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המדידהמהלך 

השתתפו  

להבטחת איכותהכליתקופת מילוי 
2018נובמבר -אפריל 

מרכזים29

מרכזים24השתתפו שבה , בהשוואה לשנה הקודמתעלייה

(מרכזים17)במדידה שנייה פעם השתתפו , מן המרכזיםמעל מחצית 

גיבוש המהלך להבטחת איכות במרכזים לגיל הרך  –2016ע  רק

(  מדידה ראשונה)פיילוט ביצוע–2017

מדידה שנייה  –2018

צפון , חיפה, דרום: בין מחוזותהשוואה  ניתוח הנתונים

(   2017שנת )למדידה הקודמת השוואה 

(  הדבר מצוין ומוסבר, בשאלות שבהן המדגם שונה)מרכזים 29: מדגם



מאפייני המרכזים לגיל הרך  
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המרכזיםמאפייני 

התפלגות המרכזים לפי מחוזות

4-ו3לאשכולות מן המרכזים שייכים 55%|5עד 1שייכים לאשכולות מן המרכזים 90%*: אקונומי-אשכול סוציו

(8-6)יותרגבוהאשכולעלדיווחומרכזיםשלושה.ת/המנהלשלעצמידיווחעלמבוססיםהנתונים*
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הפעילותשנות 

בהקמה 
(במהלך השנה הראשונה)

14%
(4)

4עד 1מעל 
17%

(5)
10-ל5בין 

55%
(16)

10מעל 
14%

(4)

שנים  10-ל5מן המרכזים פועלים בין כמחצית 

(בדרום38%-ובחיפה 50%לעומת 73%)שנים 10-5פועלים רוב המרכזים בצפון 

(בחיפה0%-ובצפון 9%לעומת 25%)שנים10-פועלים יותר מ–במחוז דרום יש יותר מרכזים ותיקים 
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ות/המנהליםותק 

נמצאים בתפקיד מחצית כ

(55%)שנים 5-שנה לבין 

שנים5.5בממוצע 

(N=28)( שנים23-חצי שנה: טווח)

ות/המנהליםבמחוז חיפה 

יותר בתפקידות/חדשים

שנה ראשונה בתפקיד לעומת  67%)

( במחוז צפון0%-במחוז דרום ו25%

הרכב כוח האדם המוביל במרכזים

חברי הצוות המוביל

רוב המרכזים ציינו שמות ותפקידים  

(מרכזים לא ענו2)(93%)

:  הצוותוהרכב גודל 

(7-2טווח )צוות ות/חברי4בממוצע 

שכוללים תפקידי , תחומיים-צוותים רב

ניהול וטיפול, ריכוז

:  עיקרייםתפקידים 

:  נפוצים)ת תוכנית או תחום/רכז

צוות  , (ותחום העשרהן"מעגתוכנית 

ת יחידה  /ומנהל( ס"בעיקר עו)טיפולי

רכזי תחומי הליבה

יותר ממחצית מן המרכזים ציינו שמות  

(כל היתר לא ענו)(66%)ותפקידים 

:  מספר הרכזים

(4-1טווח )רכזים 2.6בממוצע 

:עיקרייםותחומים תפקידים 

ת תוכנית  /רכז: התפקיד הנפוץ ביותר

במידה פחותה צוות טיפולי ;או תחום

ת יחידה/ומנהל

טיפול: התחום הנפוץ ביותר
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 (76%)רוב המרכזים דיווחו שנעשה מיפוי

(2018ועד שנת 2007משנת )טווח גדול של שנת המיפוי

 (   ילדים2,500ועד ילדים 64-מ)שאותרוטווח גדול של מספר הילדים

 המחוזותיתר לעומת , דרום פחות מרכזים דיווחו על מיפוייםבמחוז

(במחוז צפון82%-במחוז חיפה ו83%לעומת 63%)

:  בשאלות האלה( וספק לגבי איכותם)הנתוניםאחידות במילוי ניכר חוסר 

"האחרונההמרכזים בשנה מספר הילדים מקבלי השירות באמצעות "

6-3; 3-0: ביישוב לפי קבוצות גילמספר ילדים בגיל הרך ":נכון להיוםביישוב נתוני האוכלוסייה "

