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 משרד המשפטים

 לשכת המנהלת הכללית
 
 

 כ"ב טבת תשע"ח ,ירושלים 
 2018ינואר  09           

 003-99-2018-000321  מספרנו: 
  

 
 לכבוד

 תתפי הישיבהמש
 

 שלום רב,

 
 1.20188.סיכום ישיבת ועדת ההיגוי מיום  -מיזם גיידסטאר : הנדון

יוני משתתפים: המנהלת הכללית, מר אייל גלובוס, מר ששון סופרי, גב' אביטל שרייבר, גב' גלי גרוס, מר 
רובין, מר רונן דוד, מר יואב דוקטש, מר עקיבא כרמל, גב' לירז שטול, מר רני דודאי, גב' יעל שלגי, גב' 

 דפנה קלנברג, מר יהודה בן יעקב
 

התקיימה הישיבה השנתית של ועדת ההיגוי של מיזם גיידסטאר. על סדר היום:  9.1.2018ביום 

אחרונים באתר, הצגת כיווני פיתוח ותכנון הצגת תובנות מסקר משתמשים, הצגת העדכונים ה

 עתידי וכן הצגת גרסת האתר החדשה, שצפויה לעלות בחודש אפריל הקרוב.

 

בפתח הדברים ציינו חברי הוועדה את זכרו של ד"ר ניסן לימור ז"ל, שהלך לעולמו בשנה 

 האחרונה, היה מהוגי המיזם בתחילת הדרך ושימש ציר מרכזי בפיתוחו לאורך השנים.

 

 :עדכונים כלליים

כינוס זה של ועדת ההיגוי הוא הראשון מאז הושלמה העברת האחריות התפעולית על המיזם 

לאגף מערכות מידע במשרד המשפטים ומאז החלה לפעול הוועדה המייעצת למיזם אותה מרכז 

 ג'וינט ישראל.

 

 :תובנות מסקר משתמשים

של גיידסטאר הוא מהימנות המידע על פי ניתוח תוצאות סקר המשתמשים, היתרון המהותי 

הכלול בו. עוד עלה מהסקר, כי קהל היעד של האתר הוא בעיקר ציבור העוסקים בעולם העמותות, 

 ביניהם חברים בעמותות, עורכי דין, רואי חשבון ושחקנים נוספים במגזר השלישי.

 

 :הצגת האתר החדש

נוכחית. בין היתר, הוצג אופן הבלטת הוצגו לחברי ועדת ההיגוי שינויים מהותיים באתר בגרסה ה

 46נתונים מהותיים בדפי העמותות )קיום אישור ניהול תקין, הכרה כמוסד ציבורי לפי סעיף 

 נתונים. ליים, המאפשר חיפוש מתקדם ופילוחלפקודת מס הכנסה(, והוצג המעבר לנתונים דיגיט
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יבטי עיצוב, נגישות מידע, הנגשה בנוסף, הוצג לחברי הוועדה האתר החדש, הכולל שינוי מהותי בה

 לאנשים עם מוגבלות והתאמה לפלטפורמות ניידות.

 

 כיווני פיתוח ותכנון עתידי

הוצגה לחברי הוועדה רשימת נושאים להמשך פיתוח ותכנון. בין היתר, מדובר בהוספת מדדים 

, אפשרויות חיפוש ויזואלי לפי אזורים להשוואה בין עמותות )כולל אפשרות מדרוג עמותות(

 והצגת נתונים בהתאם לקשר עם משרדי הממשלה.

 

 סיכום

 

ציין כי פרויקט גיידסטאר עבר בשנים האחרונות שינויים משמעותיים, ולמעשה משלים  מר דודאי

כעת מעבר משלב היוזמה המשותפת לממשלה ולמגזר הלשישי לשלב הפעלת הפרויקט על ידי 

ם. ג'וינט ישראל ימשיך בשנה הקרובה ללוות את המיזם באמצעות הוועדה משרד המשפטי

 המייעצת.

 

ציינה לחיוב את ההתקדמות המשמעותית שעשה משרד המשפטים בפרויקט בשנה  גב' שלגי

האחרונה, מאז הוטלה האחריות לפיתוח ותפעול הפרויקט על אגף מערכות המידע במשרד. 

תלמידי כיתות י' במהלך חיפוש  –רויקט לקהל יעד מרכזי בנוסף, הציעה גב' שלגי לחבר את הפ

 מקומות התנדבות במסגרת "מחויבות אישית".

  

הודתה לחברי הוועדה ולנציגי רשות התאגידים ואגף מערכות מידע והדגישה  המנהלת הכללית

את החשיבות שמייחסת ועדת ההיגוי להגברת הערך המוסף שמעניק גיידסטאר לציבור 

ד הדגישה, כי הצלחת הפרויקט תיבחן על פי מידת החדשנות והיצירתיות המשתמשים. עו

 :במספר היבטים הנחתה המנהלת הכללית לבחון כיווני פיתוח נוספים ,בנוסףבפעילות. 

 

: נדרש איזון בין הצורך ביצירת מדדים להערכת עמותה על ידי הציבור מדרוג עמותות .1

ש לבחון אפשרות ליצירת פרמטרים לבין שמירה על גיידסטאר כאתר מידע מהימן. י

 ממוקדים למדרוג עמותות תוך שילוב מידע קיים וחוכמת המונים.

 

: יש לשאוף למנגנוני יצירת תוכן באירועים מיוחדים, דוגמת תחרות אירועים מיוחדים .2

שנתית בין עמותות או ציון עמותות בחתך מסוים בהתאם למועדים אוניברסליים 

 בלוח השנה.ולאומיים 

 
: יש לקיים חשיבה מעמיקה על יצירת ערך מוסף לעמותות ך מוסף ואינטראקטיביותער .3

ויזמים באמצעות אתר גיידסטאר, בדגש על הפיכת גיידסטאר לזירת מידע ושירותים 

עבור יזמים, גופי ממשלה, חברות ועמותות. בין היתר, יש לבחון יצירת מנגנוני פניה 

ופי פעולה, ולאפשר זירת התייעצות וחוות דעת יזומה לעמותות על ידי גופים לצורך שית

 על פעילות העמותה.
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 : יש לבחון שיתוף של עמותות במאמצי הפיתוח והאפיון של האתר.שיתופי פעולה .4

 

 

 

 
 ,בכבוד רב

 
 
 

  יהודה בן יעקב, עו"ד
 מנהלת הכלליתיועץ ל
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