה_שבין_מאי_2018_לסוף_2019
https://www.kolzchut.org.il/he/שאלות_ותשובות_בנושא_מצב_מיוחד_בעורף_נובמבר_2019_(מבצע_חגורה_שחורה)
https://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%95%D7%AA_%D7%9C%D7%94%D7%98"%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%9D_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%95_%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%95_%D7%91%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%A4%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%A6%D7%91_%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%9A_%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A7_(%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%AA_%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%A0%D7%94)_%D7%9C%D7%AA%D7%95%D7%A9%D7%91_%D7%97%D7%95%D7%96%D7%A8
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94_%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9C_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%96%D7%A8_%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93_%D7%9B%D7%A9%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A2_%D7%99%D7%A6%D7%90_%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%A4%D7%A9%D7%94_%D7%91%D7%97%D7%95"%D7%9C
https://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%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C_2019
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%93%D7%A9%D7%99_%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%AA_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94_(B.E.G)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7_%D7%97%D7%93_%D7%A4%D7%A2%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%A9%D7%94%D7%99%D7%95_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A8-%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%95"%D7%9C
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90_%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90_%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99_(%D7%97%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%97%D7%95"%D7%9C)
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94_%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A8_%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%90%D7%99_%D7%90%D7%95_%D7%90%D7%99%D7%A9_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/פתיחת_חשבון_בנק_לקטין
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%92%D7%99%D7%A2%D7%94_%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%A8%D7%A7%D7%A2_%D7%92%D7%96%D7%A2%D7%A0%D7%99
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A0%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%A4%D7%92%D7%A2%D7%99_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D,_%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%95%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C_%D7%94%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%95_%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A7%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%96%D7%A0%D7%95%D7%AA


,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

(  1)תחומי תוכן ראשיים 
9

הערות

הדפים  . מס•
הנצפים באתר 

24%-עלה ב

יש עליה בכל  •
התחומים למעט  

"מילואים"