התוכנית הלאומית3600לפי מיפוי של , ביישובהילדים איתור 
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הכליתהליך העבודה עם 

שיפור באיכות מילוי הכלי  

לפני ; מן המרכזים מילאו את הכלי כנדרש62%

(בשנה הקודמת42%לעומת )ביקור המפקחת

(21%-3%טווח )5%ממוצע לשאלה –מידע חסר 

רוב המרכזים מילאו את הכלי כנדרש

(לפני ביקור המפקחת)

ביום ביקור המפקחת 
17%

(5)

יום לפני  14-בין יום ל
ביקור המפקחת

35%
יום לפני ביקור  45-15(10)

המפקחת 
24%

(7)

יום לפני ביקור  71
המפקחת 

3%
(1)

*חסר מידע 
21%

(6)

(במחוז צפון9%-ובמחוז דרום 25%לעומת מן המרכזים לא השיבו לשאלה 50%שבו , חיפהבמיוחד במחוז )שלא השיבו לשאלה אחוז גבוה *



ממצאים עיקריים



המרכזים לאוכלוסיית היעדהנגשת
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היעד  הנגשה לאוכלוסיית 

מרכז אחד נמצא עדיין בהקמה* 

רק בקרב המרכזים שהשאלה הייתה רלוונטית עבורם  **

**התאמות תרבותיות

(N=17)88%–אנשי מקצוע דוברי שפות 

(N=22)68%–תכנים תרבותיים ייחודיים 

(N=11)55%–מגשר תרבותי 

קיימים בכמה שפות  טפסים /שירות/מידע
–45%(N=20)

מידע על המענים

המידע על המענים מונגש  

לאוכלוסיית היעד

(*N=28)מונגש בתוך המרכז 86%

מונגש מחוץ למרכז79%



12 מרכז אחד נמצא עדיין בהקמה* 

בעיקר לשעות אחר  ,צורך בהרחבת השעות להורים עובדים

(n=19)הצוהריים או הערב

:  המענים שצוינו בהקשר זה הם
(  n=13)יחידה התפתחותית1.

(n=9)( 'סדנאות וכו, הדרכת הורים)פעילויות להורים עובדים 2.

(n=9)חוגי העשרה להורים ולילדים 3.

4%04% 21% 46% 25%
חסר 
מידע

לצורכי  כלללא מתאימות 
האוכלוסייה

:שעות פעילות המרכז מתאימות לצורכי האוכלוסייה

*(N=28)5-ו4תשובות מן המרכזים ציינו 71%

לכלמתאימות 
צורכי האוכלוסייה

1 5

3%7% 7% 7% 17% 59%
חסר 
מידע

1

לא מונגש  
כלל

: או לבעלי מוגבלויות/המרכז מונגש לעגלות ו
5-ו4תשובות מן המרכזים ציינו 76%

5

מונגש  
מלאבאופן 

3%3% 7% 31% 17% 38%
חסר 
מידע

1

אין תחבורה  / מרוחק
ציבורית או הסדרי הסעה

: המרכז מונגש מבחינת דרכי ההגעה אליו
5-ו4תשובות מן המרכזים ציינו 55%

5

/  להגיענוח / מיקום מרכזי
הסדרי הסעה

המשך–הנגשה לאוכלוסיית היעד



פעילות בתחומי העיסוק
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טיפולי התפתחותיתחום 

96% 92% 88%
76%

60%

דיבור  , שפה
ותקשורת  

ל   טיפו
פסיכוסוציאלי

י בעיסוק ריפו ותרפיה פיזי טיפול רגשי  
יצירה   ו בהבעה 

תחומי הטיפול

לילדים לפני התאמת תוכנית הטיפולעל הערכות או /אבחונים ודיווחו על( 79%)רוב המרכזים 

לילדיםקיימות תוכניות טיפול ( 86%)ברוב המרכזים 

ויצירה  יותר מרכזים במחוז צפון מפעילים תוכניות לטיפול רגשי בהבעה 

(בדרום45%-בחיפה ו60%לעומת 78%)



