
 

 

 

 מדריך למשתמש באתר גיידסטאר
  ,אתר העמותות של ישראל – ים לאתר גיידסטאראברוכים הב

)חברות לתועלת הציבור(  עמותות, חל"צ 46,000 האתר מציג מידע מקיף ומהימן על מעל
 .והקדשים הרשומים בישראל

שכולל, עיצוב רענן והתאמה  גיידסטאר החדש , השקנו את2018בתחילת חודש מאי 
מתקדמות ונתונים רבים  למובייל, מנוע חיפוש חכם עם אפשרויות סינון ומיון

 .אודות עמותות וארגונים ללא כוונת רווח ממקורות ממשלתיים שונים חדשים

ריך זה נסקור את המידע המוצג באתר בדגש על העדכונים והנתונים החדשים, כדי במד
לסייע לכם לאתר בקלות ומהירות את המידע שאתם מחפשים ולהפיק את המירב מהנתונים 

 .באתר
 

 ?אילו סוגי מידע מוצגים באתר גיידסטאר
באופן האתר מרכז ומנגיש  - מידע ממשלתי מהימן על המידע באתר גיידסטאר מבוסס

ידידותי לגולשים נתונים, מסמכים ודוחות מהימנים שנמשכים ישירות ממאגרי המידע של 
 .רשם העמותות, משרד המשפטים, משרד האוצר ורשות המיסים

 בין הנתונים ניתן למצוא: מס' זיהוי, שנת ייסוד, מטרות ארגון  - נתונים מקוונים באתר
שור זיכוי ממס לתרומות, תחום פעילות רשמיות, כתובת רשמית, אישור ניהול תקין, אי

הארגון, בעלי תפקידים, מספר עובדים ומתנדבים, מחזור שנתי, תמיכות ממשרדי 
ממשלה, התקשרויות עם מוסדות ממשלתיים, מידע אודות תרומות ועוד )היקף 

הדיווחים הרשמיים ע"י הארגון  הוגשו הנתונים תלוי בזמינות המידע ובמידה בה
 .(בצורה מקוונת

 בגיידסטאר ניתן לצפות במסמכים רשמיים ודיווחים  - מסמכים ודיווחים רשמיים
שהוגשו לרשם העמותות כגון: תעודת רישום, מסמך אישור ניהול תקין, דוחות כספיים, 

 .מקבלי השכר הגבוה בארגון 5דוחות מילוליים ורשימת 

 
 נתונים חדשים אודות עמותות וארגונים ללא כוונת רווח באתר

 מקור מידע: רשם  –בהתאם לסיווגי רשם העמותות  י פעילות של עמותותתחומ
 העמותות

 מקור מידע: דוח מילולי שהוגש באופן מקוון - בעלי תפקידים 
 מקור מידע: דוח מילולי שהוגש באופן מקוון - מחזור שנתי 
 מקור מידע: דוח מילולי שהוגש באופן מקוון - ומתנדבים מספר עובדים 
 מקור מידע: דוח מילולי שהוגש באופן מקוון - מקומות פעילות 
  מקור מידע: דוח מילולי שהוגש באופן מקוון -  ש"ח 20,000תרומות מעל 
 מקור מידע: רשם העמותות – מישות מדינית זרה תרומות 
 מקור מידע: אתר חופש המידע :מתן שירותים למוסדות ממשלתיים 
 מקור מידע: משרד האוצר –א' 3לפי סעיף  בגין מבחני תמיכה תמיכות ממשלתיות 
 מקור מידע: רשות המיסים – 46לפי סעיף  אישור זיכוי ממס לתרומות חיווי על 
 מסתמך על ארגונים שדיווחו באמצעות  - מקבלי שכר גבוה 5 נתונים מקוונים עבור

 טופס מקוון לרשם העמותות



 

 

 

 חיפוש עמותות מתקדם ואפשרויות הסינון והמיון בגיידסטאר 

באמצעות מנוע חיפוש  ,שיפרנו משמעותית את אפשרויות החיפוש באתר גיידסטאר החדש

הארגון מתקדם המסייע לאתר את הארגונים הרלוונטיים ביותר בהתאם לשם הארגון, מספר 
 .לפי תחומי עניין שונים ו/או ביטויי חיפוש

