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 קבלת אחריות ברמה הטכנית והתפעולית 

 הסרת תלות אחסון בשרתים חיצוניים  
 (המסמכים במאגר מאובטח במשרד המשפטים)

סנכרון תהליכים מול מאגרי מידע של משרד  
 ועוד ל"חשכ, רשות המסים, המשפטים

 סילספורסיישום ממשלתי ראשון של שירותי ענן 

 !הכנת תשתית אחורית לקראת הקמת האתר החדש

 



 דף הבית -גרסה חדשה  שיעור הגולשים שמבצעים חיפוש



 דף הבית -גרסה חדשה  שיעור הגולשים שמבצעים חיפוש







 הפניה ישירה לעמוד ארגון -שיפור מנגנון החיפוש 



 מסך תוצאות חיפוש



 



 מסך עמותה





 שיעור הגולשים שמבצעים חיפוש





 



 מקבלי שכר באופן מקוון 5תצוגת 



 תמיכות ממשלתיות ותרומות מישות מדינית 



 מתן שירותים למשרדי ממשלה...בקרוב 



 

 ומנוע חיפוש מתקדם רספונסיביאתר  –מבט לעתיד 

Mobile 
First ! 











 



 









 

 חיפוש נתונים לפי משרד ממשלתי 

 אפשרות להפקת דוחות עם מידע רוחבי על עמותות

 אפשרות לייצוא נתונים לאקסל

 הקמת תשתית להעברת נתונים ליישומים  
 ואפליקציות צד שלישי

 נתונים מצרפיים –מבט לעתיד 



 אוקטובר -נתוני גלישה ינואר 



 גלישה מהנייד



 שיעור הגולשים שמבצעים חיפוש

 כל האתר

 דף הבית



 שיעור הגולשים שמבצעים חיפוש

 כל האתר

 שיעור הכניסות לחיפוש חכם



 כניסות לעמוד חיפוש חכם בגרסה החדשה

 כל האתר



 כל האתר

 דף הבית

 שיעור הגולשים שמגיעים לעמוד ארגון



 כל האתר

 דף הבית

 שיעור הגולשים שמורידים דוח כספי



 כל האתר

 דף הבית

 שיעור הגולשים שמורידים דוח מקבלי שכר



 כל האתר

 דף הבית

 שיעור הגולשים שמורידים דוח מילולי



 כל האתר

 דף הבית

 שיעור ההורדות של ניהול תקין



 כל האתר

 דף הבית

 הפניות גולשים מעמוד ארגון לאתר העמותה 



 משתמשים 123: מספר משיבים בסקר

 חושבים שהאתר קל להתמצאות 85%  

 לא מצאו את כל המידע שחיפשו באתר 53%  

 משמש עבורם כלי עבודה שגיידסטארטוענים  72%  

 נכנסו לאתר דרך המחשב הנייח 94%  

 חיפשו מידע על עמותה ספציפית   66%  

 חיפשו מידע רוחבי על עמותות 34%  

 

 סקר חווית משתמש לגולשים באתר



 השתייכות לקהלי יעד של המשיבים

   40% –מגזר העמותות   

  34% –מקצועות חופשיים   

 11% –הציבור הרחב   

 7% –תורמים פרטיים וקרנות פילנטרופיות   

 4% –מחקר ותקשורת , אקדמיה  

 4% –משרדי ממשלה וגופים ציבוריים   

 

 

  

 

 סקר חווית משתמש לגולשים באתר





 2014פ דוח הערכה "ע גיידסטארהגדרת 

המרכז בתוכו מידע , מאגר נתונים על המגזר השלישי
וכן מידע , לרבות כזה שהוגש לרשויות על פי חוק, ממשלתי

 .  שהוסף מטעם העמותות עצמן

 :הוקם למען
 שיפור השקיפות של ארגוני המגזר השלישי

 רים"פ בין מלכ"יצירת שת

 רים לציבור הרחב"חשיפת פעילות המלכ

 רים"מתן נוכחות ברשת למלכ

 

 



 (2017)סקר משתמשים פוטנציאליים 

 קיים ברשת מידע על עמותות ממקורות שונים

 בקשה למידע מהימן

 בקשה להרחבה של מקור הנתונים  
 (ממקורות ממשלתיים ועמותות)

 בקשה להנגשה של הנתונים באופן פשוט  
 י גורם מהימן"ויצירת מדרג לעמותות ע



 

 סקר גולשים באתר גיידסטאר

או מקצועות  , עיקר המשתמשים הינם מקרב העמותות
 (פילנתרופיה, חסרים אנשי ממשל)חופשיים 

שליש מהמשתמשים נכנסו כדי לחפש מידע רוחבי על  
 (בתקופה בה החיפוש המתקדם לא היה ידידותי)עמותות 

 ,  הצעות לשיפור עסקו בהרחבת הנתונים/עיקר ההערות
   וטיובם הנגשתם



 (1סיכום מפגש ) גיידסטארעמדות הוועדה בדבר 

הינו הממשק היחיד המרכז מידע רשמי   גיידסטאר
בתוך כך מהווה , על כלל העמותות במדינת ישראל

 .  נקודת מפגש בין עמותות למגוון רחב של קהלים

יש באפשרותו לשמש כלי עבודה אמין לבעלי  
 .לצד מקור מידע לאזרח, תפקידים

מטרות  . ליבת המיזם מושתתת על מידע מהימן
 .  המיזם לא תתממשנה ללא מידע שכזה



 גיידסטארדיון בנושא קהלי של 

 עמותות

ממשלה  

 ועיריות

מקצועות  

 חופשיים

קרנות  
 פילנטרופיות

תקשורת  

 ומדיה

 ציבור רחב  
ללא זיקה 

 לעמותות

אקדמיה  

 ומחקר

מקבלי  

 שירותים

תורמים  

 פרטיים

המיזם בתפיסת  

 האזרח במרכז
 המיזם  

 '  ככלי עבודה'




