
 

 

 

 

 

 

 

  

 אתר העמותות של ישראל –גיידסטאר 
 

האתר המרכזי לחיפוש מידע אודות עמותות וארגונים ללא כוונת רווח  הינו ישראל גיידסטאר

באתר מוצג מידע רשמי ומקיף על כל העמותות, חברות לתועלת הציבור והקדשות  בישראל.

משלים אותו בישראל מתוך מאגרי רשם העמותות, משרד האוצר ורשות המיסים, לצד מידע 

 בוחרים הארגונים לעלות בעצמם לאתר. 

 

גיידסטאר הינו פרויקט ממשלתי משותף למשרד המשפטים וג'וינט ישראל ומופעל על ידי אגף 

שיתוף הפעולה הבין מגזרי לטובת הפרויקט מתקיים מתוך  מערכות מידע במשרד המשפטים.

 של המגזר השלישי בישראל.  אמונה שהשקיפות הציבורית היא אמצעי חשוב לפיתוח וקידום

 

 אילו סוגי מידע מוצגים באתר גיידסטאר?

האתר מרכז ומנגיש באופן  -המידע באתר גיידסטאר מבוסס על מידע ממשלתי מהימן 

ידידותי לגולשים נתונים, מסמכים ודוחות מהימנים שנמשכים ישירות ממאגרי המידע של 

 המיסים. ר ורשותרשם העמותות, משרד המשפטים, משרד האוצ

 בין הנתונים ניתן למצוא: מס' זיהוי, שנת ייסוד, מטרות ארגון  - נתונים מקוונים באתר

כתובת רשמית, אישור ניהול תקין, אישור זיכוי ממס לתרומות, תחום רשמיות, 

פעילות הארגון, בעלי תפקידים, מספר עובדים ומתנדבים, מחזור שנתי, תמיכות 

ממשרדי ממשלה, התקשרויות עם מוסדות ממשלתיים, מידע אודות תרומות ועוד 

הרשמיים ע"י הוגשו הדיווחים  מידה בהנתונים תלוי בזמינות המידע וב)היקף ה

 הארגון בצורה מקוונת(.

 בגיידסטאר ניתן לצפות במסמכים רשמיים ודיווחים  - מסמכים ודיווחים רשמיים

שהוגשו לרשם העמותות כגון: תעודת רישום, מסמך אישור ניהול תקין, דוחות 

 מקבלי השכר הגבוה בארגון. 5כספיים, דוחות מילוליים ורשימת 

 

 אר?באתר גיידסט םהמשתמשימי הם 

עבור קרנות, תורמים, בעלי עניין ונציגי מאגר מידע ובסיס נתונים משמעותי גיידסטאר משמש 

איסוף מידע אודות עמותות וקבלת צורך ועדות תמיכה במשרדי ממשלה ורשויות מקומיות ל

 החלטות לגבי מתן תרומות, תמיכות ומענקים.

 

 איך הארגון שלכם יכול להיעזר בגיידסטאר

 ראל יש פרופיל בגיידסטאר ללא צורך ברישום מוקדם או תשלום כלשהוא.לכל ארגון ביש

מתמונת המצב המוצגת  ולהתרשםלחפש את הפרופיל של הארגון באתר לכם,  אנו ממליצים

 בפרופיל הארגון. לעדכן פרטי מידע משלימיםלארגונים לגולשים. בקרוב נאפשר 

 

 צוות גיידסטאר ישראל בברכה,



.....................................................

בחתימתנו אנחנו מאשרים:
 שקראנו ואנו מסכימים לכל תנאי השימוש באתר.

 שהארגון מתחייב לא להעלות לאתר מידע שיקרי או פוגעני מסוג כלשהו.
 שהארגון יישא באחריות על המידע שהוא מעלה לאתר, כולל במקרה של פרסום מידע שיקרי או 

מידע פוגעני מסוג כלשהו, בטקסט או בקובץ.
 נציג הארגון יקבל סיסמה לשימוש הארגון לכתובת הדוא"ל שצוינה.
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לשליחת טופס הרשמה: 
info@guidestar.org.il :פקס: 972.8.9155961+    דוא"ל

תאריך:טופס הרשמה

מספר ת.ז: שם הנציג:  

טלפון: דוא"ל:  

מספר רישום: שם הארגון:  

לכבוד גיידסטאר ישראל,
הרינו לאשר כי )אנא הקפידו למלא בכתב יד ברור וקריא(:

הוא נציג הארגון שפרטיו מופיעים מטה לעדכון והוספת פרטי מידע באתר גיידסטאר ישראל:

..........
facebook.com/GuideStar.Israel.NPO :הצטרפו אלינו גם לפייסבוק

       