15 לא מתקיימים טיפולים התפתחותיים לילדיםבארבעה מרכזים *

עם הילדמתקיים שיתוף של ההורים בעבודה הטיפולית ( 88%)המרכזים ברוב 

8% 0%0% 4% 44% 44%

חסר מידע

1

כלללא התקיים 

שיתוף של 
ההורים

שיתוף של ההורים  מידת ה

(N=25)*הילד בעבודה הטיפולית עם 

5
התקיים שיתוף  

של ההורים  מלא

טיפולי התפתחותיתחום 
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עבודה עם הורים

97% 90% 86% 86%
83%

66%

הדרכות בקבוצות  
קטנות של הורים  

פעילות בקבוצות  
קטנות של הורים  

וילדים  

פעילות משותפת  
לכלל ההורים ולכלל  

הילדים

הדרכת הורים  
פרטנית

פעילות משותפת  
לכלל ההורים  

טיפול  
דיאדי של  /משפחתי

הורה וילד

(=2n)התערבות אחר /סוג תוכנית

(  n=1)תוכנית נתיבים להורות 1.

מודולהלכל תוכנית קיימת 2.

(n=1)לליווי הורים 

(  בשנה הקודמת92%לעומת 66%)דיאדי של הורה וילד /משפחתיהמרכזים דיווחו פחות על טיפול 

כל המרכזים מפעילים תוכניות המיועדות להורים

(  6-2: טווח)שונותהתערבויות /חמישה סוגים של תוכניות, בממוצע

(66%)דיאדי של הורה וילד /פחות מרכזים מקיימים טיפול משפחתי
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המשך-עבודה עם הורים 

90% 90%
83%

45%

,  הקניית דרכי התמודדות
כלים ומיומנויות בתפקיד  

ההורי

היכרות עם  /מתן מידע
שירותים ועם משאבים  

ביישוב  

,  מתן מידע על עולם הילד
סביבתו  , התפתחותו

החברתית ותרבות הפנאי  
שלו  

מעורבות הורים בקהילה  

(בשנה הקודמת66%לעומת 45%)פחות מרכזים מפעילים תוכניות שעוסקות במעורבות הורים בקהילה 

38%לעומת 55%)מרכזים במחוז צפון מפעילים תוכניות שעוסקות במעורבות הורים בקהילהיותר 

(במחוז חיפה33%-ובמחוז דרום 

בממוצע שלושה ; שנבדקובנושאים שעוסקות מפעילים תוכניות ( 97%)כל המרכזים כמעט 

(4-1: טווח)שונים נושאים 
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7% 3% 31% 34% 24%

1
לא פעל  המרכז 

רלוונטית  באף מסגרת

כדי לקיים קשר עם הורים

שאינם מבקרים בו

שאינם צורכים את שירותיוהמרכז פעל ליישוג הורים שבה המידה 

5

הרלוונטיות כדי לקיים  בכל המסגרות פעל המרכז 
הורים שאינם מבקרים בו  עם קשר 

יצרו קשר עם הורים שאינם צורכים ( 58%)יותר ממחצית מן המרכזים 

המרכזאת שירותי 

המשך-עבודה עם הורים 
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( 97%)תוכנית אחת לאיתור מוקדם /רוב המרכזים דיווחו על לפחות פעילות

(79%)שלגביהם נשאלו תוכניות /סוגי הפעילויותעל שלושת דיווחו חלקם הגדול 

איתור

בהקמהמרכז אחד נמצא עדיין * 

93%

89%

83%

מסגרות חינוכיות   תוכניות  /מענים
*שקיימים במרכז

שיתוף פעולה עם  
שירותים בקהילה  

דרכי האיתור
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(76%)רוב המרכזים דיווחו כי קיימו לפחות פעילות העשרה התפתחותית מונעת אחת

(52%)סוגי פעילויות העשרה קיימו שלושה מחצית מן המרכזים

העשרה

62%

55% 55%

חוגים עם אוריינטציה  
התפתחותית

משחקייה תוכניות לאימהות  
ותינוקות

סוגי פעילויות העשרה  

:שלושה מרכזים ציינו שהם מקיימים פעילויות העשרה נוספות

בתחום החינוך הסביבתי לילדי הגניםפעילות , תינוקותלעיסוי סדנה , ביתיתלהדרכת תוכניות