העליות הבולטות  •
בשימוש הן   

"  אזרחיים"בנושאים 



,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

( 2)תחומי תוכן ראשיים 
10

הערות

התחום היחיד  •
שהייתה בו ירידה  

האם ". מילואים"זה 
זה קשור לדיבור על  

?צבע מקצועי



,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

דפים פופולריים
11

הערות

הדפים הנצפים  . מס•
24%-באתר עלה ב

-הגידול בשימוש ב•
הדפים  20

הפופולריים נמוך  
בהרבה מהגידול  

הכללי בשימוש  
מכאן אנחנו . באתר

מסיקים גיוון רחב  
יותר של השימוש

זו מגמה שנמשכת  •
כבר כמה שנים

דפים עם  : בצהוב•
עליה משמעותית  

בשימוש



,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

(בחירת ההנהלה)נושאים מעניינים 
12

הערות

הדפים הנצפים  . מס•
24%-באתר עלה ב

עליות מעבר  : בירוק•
לגידול הכללי

דפים עם : בכתום•
ירידות בשימוש  

שאולי צריך לקדם

המוסד לביטוח  •
הזוכה  "לאומי הוא 

"...הגדול



(עברית)משובים 



,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

מה אמרו לנו הגולשים
14

עבר זילות משמעותית בשנים " עבודת קודש"המושג 

אבל אין מלים אחרו שיתארו את המשמעות  , האחרונות

אני משתמשת רבות  . והחשיבות של העבודה שלכם

( XXXבחטיבת המחקר ב )באתר שלכם גם לצרכי עבודתי 

גם בהקשר משפחתי של קרוב שחלה  , לצערי, ולאחרונה

מכירים , למרות שאנחנו מוקפים ברשתות תמיכה. בסרטן

-האתר שלכם הוא ה, גורמי מקצוע רבים בכל התחומים

המידע  , המקום הראשון שבודקים בו, מקור המרכזי לידע

והמשיכו  , תודה רבה לכם. נגיש ומדויק, הכי ידידותי

!בעבודתכם המעולה

ד למשפט מנהלי ונעזרת הרבה באתר  "אני עו

בנושאי זכויות עובדים של העובדים בעמותה  

אתר  (. שמתמחה בנושא אחר לגמרי)שלנו 

בכל נושא של דיני  . מהימן ומעודכן, מעולה

עבודה שחדש לי אני מתחילה באתר שלכם 

!תודה רבה לכם:( ומשם ממשיכה 

יכול ללכת  , באיזה גיל ילד של מתנגדי חיסונים

?בלי הסכמת הוריו, להתחסן בעצמו

השתמשתי בו עקב בעיה עם  . אתר מעולה

כך יצא שהחזירו לו זכויות נעזרתי  . פנסיה

. ברשות ההון על מנת לקבל מה שמגיע לי

. משתמשת באתר ליידע על זכויות עובדים

,  בעבר היו דוגמאות חישוביות יותר טובות 

האתר קצת שונה וחבל

האתר נפלא ומסייע רבות בכל הקשור  . רק לומר תודה

חובות במסגרת ביטוח לאומי ומס  /להבנה של זכויות

האתר בנוי  (. אלו התחומים בהם אני נעזרת)הכנסה 

נעשתה  . בצורה נגישה והאינפורמציה בו מקיפה ומקצועית

כאן עבודה יסודית ואין לי אלא להודות על קיומו של 

!כל הכבוד. האתר

יכול ללכת  , באיזה גיל ילד של מתנגדי חיסונים

?בלי הסכמת הוריו, להתחסן בעצמו

יכול ללכת  , באיזה גיל ילד של מתנגדי חיסונים

?בלי הסכמת הוריו, להתחסן בעצמו



,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

סקרי המשתמשים ממשיכים להיות חיוביים
15

אחוז הגולשים שהאתר סייע להם במציאת  

מידע משמעותי במידה רבה או רבה מאוד

2018בשנת 64%-גידול משמעותי במובייל מ

סיות"עו)אחוז המשתמשים המקצוענים 

שמדווחים על שביעות רצון גבוהה( 'וכד

מהגולשים ממחשב89%

מהגולשים מטלפון נייד86%

2018ירידה של אחוז לעומת 

2019-ב91%

:ענו" בעזרתנוזכויותלממשהצלחתםכברהאם"לשאלה 

(2018-ב26.1%לעומת )מהגולשים ממחשב 29.7%

(2018-לא נמדד ב)מהגולשים מטלפון נייד 37.4%

כן
(2018-ב26.1%לעומת )מהגולשים ממחשב 28.8%

(2018-לא נמדד ב)מהגולשים מטלפון נייד 33.6%

בקשתנו בתהליך



,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

רוב משתמשי האתר מייצגים את חציון ההכנסה  
ם  /מהי הכנסתכן"ראו תשובות לשאלה . התחתון

"?(נטו)המשפחתית הכוללת 

16

מבוססת בעיקר  
,  על קצבאות

גמלאות או  
10.7%, פנסיה

פחות  
, 6,000₪-מ

15.7%

6,000-12,000₪ ,

36.0%

, 12,000₪מעל 

37.7%



,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

17

,  ה/ערבי
,  ת/דרוזי

ת/צרקסי
2%

ת/חרדי
16%

ת  /יוצא
אתיופיה

1%

ת  /יוצא
מ "בריה

לשעבר
9%

כל השאר
72%

ממחשב

בעיקר בטלפון. האתר משרת את כל המגזרים

,  ה/ערבי
,  ת/דרוזי

ת/צרקסי
7%

ת/חרדי
13%

ת  /יוצא
אתיופיה

4%

ת  /יוצא
מ "בריה

לשעבר
9%

כל השאר
67%

מהגולשים64%–טלפון נייד 



,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

?האם המידע עזר לי

כחלק מאיסוף משוב גולשים אנחנו שואלים האם העמוד עזר להם או לא•

תשובות101,000-למעל לזכינוכ "סה•

דירגו את התוכן ככזה שעזר להם76%•

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

18



,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

אותות ופרסים

אמתי קיבל פרס מבית הספר לעבודה סוציאלית •
באוניברסיטת תל אביב על תרומה לפיתוח שירותי רווחה

19



כל זכות בערבית

(זכותך לדעת את זכויותיך)



,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

התקדם יפה( כל זכות בערבית)كل الحق גם 
21

יותר משתמשים ייחודיים  
(unique )בשנה

יותר דפים נצפים בשנה

2019–513,842

2018–484,400

2019–1,621,649

2018–1,316,543

המבקרים הנאמנים  . עליה במס

בשנה( ביקורים ומעלה8)

2019–11,213

2018–5,611

שיפור באיכות הביקורים באתר  

(זמן ממוצע לביקור)

