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2הקדמה

2021ינואר 

,ן/שלום לכולכם

ואז . התחלנו את השנה ברגל שמאל אחרי קיצוץ תקציב בגלל רצף מערכות הבחירות... איזה שנה
ואתה כמה מענקים  , הגיעה הקורונה שהראתה כמה אנחנו חשובים לציבור ולמערכת הציבורית

.שאפשרו לנו לשרת את הציבור ולהגיע לשיאי שימוש חדשים

בנוסף להתמודדות עם משבר הקורונה היינו שותפים בכתיבת התוכן למנוע הזכויות הלאומי מבית  
.  מטה ישראל דיגיטלית

נפלה קורבן לשילוב של קיצוצי התקציב " כל זכות נוער"לעומת זה התכנית שלנו לקדם את אתר 
.ב"מתכננים לחזור אליה לקראת שנת הלימודים תשפ. וסגירת מערכת החינוך

.לא קצר אבל עם הרבה מידע שיכול לעניין אתכם. 2020קבלו בבקשה סיכום של שנת 

מטה , מיזם הזכויות שבין משרד המשפטיםהייתה השנה השלישית שפעלנו במסגרת 2020שנת 
.  וינט ישראל'הלאומי וגהדיגיטלישראל דיגיטלית במשרד 

תודה  . עבור בני משפחתו או כחלק מסיוע למי שצריך, לכל מי שמשתמש בכל זכות עבורותודה 
לדירקטוריון ולמועצה  , לכל מי שתורמים ומסייעים להמשך פעילותנו, לשותפינו במערכת הציבורית

.וכמובן לצוות העובדים המסור' כל זכות'הציבורית של 

כל 'בדירקטוריון של " שנות שירות"10ינר ואבינעם ערמוני על 'זו גם הזדמנות להודות לנעמי סטוצ
.אותםהדס שהחליפו ר הלה "ר גילי תמיר וד"ולברך את ד' זכות

'כל זכות'וצוות ( ל"מנכ)קורן אמתי 
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3פרספקטיבהלקצתהזדמנות . שנות פעילות10חגגנו השנה 
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4הציבור מגביר את השימוש באתר

יותר משתמשים ייחודיים  
(unique )בשנה

יותר דפים נצפים בשנה

2020–9,420,347

2019-7,261,485

2020–40,938,767

2019–32,672,427

25.3%:גידול של

( unique)עליה בממוצע משתמשים 

(דצמבר)ביום עבודה רגיל 

2020–65,174

2019–55,052

המבקרים הנאמנים  . עליה במס

בשנה( ביקורים ומעלה8)

2020–482,995

2019–377,709

29.7%:גידול של

27.9%:גידול של18.4%:גידול של
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5כמה נקודות לגבי האפקטיביות של האתר

הרבה יותר הפניות השנה  

מכל זכות לאתרים ממשלתיים  

2020–3,353,489

2019–1,985,375

בדפים שמסבירים את  בשימוש עליה 

תהליכי קביעת הנכות במוסד לביטוח לאומי

2020–189,788

2019–146,081

עליה בשימוש בדפים שמסבירים  

(הליך)תהליכי מיצוי זכויות 

2020–4,444,622

2019–2,991,797

מכל זכות  מרשימה בפניות עליה 

לטפסים באתר המוסד לביטוח לאומי

2020–83,252

2019–47,374

69%:גידול של

76%:גידול של 30%:גידול של

49%:גידול של
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כל זכות והקורונה

מידע לציבור במקביל למעבר של הצוות לעבודה מהביתבהנגשתבראשית המשבר התמקדנו •

"( תו סגול)"מגבלות על עסקים , בתחילה השקענו את רוב המשאבים לתעד נושאים של בידוד•
'וכו

עם השתפרות אתרי המידע הממשלתיים העברנו את המיקוד לכתיבת מדריכים שזכו להצלחה  •
מרשימה גם בקרב שכירים וגם בקרב עצמאים ובעלי עסקים קטנים

,  לאורך כל התקופה זכינו לשיתוף פעולה מרשים עם גופי החקיקה במשרדי המשפטים•
ביטוח  לאומי ועוד, הרווחה, הבריאות

בנוסף מיליוני צפיות בדפים סטנדרטיים  ו" קורונה"מיליון צפיות בדפי מידע שתויגו 4.5כ היו "סה•
".חופשה ללא תשלום"כמו 
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כל זכות ומנוע הזכויות