עבודה אינטגרטיבית  

מחוץ למרכז ובתוך המרכז
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בקהילהשיתוף פעולה עם שירותים 

פעולה לצורך שיתוף 

דרכי עבודה  גיבוש 

תוכניותופיתוח 

100%

: שותפים נפוצים

למשל  )מרכזים בקהילה , רווחה

טיפת חלב ושירותים  , (ס"מתנ

חינוכיים-פסיכולוגיים

פעולה בנוגע  שיתוף 

ספציפייםלילדים 

79%

: שותפים נפוצים

-שירותים פסיכולוגיים, רווחה
חינוכיים ומוסדות חינוך

:  נושאים מרכזיים

מתן טיפול  / תוכנית טיפול בניית 

משולב או מתואם, משותף

המרכזים דיווחו כי הם מקיימים שיתוף פעולה כלשהו עם שירותים בקהילהכל 

פעולה עם שירותים בקהילה לגיבוש דרכי עבודה ופיתוח תוכניות  שיתוף אחוזים מעט גבוהים יותר של , בהשוואה לשנה הקודמת

(  100%לעומת 79%)לילדים ספציפיים בנוגע פעולה שיתוף ואחוזים נמוכים יותר של ( 91%לעומת 100%)

ציינו  ( 86%)רוב המרכזים 

:כלשהו בשיתוף הפעולהאתגר

השיתוף  )שיתוף הפעולה הקייםחיזוק 

(שוטף/מעמיק/לא מספיק הדוק

התמודדות  )שיפור בהעברת המידע

(עם אתגר החיסיון

:  שירות/הארגון

; (8)חינוכיים -שירותים פסיכולוגיים
(7)חלב טיפת ; (7)רווחה 
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המשך–בקהילה פעולה עם שירותים שיתוף 

(בשנה הקודמת78%לעומת 97%)בפורומים יותר מרכזים דיווחו על השתתפות 

פורומים/השתתפות בוועדות

97%

צוותים/ועדות/המרכזים השתתפו בשלושה פורומים, בממוצע

מקצועיות  -ועדות מקצועיות ובין, צוינו בעיקר ועדות לגיל הרך
3600ופורום גיל הרך 
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מרכזהמוביל בתחומי הפעילות של הצוות 

100%
76% 66%

45%

זיהוי צרכים ופיתוח  
תוכניות

הכשרת צוות המרכז התווית מדיניות  
וחזון המרכז

הנעת עובדים

למרות שלא כולם דיווחו על הרכב הצוות המוביל, הצוותהמרכזים דיווחו על תחומי העיסוק של כל * 

,(בדרום88%-ובצפון 82%לעומת 33%)בהכשרת צוות המרכז העוסקים במחוז חיפה אחוז נמוך יותר של צוותים מובילים 

(.בדרום88%-בצפון ו73%לעומת 33%)מדיניות ובהתוויית ( בדרום63%-בצפון ו36%לעומת 17%)עובדים בהנעת 

(* 100%)צרכים ופיתוח תוכניות הצוות המוביל במרכזים עוסק יותר בזיהוי 
(45%)עובדים ופחות בהנעת 
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ישיבות צוות  

.  והתדירות שונה, מאחר שבכמה מרכזים נערכות ישיבות גם לכל הצוות וגם לחלק ממנו* 

(בשנה הקודמת83%לעומת 97%)באחוז המרכזים המקיימים ישיבות צוות עלייה 

(במחוז דרום43%-ובמחוז חיפה 50%לעומת 70%)צוות צפון מתקיימות יותר ישיבות במחוז 

10%
(3)

26%
(8)

29%
(9)

35%
(11)

(*N=31)תדירות

פעם  

בשבוע
פעם  מספר פעמים בשנה

בשבועיים

פעם  

בחודש

חלק מהצוות  
18%

(5)

כל הצוות  
56%

(15)

גם כל הצוות וגם  
חלק מהצוות  

26%
(7)

