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שקף של המעצבת



ודיגיטלרדיו , עיתונות–יחסי ציבור 





יום עיון לחשבים וועדות תמיכה



שכבת עמותות באתר המפות הממשלתי





המשימה שלנו בשבילכם

לגיידסטארכנסו במכשיר המובייל 

לחצו על זכוכית המגדלת במנוע חיפוש

ומצאו בעזרת הסינונים

?את העמותה שמתאימה לתנאים הבאים

תמיכות ממשלתיות

ח"שמליון15מחזור מעל 

עובדים40מעסיקה מעל 

תחום פעילות סביבה ובעלי חיים



המשימה שלנו בשבילכם



גיידסטארנתוני כניסה אתר 

כניסות לאתר–נתוני השוואה 

20,619–2017פברואר 

29,555–2017דצמבר 

העלאת גרסה משודרגת

(45%עליה של )29,984–2018פברואר 

33,231–2018אפריל 



2018מקורות כניסה לאתר 



אחוז הגולשים מהמובייל

2017אפריל –ינואר 

אחוז הגולשים 

23%במובייל 

2018אפריל –ינואר 

אחוז הגולשים 

32.5%במובייל 



נתוני כניסה שבוע עלייה לאוויר

כניסות לאתר–נתוני השוואה 

גולשים10,490–24-30/4

גולשים7/5-12,167–1/5



עליה לאוויר-מקורות תנועה לאתר 



החדשגיידסטאר–יעדים בנתוני גלישה 

יעדים ומטרות

גולשים נוספים בחודש3,000–גולשים חדשים לאתר באמצעות קידום ממומן 

(33%נתון להיום )מסך הגולשים 40%–הגדלת נתח הגולשים במובייל 

הגדלת יחס הכניסות הישירות לעמודי עמותות ממנועי חיפוש חיצוניים  

(זמני שהייה באתר, מספר עמודים נצפים)הגדלת מדדי אינטראקציה 

גולשים בחודש40,000לעבור את הרף של -יעד גולשים 



2018נושאים להמשך 

מידע ויכולות נוספותהעשרת 

מפההצגת תוצאות על –חיפוש ויזואלי לפי אזורים מסך 

(מבחני תמיכה והתקשרויות, תמיכות)חיפוש נתונים לפי משרד ממשלתי 

ייצוא לאקסללפי תחומים כולל מידע מצרפי ורוחבי חיפוש 

המשרדיתנתוני הקדשות מתוך המערכת הוספת תחומי פעילות והצגת –הקדשות 

טופס עדכון למידע עצמי על עמותה–מידע וולונטרי 

בחינת אפשרות להוספת מידע מקוון מספרי בשפות נוספות–שפות 

חיצונייםתשתית לממשק העברת מידע לגורמים –חשיבה עתידית 



חשיפת האתר החדש

:דיוור לרשימות תפוצה
ל"חשכפניה לחשבים באמצעות , גיידסטאר, רשם העמותות

ד"לשכת עו, ח"לשכת רו–הפצה ללשכות מקצועיות 

:מקצועייםלקהלי יעד וייזום הדרכות , בכנסיםהרצאות 
, (משרד החינוך)נאמני מעורבות חברתית , ח"כנס לשכת רו

הדרכות לסטודנטים באוניברסיטאות

להפניית לינקים עם אתרים אחריםייזום שיתופי פעולה 

ובפייסבוקבמנועי חיפוש ממומן קידום 

לקהלי יעד מקצועיים בשיתוף האקדמיהייזום ימי עיון 



שיתופי פעולה בבחינה

רשות החירום הלאומית
בחינת אפשרות לחיפוש ייעודי של שירותים של עמותות בשעת חירום

משרד החינוך, פרויקט מעורבות חברתית
בחינת אפשרות  , הצגת מידע ואפשרות לסינון עמותות שמשתתפות בפרויקט

ככלי עבודה לנציגיםבגיידסטארלשימוש 

קרנות הביטוח הלאומי
לעמותותבחינת אפשרות להצגת נתונים מתשלומי הקרנות 

מיזם ההתנדבות הישראלי  
שיתוף מידע ותוכן עם אתר ההתנדבות הישראלי

נבחרת הדירקטורים
את לדירקטור לבחור ככלי המאפשר בגיידסטארבחינת אפשרות לשימוש 

עבורוהעמותה שמתאימה 

?רעיונות נוספים



שיווק וחשיפה של האתרדיון בנושא 



מכרזי אתגר



אתגרים למיזם שעלו בדיוני הוועדה 

נושאים רלוונטיים שעשויים להתאים למכרזי אתגר

כלים למדרוג אפקטיבי של עמותות

פלטפורמה לשיתוף פעולה בין עמותות ובין הממשלה לעמותות

מידע מהימן בנושא שירותים וסניפים של עמותות