דקות  2:03–2019

דקות1:43–2018

23%:גידול של6%:גידול של

19%:גידול של 100%:גידול של



,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

עוד נקודות לגבי האתר בערבית
22

דפים והגענו לכיסוי 1,078תרגמנו 2019-ב•
מהתוכן שנדרש לתרגום70%-של מעל ל

בצענו בדיקה מעמיקה לגבי אופן הגלישה  •
בהשוואה  ( מובייל90%)באתר בערבית 

.לגולשי מובייל בעברית והוא די דומה

לאתר אלחק-עדיין קיים אתגר של הפיכת כל•
שכל ערבי בישראל יגיע אליו עם שאלות על 

זכויות

(  كل الحق للشبيبة)כל זכות נוער תורגם לערבית •
ויוצא גם כן לדרך



,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

משובי סקרים לגבי אפקטיביות האתר 
בערבית

23

?ם לממש זכויות בעזרתו/האם כבר הצלחתן

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

במידה רבה  
מאד

במידה  במידה רבה
מסויימת

במידה  
מועטה

בכלל לא

?ם במציאת מידע משמעותי/האם האתר סייע לכן

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

לאבתהליךכן

N=486N=576



,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

שיתופי פעולה

:פועל לקידום האתר דרךאלחקצוות כל 

מרכזי מיצוי  , רווחה' הדרכות של מח•
זכויות ועמותות

אל 'עבודת עומק עם עמותות כמו •
ובעצמי שהכניסו את כל זכות  ' פנאר

למחפשילתכנית ההדרכה שלהם 
עבודה

24



,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

מקומיותרשויותבעזרתאלחקכלקידום
25



שיתופי פעולה



,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

חילופי קישורים בין כל זכות לממשלה
27

הערות

בהפניית  31%גידול של •
גולשים אל אתרי הממשלה  

גידול בולט במעבר גולשים •
מכל זכות לרשות המיסים

בעקבות מעבר אתרי  •
הממשלה לאתר האחוד  

(gov.il )  קשה לפלח את
המעברים לפי כל משרד

משרד  דוגמה בולטת היא •
כל הדפים שלו  : המשפטים
אבל  gov.il-הם חלק מ

מצד שני ההצבעות ממנו  
.מתוייגותלכל זכות 



,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

דוגמאות לשיתופי הפעולה
28

הצלחות נושא

משרד המשפטים–פירעון ושיקום כלכלי חדלות• פ בתכנים"שת

במערכת הבריאות ובעמותות, במחלקות רווחהסיות"עו•

ס"הכשרת סטודנטים לעו•
משתתפי הדרכות בעברית וערבית4,370כ "סה•

הכשרת סוכני  
זכויות

דפי נחיתה ייעודיים לפי קהל יעד מפולח•

של הגוף  לפי פילוחווטסאפיםמיילים , במסרונים" כל זכות"הפנייה לאתר •

השותף

מכבי , רשות האכיפה, סרטון כל זכות במסכי המתנה בסניפי משרד המשפטים•

שירותי בריאות ומספר בתי חולים ממשלתיים

כפר קאסם  , טירה, באר שבע, תל אביב, ירושליםכולל , רשויות20פ עם "שת•

לוקת  ח, הדרכות, מסרונים עם דפי נחיתה ייעודייםכוללים פים"השת. ועוד

.  באולם תשלום הארנונה" כל זכות"וסרטוני בפייסבוקשיתוף פוסטים , פליירים

פ בקידום  "שת
מודעות



,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

דף נחיתה ייעודי בעקבות משלוח מסרון
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,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

https://youtu.be/zTLbVo2SGaE(:עברית)סרטון המתנה בתור במשרדי ממשלה •

https://youtu.be/m3dwRB90tLA(:ערבית)סרטון המתנה בתור במשרדי ממשלה •

30

סרטון זכויות למסכי המתנה באולמות קבלת קהל

https://youtu.be/zTLbVo2SGaE
https://youtu.be/m3dwRB90tLA


לקראת סיום



,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

2020-תכניות ויעדים ל

המשך הגידול בפעילות•

המשך גידול השימוש באתר בעברית עם דגש על משתמשים נאמנים•

...אתגר לא פשוט-שמירת עדכניות האתר בעברית •

המשך תרגום מואץ לערבית•

חסם השימוש בערבית" שבירת"•

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

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

במסגרת פרויקט של מטה  " מנוע הזכויות"השתלבות בתהליך מימוש •
ישראל דיגיטלית
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וינט ישראל'וג

תודה מיוחדת לתורמים
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,  בסיוע משרד המשפטים

המשרד לשוויון חברתי  

וינט ישראל'וג

מתקציב כל זכות מגיע 75%, 2017מאז יוני 
מטה ישראל , מסיוע של משרד המשפטים

וינט  'דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי וג
ישראל ועל כך תודה גדולה
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תודה רבה
www.kolzchut.org.il