(  N=27)משתתפים 

השנהים ישיבות צוות במהלך מקיימ(97%)םכמעט כל המרכזי

מתקיימות  מן המרכזים הישיבות בכשליש 

(פעם בשבועייםפעם בשבוע או )גבוההבתדירות 

מן המרכזים כל הצוות משתתף בישיבהבכמחצית 
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93%
81% 74%

63% 56%

עדכונים בנוגע  
לעבודת המרכז

דיון בסוגיות  
רוחב הנוגעות  

ן -לעבודה הבי
מקצועית

פיתוח מקצועי  
לצוות  

הצגת מקרה  
ודיון בנוגע לילד  

או משפחה  /ו
במרכז

תיאום טיפול  
בנוגע לילדים  

ומשפחות  
המגיעות למרכז

(N=27)תוכן הישיבות 

יוזמותפיתוח; פיתוח אישי; גון פיתוח וגיבוש צוותכ, אחריםמקיימים ישיבות צוות בנושאים מרכזים מעטים ציינו שהם גם 

המשך-צוות ישיבות 

( 93%)המרכז כמעט בכל המרכזים מקדישים זמן בישיבות הצוות לעדכונים בנוגע לעבודת

(45%)ופחות מקדישים זמן לתיאום טיפול בנוגע לילדים ולמשפחות 



ניהול המרכז
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כוח אדם  

ת/מנהל

ות/מן המנהליםרק כשליש 

במשרה מלאה  ות/עובדים

(34%)

80%-60%של במשרה 25%

בחצי משרה41%

ממחצית המרכזים יש  ביותר 

(62%)ה /מזכיר

ות/עובדיםות/מן המזכיריםכמחצית 

(N=18)במשרה מלאה או יותר 

מלאה או יותר  במשרה 45%
משרהבחצי 33%
אחוז80%-60%במשרה של 11%

חסר מידע11%

צפון אחוז גבוה יותר של  במחוז 

במשרה מלאה  ות/שעובדיםות/מזכירים

-במחוז דרום ו50%לעומת 71%)או יותר

(במחוז חיפה0%

ות/מתנדביםהמרכזים ישברוב 

(83%)

(N=24)התנדבות קבועה83%

(מספר שעות בשבוע במהלך כל השנה)

פעמית-חדעל התנדבות דיווחו כל היתר 

:  המתנדבים העיקריים

תלמידי תיכון וסטודנטים
ובנות שירות  מבוגרים : במידה פחותה

לאומי
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מקצועיות  -הכשרות והדרכות בין

ביותר ממחצית המרכזים התקיימו  

המרכזהכשרות לצוות 

62%

,  במרכזיםהצוות אנשי בממוצע 

(  4-1טווח )הכשרות 2-בהשתתפו

:  נושאי ההכשרות

,  בתחום של התפתחות הילד)ספציפיים נושאים •

(ועודסוגיות טיפוליות 

מרפאים  )לפי אנשי מקצוע , היו ייעודיותההכשרות •

(צוות משחקייה או מנהלות מעונות, בעיסוק

בכשליש מן המרכזים התקיימו הדרכות 
מקצועיות שהיו פתוחות גם לכלל  -בין

ביישובהמקצוע אנשי 

34%

מקצועיות  -נמוכים יותר של הדרכות ביןאחוזים 

בהשוואה לשנה  63%לעומת  34%)

(הקודמת

המרכזים לא קיימו כלל הדרכות  , חיפהבמחוז 

43%-ובדרום 62%לעומת )מקצועיות -בין

(בצפון
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המרכזים אוספים משובים מן  

ההורים הצורכים את השירותים

66%

במחוז צפון אחוז גבוה יותר של מרכזים 
67%לעומת 73%)האוספים משובים 

(במחוז דרום63%-במחוז חיפה ו

תיעוד שוטף בכתב של הפעילויות  

הנעשות בתוכניות השונות

למעקב ולשיפור, איסוף נתונים ללמידה

במרכזים קיימות רשימות  

מעודכנות של מקבלי השירות

79%
,מן הרשימות הן ממוחשבות70%)
(ידניותהן 8%-הן ממוחשבות חלקית ו22%

במרכזים קיימות רשימות פונים  

בהמתנה לתוכניות השונות

83%
פונים בהמתנה  52בממוצע 

יותר מרכזים דיווחו על רשימת המתנה  

-הפרהביחידה ההתפתחותית ובטיפולים 

רפואיים

3%
0%
3% 34% 38% 21%

חסר 
מידע

1
לא נעשה תיעוד

באף תכנית  

5

נעשה  

תיעוד  

בכל  שוטף 
התכניות  
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המשך–ולשיפור איסוף נתונים ללמידה 