, בשיתוף משרדי ממשלה רבים, מטה ישראל דיגיטלית•
עם מיקוד  , מנוע הזכויות: שחרר השנה כלי חדש

ותיקיםראשוני בזכויות אזרחים 

מאפשר לכל משתמש ולכל משתמשת לענות על המנוע •
מספר שאלות ולקבל את הזכויות שמתאימות להם 

אישית

רואים במנוע הזכויות רכיב מרכזי במימוש הזכויות  אנו•
היה שותף " כל זכות"גאים בכך שצוות ולכן , בישראל

לכתיבת המידע על הזכויות ולבקרה מקצועית של  
התרגום שלהן לערבית

מתכננים להמשיך ולסייע בהרחבת המנוע  אנחנו •
נוספיםלתחומים 

7

https://mybenefits.gov.il/
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8עוד הישגים

...ראו פירוט(ערכים6,547כ  "סה)ערכים בעברית 327נוספו לאתר 

...ראו פירוט(ערכים4,596כ "סה)ערכים 710תורגמו לערבית 

...ראו פירוטהמשכנו לשמור על שיעורי שביעות רצון גבוהים

...ראו פירוטהרחבנו משמעותית את שיתופי הפעולה עם המערכת הציבורית



...תוכן, תוכן, תוכן
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10ראו פירוט חלקי. דפים לאתר300-מעל לנוספו 