על סמך תוצאות  מאפשר לבצע סינונים ומיונים מורכבים גיידסטאר החדש בנוסף, אתר

 .החיפוש בכדי לקבל תצוגה של התוצאות המתאימות ביותר לצורכי המשתמש
 

 ?באילו תכנים ניתן לבצע חיפושים באתר
בכל הטקסטים שמופיעים  חיפוש חופשי כם לבצעמנוע החיפוש באתר גיידסטאר מאפשר ל

 השונים בפרופילי הארגונים
  .(מלבד שדות המיועדים לשמות אנשים)

שם  :כגון בשדות בתחום הפעילות של הארגון מופיעים בדר"כ הביטויים המשמעותיים
 .'וכו הארגון, מטרות רשמיות, תחומי פעילות

אינו  לאותו מונח חיפוש, גם אם הביטוי נטיותאת סדר התוצאות ע"פ הרלוו מנוע החיפוש יציג
  .מופיע בשם הארגון עצמו

 השלמה אוטומטית
במידה וידוע לכם שם העמותה, או מספר הארגון, ניתן להקליד אותם בשדה החיפוש 

ובהתאם תבחינו מיד במגוון צירופים מוצעים, שעשויים להתאים לשאילתת החיפוש ולסייע 
 .תאים ולהגיע אליו ישירותבבחירה מהירה של הארגון המ

 
  אפשרויות סינון מתקדמות

המערכת מאפשרת לבצע סינונים מתקדמים, און ליין, ולקבל פילוח מדויק יותר ומהיר 
 .לתוצאות החיפוש המתאימות

 ניהול תקין בתוקף, קיום של דיווחים  אפשרות לסינון לפי :סינון מהיר לפי נושאים

תמיכות ממשלתיות, מתן שירותים למשרדי  השנים האחרונות, 3-רשמיים באחת מ
 .ממשה וארגונים שמקבלים תרומות מישות מדינית זרה

 אפשרות לקבוע רף מקסימום, או מינימום לסינון  :סינון לפי מינימום/מקסימום
 .תוצאות עבור מחזור שנתי ומספר עובדים

 או  אפשרות לסנן לפי עמותות, חברות לתועלת הציבור, :סינון לפי סוג ארגון
 .הקדשות

 אפשרות לסנן ארגונים לפי תחום פעילות ותת תחום  :סינון לפי תחום פעילות
 .פעילות

 אפשרות לסנן תוצאות לפי מקומות פעילות, או אזורי פעילות של  :סינון לפי מיקום
 .הארגון

 



 

 

 

 

 סינון לפי סוג ארגון

 



 

 

 

 סינון לפי תחום פעילות ותת תחום פעילות

 

 ות, יישוב או אזורסינון לפי מקומות פעיל

  

 

 

 

 



 

 

 

 הסבר מפורט על תצוגת פרופיל הארגון באתר

 :פרופיל הארגון מחולק למספר לשוניות בהתאם למידע הזמין עבור הארגון הרלוונטי
שירותים מידע כללי, מסמכים ודיווחים, בעלי תפקידים, תמיכות ממשלתיות, תרומות, 

 .לממשלה ויצירת קשר עם הארגון

 
 

 לשונית מידע כללי
בלשונית מרוכזים נתונים ממקורות ממשלתיים שמסייעים לקבל תמונה כללית ומהירה 

  :הארגון פעילות והתנהלות

 מספר הארגון, סוג הארגון, סטטוס,  מטרות רשמיות, תחומי פעילות,  :נתונים כלליים
 .לניהול תקין, או זיכוי ממס לתרומות בתוקף שנת ייסוד וחיווי על אישור

 אישור ניהול תקין, זיכוי ממס לתרומות, וכן האם  :חיווי על מסמכים ואישורים בתוקף
 .השנים האחרונות 3-קיים דיווח באחת מ

