מדריך למאגרי מידע

 .1לחיפוש מידע על עמותה –
קודם כל ,היכנסו לנספח העמותות שלנו ,בלינק הבא:
http://www.molad.org/images/upload/files/Appendix-B.pdf
 חפשו בנספח את שם העמותה (באמצעות  .)Ctrl Fקחו בחשבון שלעיתים יש
לעמותות שמות שונים ורבים ,דבר המקשה על זיהויין.
 אם אינכם יודעים את שם העמותה ,חפשו לפי שם העיר.
 בנספח תמצאו פרטים על העמותה – שם ,שמות נוספים אם קיימים ,מטרותיה,
פעילויותיה ,מספרה ברשם העמותות ,דמויות מרכזיות ,קשריה עם הגרעין התורני
בעיר ,קשריה עם מפלגת "הבית היהודי" ,סכום התמיכה שקיבלה ממשרד החינוך
לשנת  ,2016וכתובת אתר האינטרנט שלה.

 .2לחיפוש מוסדות חינוך בהם פעילה העמותה –










היכנסו למאגר התוכניות של משרד החינוך (מאגר זה מרכז את כל התוכניות הבלתי-
פורמליות המורשות לפעול בבתי הספר):
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/TYH/hp.htm
לחצו על 'כניסה למאגר'
במסך הבא תחת 'חפש תכנית' הקישו את שם עירכם ,או את שם העמותה שבה מדובר.
ברוב המקרים שם התוכנית יהיה כשם העמותה.
לחצו על הלינק לתוכנית.
במסך הבא יופיעו פרטים רבים על התוכנית .לחצו על 'מוסדות ממליצים' ,ותמצאו רשימה
(חלקית ,אמנם) של מוסדות בעירכם בהם פועלת התוכנית ,כולל שמות אנשי הקשר
וכתובות הדוא"ל שלהם.
אם אתם רוצים לדעת בכמה מוסדות נוספים פועלת תוכנית זו בעיר ,חזרו למסך הקודם
ולחצו על 'היקף פעילות'.
במסך שייפתח כעת תמצאו את מספר גני הילדים ,בתי הספר והרשויות המקומיות בהן
פועלת העמותה.

 .3לחיפוש מידע על תקציבים שקיבלה עמותה –
היכנסו לסדנא לידע ציבורי מפתח התקציב –
http://www.obudget.org/
 הקישו בשדה החיפוש החופשי את שם העמותה שמעניינת אתכם.
 בחרו בעמותה הרלבנטית.
 התוצאות שתקבלו מחולקות לשלוש קטגוריות ,בתוך כל אחת מהן קיימת חלוקה
פנימית למשרדי ממשלה:
"רכש" – מידע שנשאב מדוחות רכש רבעוניים שמפרסמים משרדי הממשלה השונים ,החל
מ.2016-
"הודעות פטור ממכרז" – התקשרויות פטורות ממכרז של משרדי ממשלה עם ספקים
פרטיים .המידע נשאב מאתר מינהל הרכש.
"תמיכות" – מענקי תמיכות שנתנה המדינה ,הסכום שאושר והסכום שניתן בפועל .המידע
נשאב מאתר התמיכות הממשלתי.








לחיצה על החץ הכחול משמאל ,תספק פירוט סכומים לפי שנים או לפי שלבי המכרז.
לחיצה על הפלוס הכחול משמאל ב"הודעות פטורות ממכרז" ,בתוך כל שנה ,תספק מידע
כמו תקופת ההתקשרות ,סכום ההתקשרות ,ופרוטוקולים/מסמכים חתומים.
לחיצה על הפלוס הכחול משמאל ב"תמיכות" תספק את חלוקת התמיכות לפי שנים.
לחיצה נוספת על הפלוס הכחול תספק את שמות התקנות לפיהם חולקו הסכומים השונים.
למידע לגבי תקנה :לחיצה על שם התקנה תעביר אתכם למסך שניתן לנוע עליו עם הסמן
כדי לראות מהם הסכומים שאושרו לתקנה בשנים שונות (כולל הסכום הראשוני שאושר
ובכמה השתנה  /גדל במהלך השנה).
לחיצה על 'טבלת תמיכות' בעמוד התקנה תספק את רשימת המוסדות הנהנים מכספי
התמיכה ,בחלוקה לפי שנים ולפי סכומים.

 .4לחיפוש מידע על גרעין תורני -
קודם כל ,היכנסו לנספח הגרעינים שלנו ,בלינק הבא:
http://www.molad.org/images/upload/files/GarinimToraniim.pdf
 חפשו בנספח את שם הגרעין (באמצעות .)Ctrl F
 אם אינכם יודעים את שם הגרעין ,חפשו לפי שם העיר.
 בנספח תמצאו פרטים על הגרעין  -מספר העמותה שלו ,העיר בה הוא פועל ,מטרותיו,
פעילותו ,הדמויות המרכזיות בו ,סכומי התמיכה שקיבל מהחטיבה להתיישבות בשנת
 2014ותמיכות אחרות שהתקבלו באותה שנה.