,  ופרילנסריםעצמאים , מעסיקים,עובדים:מדריכים ל: (חדש): קורונה•

משוחררים חיילים , מי שנקלע לקשיים כלכליים, רים"עמותות ומלכ

אזרחים  , כשכירשהחל לעבוד עצמאי , אזרחי-לאומיומסיימי שירות 

מקבלי גמלת סיעוד, בני משפחותיהםואנשים עם מוגבלויות, ותיקים

בחופשת לידה או בטיפולי , עובדות בהריון, העסקת עובד זר בסיעודו

ביטול קנסות, בידוד, ביטולי טיסותוכן מידע על , עובדי משק בית, פוריות

,  (חדש)פורטל עובדים בענף הבנייה, זכותון מלצרים: ומעסיקיםעובדים •

,  שימוע לפני שינוי בתנאי העסקה, (חדש)פורטל עובדים פלסטינים

דמי אבטלה לעובדים עצמאים, לאחר לידה101עדכון טופס 

סל : אלימות במשפחה ותקיפה מינית, (חדש)מאבק בתופעת הזנות •

קנס בגין צריכת שירותי זנות  המרת , הזנותממעגל למשתקמים מענים 

אלימות במשפחה שהתנתקו  ות/לנפגעימיידיסיוע כספי , חלופיבאמצעי 

איסור פגיעה  , תקיפה מיניתות/קצבת נכות לנפגעי, האליםמבן הזוג 

במשרה ובהכנסה של עובדת השוהה במעון לנשים נפגעות אלימות

, קצבת נכות לעקרת בית, גמלת ילד נכה לפגים: עם מוגבלויותאנשים •

ועדה  , מידע מטעם נותן שירות ציבורי לחירשים וכבדי שמיעההנגשת

פטור מתשלומים בקופת חולים  , רפואית חוזרת לקביעת מוגבלות בניידות

סייעת לשילוב ילדים עם אלרגיה מסכנת חיים , למקבלי דמי שיקום

יוםבמעונות 

מדריך לגולשים  , (חדש)פורטל לשון הרע: וגלישה ברשתביטוי חופש •

האינטרנטפנייה לגוף ציבורי באמצעות , (חדש)ברשת

סיוע משפטי  , (חדש)השלישיפורטל דיור מוגן לבני הגיל : וסיעודיקנהז•

השגה על קביעת המוסד  , מטעם משרד המשפטיםהזיקנהבתחום 

תשלום  , לביטוח לאומי לגבי שירותי סיעוד או תשלום גמלת סיעוד בכסף

בסיעודעבור ימי חג לעובד זר 

שינויים בגובה התגמולים שמשלם משרד האוצר לניצולי  :שואהניצולי •

,  הכרה במחלות נוספות למקבלי רנטה מגרמניה,2020אפריל -שואה 

פיצוי נוסף לזכאים  , קצבה והטבות נוספות ליוצאי רומניה ובולגריה

בריאות  למקבלי קצבת הנחה בתשלום מס רכישה , למענק מקרן הסיוע

(B.E.G)מגרמניה 

הקלות  , מדריך לקבלת הבטחת הכנסה: חובות וקשיים כלכליים•

הפחתת  : הוצאה לפועל וחדלות פירעון, בתשלום חוב בגין חשבון מים

הגשת תלונה לממונה על , ריבית ועיכוב הליכי גבייה בהוצאה לפועל

בקשה להחזר סכומים ששולמו לממונה על חדלות , הליכי חדלות פירעון

נמוךשל נושה בגין חוב מקוונתאו ידניתהגשת תביעת חוב , פירעון

, מימון פינוי תלמיד לבית חולים, התקנת מצלמות במעונות יום:חינוך•

עזרה ראשונה והצבת מכשיר החייאה בבתי ספר

ל והורים  "איסור פיטורי אלמנות צה, פורטל יתומים:יתמות ושכול•

צו קיום צוואהאו לצו ירושהבקשה מקוונת ל, שכולים בגיל פרישה

,  (חדש)כרטיסי אשראי ואמצעי תשלום, (חדש)פורטל בנקים : צרכנות•

ביטול רישום לקורס פסיכומטרי

מדריך מיצוי זכויות לתחילת  , מדריך בנושא אומנה: נוספיםנושאים •

סיוע משפטי מטעם משרד המשפטים בנושאי  ,השנה האזרחית

הנחה למתנדבי השירות הלאומי אזרחי  , אפוטרופסות וכשרות משפטית

באגרות הוצאה וחידוש דרכונים

https://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%99%D7%9D_%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%94https:/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%99%D7%9D_%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%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91_%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91_%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%95_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A9%D7%98%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95%D7%AA,_%D7%97%D7%9C%22%D7%A6_%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%9B%22%D7%A8%D7%99%D7%9D_%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%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91_%D7%9C%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%A0%D7%A7%D7%9C%D7%A2_%D7%9C%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8_%D7%A0%D7%92%D7%99%D7%A3_%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%97%D7%A8%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99_%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%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%99_%D7%A9%D7%94%D7%97%D7%9C_%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93_%D7%9B%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%A8_%D7%A2%D7%A7%D7%91_%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%9E%D7%99%D7%93%D7%A2_%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91_%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%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
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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%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8_2020https:/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%94%D7%9B%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%A9%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%94_%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%95%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8_%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%95_%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%95%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A9_%D7%91%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%A2%22%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%98%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%99_%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94_%D7%90%D7%A9%D7%A8_%D7%A9%D7%94%D7%95_%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%91%D7%92%D7%98%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%95_%D7%91%D7%A9%D7%A0%D7%AA_2020
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99_%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%A3_%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%96%D7%9B%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%A7_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%A9%D7%9C_%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%94_%D7%91%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%A1_%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%94_%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%A7%D7%A6%D7%91%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%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F_%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%91%D7%99%D7%95%D7%91
פחתת ריבית פיגורים ועיכוב הליכי גבייה לחייב בהוצאה לפועל שמשלם את חוב
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA_%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99_%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
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94_%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8_%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F_%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%95_%D7%9C%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%A2%D7%9C_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99_%D7%97%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA_%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%99%D7%93%D7%A0%D7%99_%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%94_%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%95_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%92_%D7%91%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99_%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%9B%D7%A9%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9A_%D7%9E-_150,000_%D7%A9%22%D7%97
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA_%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%93%D7%99_%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%94_%D7%91%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%99_%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%9B%D7%A9%D7%A1%D7%9B%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9A_%D7%9E-_150,000_%D7%A9%22%D7%97
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%AA_%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%98%D7%95%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%9F_%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%94_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%94_%D7%95%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A7%D7%AA_%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%90%D7%94_(%D7%93%D7%A4%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%A8)_%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%A1%D7%A4%D7%A8
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A6%D7%94%22%D7%9C_%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%9D_%D7%A0%D7%A4%D7%98%D7%A8_%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%99
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA_%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%A6%D7%95_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%92%D7%A9%D7%AA_%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%A6%D7%95_%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%90%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D,_%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99_%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99_%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D,_%D7%9B%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99_%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99_%D7%95%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%9C_%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D_%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1_%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99
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%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9E%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%99_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99_%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99_%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%AA_%D7%95%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%99_%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99_%D7%91%D7%90%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%94_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9_%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D