 תשלומי תמיכות ממשלתיות והתקשרויות  מחזור שנתי, וכן סיכום של :נתונים כספיים
)נתוני המחזור אינם זמינים לכל  הנתונים פעילות בהתאם לשנה בה התקבלו

 .(הארגונים ומוצגים עבור ארגונים שהגישו דוח מילולי לרשם העמותות באופן מקוון
 הכתובת הרשמית של הארגון ומקומות הפעילות  :כתובת רשמית ומקומות פעילות

 .שדווחו בדוח המילולי האחרון שהוגש באופן מקוון

 



 

 

 

 
 

 לשונית מסמכים ודיווחים
 :לשונית מרוכזים קבצי מסמכים רשמיים ודיווחים שנתיים של הארגוןב

 אישור ניהול תקין בתוקף וניהול  תעודת רישום, :מסמכים רשמיים של רשם העמותות

 .תקין עתידי אם קיים
 בחלוקה לשנים: דוחות כספיים, דוחות מילוליים ורשימת  דיווחים שנתיים של הארגון

 .מקבלי השכר הגבוה בארגון 5
 תקנון, דו"חות פעילות, סיכומי שנה, ניירות  שהועלו ע"י הארגון כגון: מסמכים נוספים

 .ועוד עמדה

 



 

 

 

 
  

 לשונית בעלי תפקידים

 :המוגשים באופן מקוון ע"י הארגונים בלשונית מוצג מידע שמתקבל מדיווחים

 כגון חברי ועד, מורשי חתימה ונושאי משרה נוספים. המידע  נושאי משרה בארגון
צג בהתאם לדיווח בדוח המילולי האחרון שהתקבל מהארגון באופן מקוון )על מנת מו

 .(לצפות בנתונים יש לסמן שהמשתמש איננו רובוט
 5 מקבלי  5-במידה והארגון דיווח באמצעות טופס מקוון בנוגע ל - מקבלי שכר גבוה

 .השכר הגבוה, המידע יוצג בלשונית זו
 ביום הקמתו מייסדי הארגון שמות. 

  



 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 לשונית תמיכות ממשלתיות
בלשונית ניתן לצפות במידע פיננסי אודות תשלומים של משרדי ממשלה בגין בקשות שאושרו 

 .למבחני תמיכה ותשלומים שאושרו ע"י ועדת העזבונות
 

 
 

 לשונית תרומות

 :ניתן לצפות בסוגי התרומות שקיבל הארגון בלשונית

 האחרון של  זמינים לצפייה בהתאם לדיווחהנתונים  - ש"ח 20,000מעל  תרומות
 .הארגון בדוח המילולי שהוגש באופן מקוון

 הנתונים מתעדכנים בהתאם לדיווח הרבעוני שהארגון  - תרומות מישות מדינית זרה
 .נדרש לדווח לרשם העמותות

 



 

 

 

 
 

 לשונית שירותים לממשלה
תקבלים בלשונית מוצגים סך התשלומים של משרדי ממשלה בגין שירותים שמ

 .בהתאם לדיווחים של משרדי הממשלה, אחת לרבעון, באתר חופש המידע מהארגון
 

 
 

 לשונית יצירת קשר
הלשונית כוללת מידע משלים שהוזן ע"י נציגי הארגון/עמותה באופן וולונטרי, בכדי להציג 

ת לאתר אינטרנט ורשתו תמונה מקיפה ורחבה יותר של הפעילות כגון: תיאור כללי, קישורים
 .חברתיות, וכן פרטים ליצירת קשר

 
נתונים נוספים שהארגון רשאי להזין עצמאית ומוצגים בפרופיל הארגון הינם: תמונת לוגו, 

 .תקנון, ניירות עמדה ודוחות שונים מסמכים שונים כגון: וכן,
 



 

 

 

 
 

במידה והנכם חושבים שהמידע שהוזן על ידי העמותה הינו פוגעני במידה כלשהי, אנא לחצו 
אנו נשתדל לטפל בבעיה  .בטופס צור קשר על הקישור במיקום הרלוונטי ודווחו לנו על כך

 .ככל שניתן
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