,  בסיוע משרד המשפטים

הלאומי  הדיגיטלמשרד 

ישראלוינט 'וג

11ראשייםתחומי תוכן 

הקורונה השפיעה  
דרמטית על התכנים  
שעניינו את הציבור

כמובן נושאי בריאות  •
ומצוקה כלכלית

העצמאים והעסקים  •
הקטנים נשענו על מידע  

שסיפקנו ובעיקר  
מדריכים שיצאו בצמוד  

לשינויי החקיקה

מצד שני סגירת בתי  •
הספר הורידה שימוש  

בנושאים של חנוך וילדים



,  בסיוע משרד המשפטים

הלאומי  הדיגיטלמשרד 

ישראלוינט 'וג

12דפים פופולריים

אפקט הקורונה

עליה דרמטית צריכת  •
ת  "מידע בנושאי חל

ואבטלה

,  ת"ציבור גדול הוצא לחל•
בעיקר ברמות שכר 

זה השפיע על . נמוכות
ירידה יחסית בעניין  
בנושאים כמו שכר  

ימי  , חופשה, מינימום
'מחלה וכו

המעבר לעבודה מהבית  •
הציף עניין בנושא רעש 

מדירות שכנים
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(בחירת ההנהלה)ספציפיים נושאים 
13

ועוד השפעות של הקורונה

עליה בדרישה להבטחת  •
הכנסה

עליה נמוכה יחסית  •
בחיפוש מידע בנושא  

האם . הטרדות מיניות
והעבודה  תים"החלבגלל 

?מהבית



(עברית)משובים 
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הלאומי  הדיגיטלמשרד 
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15גם סיפורים קשים? במה שיתפו אותנו הגולשים

אין  , אני מקבל קצבת נכות, מהיוםהומלס אני 

אני רק רוצה מקום , קים'לי כוח להתעסק בצ

ראש'תלשים 

עם סיעוד  לאשתי יש אלצהיימר , 85בן אני 

?האם מגיעה לנו הנחה ממוסדות כלשהם. מל

דרך משרד העבודה ואני  בעלת משפחתון אני 

מה אני צריכה  עצמאית ולא שכירה לא נחשבת 

?לעשות כדי לקבל המענק לעצמאים בקורונה

רגע לפני  : לפני שנה השתחררתי מקבע והכל קרה יחד

ואחרי  , (?מה הן זכויותיי כאבלה)השחרור אבא שלי נפטר 

התחלתי לחתום  ( ?יש לי זכויות כמשוחררת)השחרור 

מה זה  )לשלם ביטוח לאומי , (?למה? כמה? איך)אבטלה 

מי משלם  )ואז הוזמנתי למילואים לתקופה ארוכה ( ?בכלל

כמה כיף שיש (. ?יכולים לזמן אותי מהיום למחר? איך? לי

מידע קריטי שלא כולם  , כל כך הרבה מידע באתר שלכם

נגיש ובשפה של בני אדם, יודעים

עליתי על מלא טעויות  . האתר שלכם שינה לי את החיים

בתלושים שעשו לי במשך שנים ומלא דברים שלא נעשו 

לפי חוק

פרסום המידע באופן כה מגוון  . רבה על ההשקעהתודה 

מציל פשוטו כמשמעו אותי ואת קרובי לא פעם-ונהיר 

כ  "הוא כ, מאד כשגיליתי את האתרשמחתי 

,  בהיר ומובן יש בו את כל הידע הנדרש לעובד

סתם להתנהלות כלכלית בהמון  ואפילו , למעסיק

אם אני יודעת שמשהו לא מספיק  !! תחומים

לא  אני , ברור לי ואני צריכה להוסיף ידע

.מהססת לפתוח את האתר

מלהכנסנמנע אני ... העיקרמרוב כתוב לא רואים את : וגם

לאתר שלכם כי העין לא מסוגלת להתמודד עם כל כך  

.הרבה מלל
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16חיוביים ביותרסקרי 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

מהגולשים ממחשב88%

מהגולשים מטלפון נייד82%

91%

:ענו" בעזרתנוזכויותלממשהצלחתםכברהאם"לשאלה 

(2019-ב29.7%לעומת )מהגולשים ממחשב 30.5%

(2019-ב37.4%לעומת )מהגולשים מטלפון נייד 37.2%

כן
(2019-ב28.8%לעומת )מהגולשים ממחשב 27.7%

(2019-ב33.6%לעומת )מהגולשים מטלפון נייד 28.5%

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

י מי שנזקקים מאוד למידע"שימוש משמעותי ע

17

, 12,000₪מעל 

32.9%

6,000-12,000₪,
34.5%

,6,000₪-פחות מ
20.9%

,  מבוסס בעיקר על קצבאות
,גמלאות או פנסיה

11.7%
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18 בעיקר בטלפון. האתר משרת את כל המגזרים

,  ת/דרוזי, ת/ערבי
10.4%, ת/רקסי'צ

,ת/חרדי
12.5%

מ "ת בריה/יוצא
,לשעבר
9.0%

,ת אתיופיה/יוצא
3.2%

,כל השאר
64.9%

,  ת/דרוזי, ת/ערבי
2.1%, ת/רקסי'צ

,ת/חרדי
16.2%

מ "ת בריה/יוצא
,לשעבר
8.4%

,ת אתיופיה/יוצא
0.8%

,כל השאר
72.5%

(66%)טלפון נייד  מחשב
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דירוג השימוש בעמודים
גולשים סימנו אם העמוד עזר להם או לא95,600, משוביםכחלק מאיסוף •

(2019-פחות מ3%)התוכן עזר להם ענו ש73%•

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

19

המידע אינו  
קשור לנושא  

,  שחיפשתי
24.3%

המידע שחיפשתי  
,חסר בדף
48.7%

,ת/הבנתי שאינני זכאי
2%

המידע כתוב בצורה  
,מסובכת מדי עבורי

9.7%

,אחר
15.3%



כל זכות בערבית

(זכותך לדעת את זכויותיך)
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21התקדם יפה( כל זכות בערבית)كل الحق גם 

יותר משתמשים ייחודיים  
(unique )בשנה

יותר דפים נצפים בשנה

2020–704,910

2019–513,842

2020–2,116,856

2019–1,621,649

המבקרים הנאמנים  . עליה במס

בשנה( ביקורים ומעלה8)

2020–18,925

2019–11,213

מעבר גולשים לאתרי הממשלה

2020–90,279

2019–50,241

31%:גידול של37%:גידול של

80%:גידול של 69%:גידול של
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22עוד נקודות לגבי האתר בערבית

(  בכל זכות נוער26ועוד )באתר הראשי דפים 710תרגמנו 2020-ב•
מהתוכן שנדרש לתרגום80%-כלכיסוי של והגענו 

נושאים מרכזיים שתורגמו•

קורונה•

(פשיטת רגל)ושיקום כלכלי פירעון חדלות •

(עובדי בניין)עובדי בענף הבנייה והשיפוצים •

העסקת עובדים פלסטינים•

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

https://www.kolzchut.org.il/ar/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.kolzchut.org.il/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%B2_%D8%B9%D9%86_%D8%AA%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86_%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_(%D8%A5%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B3)
https://www.kolzchut.org.il/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%85_(%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1)
https://www.kolzchut.org.il/ar/%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
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0.0%
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10.0%

15.0%

20.0%

25.0%
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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

23(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



שיתופי פעולה
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25חילופי קישורים בין כל זכות לממשלה

הערות

בהפניית  69%גידול של •
גולשים אל אתרי הממשלה  

גידול בולט במעבר גולשים •
למשרד הבריאות  מכל זכות 

לשירות התעסוקה ולביטוח  
.לאומי

גידולך משמעותי במעבר  •
גולשים לכל זכות ממשרד  

govהמשפטים ומאתר 

מעבר אתרי  בעקבות •
הממשלה לאתר האחוד  

(gov.il )  קשה לפלח את
משרדהמעברים לפי כל 
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26דוגמאות לשיתופי הפעולה

הצלחות נושא

משרד , ייעוץ וחקיקה' עבודה צמודה עם כל גורמי החקיקה כולל מח: תקנות קורונה•

הבריאות וזרוע העבודה

עם מטה ישראל דיגיטליתפ"תכתיבת התכנים כחלק מש: מנוע זכויות•

הבריאות ועוד, הרווחה,פ עם משרדי המשפטים"שת: הפעילות למיגור הזנות•

פ בתכנים"שת

במערכת  , מחלקות רווחהבסיות"עו3,818-לבזוםהדרכות בעברית ובערבית•

הבריאות ובעמותות

ס"ס בכמעט כל בתי הספר לעו"הרחבת הכשרת סטודנטים לעו•

.משתמשי קצה1,216הדרכת ועוד •

הכשרת סוכני  

זכויות

:שילוב בממשקי השירות לציבור לדוגמה-משרדי ממשלה •

החולים  במכתבי השחרור מבתי" כל זכות"הפנייה לאתר -משרד הבריאות •

הממשלתיים

הפצת פליירים בכל בתי המשפט והדרכות לכל הצוותים-הנהלת בתי המשפט •

רשויות  50-פ עם כ"שת-מקומיות רשויות •

עמותות30-כעם פ "שת-שלישי מגזר •

מכתבי  , ומאוחדתמכבי , פ עם קופות חולים כללית"שת-חולים קופות חולים ובתי •

שחרור בבתי החולים הממשלתיים

פ בקידום  "שת

מודעות
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רשות  , בתי חולים ממשלתיים: דוגמאות
האכיפה והגביה ומרכזי עוצמה

27
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פ עם חברת עמידר"שת

עמידר שלחה  •
מסרון בעברית 

44,000ורוסית ל 
בכל דיירי עמידר 

קישור  הארץ עם 
לדף הנחיתה על 

חשובות זכויות 
. לדיירי עמידר

אחוזי הכניסה היו 
(11.8%)גבוהים 

28
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עירית ירושלים כמודל עבודה עם רשות מקומית  

10הפצת עשרות דפי נחיתה עם •
מפולחזכויות חשובות לקהל יעד 

קמפיין מיצוי זכויות בערבית  ביצוע •
עמודי פרסום  25של העירייה ב 

. ברחבי מזרח ירושלים

תהליך שילוב כל זכות בממשקי  החל •
בעירהארנונה 

, נקיוןעובדי , הדרכות לסוכני הזכויות•
עובדי שמירה וקהלים מפולחים בעיר

סרטון כל זכות במסכי ההמתנה  •
בעירייה

קיוסק מידע באולם תשלום הארנונה•

29
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30פרויקט עם שדולת הנשים ורשויות מקומיות

דף נחיתה לנשים אשר  

י היועצות למעמד  "הופץ ע

רשויות  15-האישה בכ

.  גם בערבית. מקומיות

צפיות7,000-זכה לכ
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פעולה בחברה הערביתשיתופי 

בהרבה  פועל לקידום האתר אלחקצוות כל 
:אפיקים כגון

דחיפת  )ירושלים עם עירייתשותפות •
ודפי  בפייסבוקמידע באמצעות פוסטים 

(שלטי חוצות, הדרכות, נחיתה

לתעסוקהריאןעם מרכזי שותפות •

עם מרכזי המידע לאנשים עם  שותפות •
הערביתבחברה מוגבלויות  

ארגון  )" אמאנינא"ארגון שותפות עם •
(הערביתמתנדבים בחברה שמפעיל 
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קידום ערבית במרחב הציבורי  

בנושא  כתיבת פרק במדריך הדיגיטלי•
יוזמה של  , מידע לחברה הערביתהנגשת

איגוד האינטרנט הישראלי

בנושא הנגשת  וובינריםהשתתפות בסדרת •
אלכאיוזמה של , מידע לחברה הערבית

בהשתתפות גופי ממשלה רבים
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2021-תכניות ויעדים ל

☺כמו הקורונה" מאיצים"נקווה שבלי –בפעילות המשך הגידול •

המשך גידול השימוש באתר בעברית עם דגש על משתמשים נאמנים•

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

חסם השימוש בערביתלערבית ושבירת המשך תרגום מואץ •

ישראל דיגיטליתמטה הזכויות של העבודה עם צוות מנוע הרחבת •

התמקדות בחברה החרדית עם דגש על אלה שאין להם חיבור •
לאינטרנט מהבית

שיתופי הפעולה עם המערכת הציבורית ושילוב כל זכות  העמקת •
שירותבתהליכי 

☺אחרי הקורונה" כל זכות נוער"מקווים להתניע את קידום •

33
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34תודה מיוחדת לתורמים
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מתקציב כל זכות מגיע 75%, 2017מאז יוני 
מטה ישראל , מסיוע של משרד המשפטים

וינט  'וגהלאומי הדיגיטלדיגיטלית במשרד 
ישראל ועל כך תודה גדולה
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תודה רבה
www.kolzchut.org.il