83%
69% 59% 59%

ות   ישיבות צו
וה מלו

ן תוכנית   ו תכנ
עבודה שנתית

ות   ישיבות צו
ות   כללי

בחינת  
התקדמות מצב 

הילדים

מרכז אחד בצפון ציין שהוא  

י"התממשתמש במערכת 

לצורך פורום הגיל הרךגם 

(93%)לצרכים שונים י "התמבמערכת שהם משתמשים רוב המרכזים דיווחו 

כל ההיבטים שלגביהם שנשאלו  שהם משתמשים בה עבור שליש דיווחו , מתוכם

בכלל ההיבטים, הקודמתלעומת השנה י "התמבשימוש במערכת עלייה 

(71%-42%טווח )55.25%לעומת ( 89%-59%טווח )67.5%בממוצע 
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עבודה שנתית   תוכנית

דיווחו שקיימת תוכנית עבודה שנתית  מן המרכזים 83%

לפילוח הזמנים שהוגדרהעבודה מיושמת מן המרכזים תוכנית 67%

שקיימת תוכנית עבודהשדיווחו אחוז גבוה יחסית של מרכזים 

(בשנה הקודמת75%לעומת 83%)

4% 4% 4% 21% 50% 17%
חסר 
מידע

1

לא כלל התכנית 

לוח  מיושמת לפי 
הזמנים

((N=24עבודה תוכניותיישום 

5

התכנית מיושמת  

לוח  לפי במלואה 
הזמנים  
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*  תשתיות

100% 96% 96% 93%
75%

שירותי תחזוקה  ניקיון שוטף ריהוט המתאים 
לאוכלוסיית היעד

ציוד משרדי אזעקה וכפתור 
מצוקה מחובר 

למוקד

(*N=28)תשתיות נדרשות לפי כרטיס הפרויקט 

ושהמקום  שהריהוט במרכז מתאים לאוכלוסיית היעד מן המרכזים דיווחו96%

מחומם ומקורר בהתאם לעונות השנה

שהמרכז נקי ומטופחמן המרכזים דיווחו 86%

(75%)דיווחו על קיום אזעקה וכפתור מצוקה שמחובר למוקד פחות מרכזים

4%0%0% 11% 61% 25%
חסר 
מידע

1
ונקימטופח לא כללהמרכז 

*((N=28מידת הניקיון וטיפוח המרכז 

5
מטופח ונקימאודהמרכז 

בהקמהמרכז אחד נמצא עדיין * 



סיכום
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מהלך המדידה

1

3

2

עלייה בהשוואה לשנה הקודמת :מספר המרכזים שהשתתפו במדידה

(24לעומת 29)

(  5%ממוצע לשאלה –מידע חסר )אחוז גבוה של מילוי הכלי

רוב המרכזים מילאו את הכלי להבטחת איכות  :מועד מילוי הכלי כנדרש

(בשנה הקודמת42%לעומת 62%)לפני ביקור המפקחת 
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המרכז לאוכלוסיית היעדהנגשת

 מונגשעל המענים המידע

(  מחוץ לו79%; המרכזבתוך 86%)

 (88%)שפות מקצוע דוברי אנשי

 (68%)ייחודיים תרבותיים תכנים

מגבלות  או לאנשים עם /הנגשה לעגלות ו

(76%)

 (*55%)מגשר תרבותי

טפסים קיימים בכמה שפות  /שירותים/מידע

(45%)

 (55%)הנגשה טובה מבחינת דרכי ההגעה

הקודמתבשנה 17%לעומת עלייה * 

לחיזוקהיבטים לשימורהיבטים 
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התפתחותיטיפולי –העיסוק פעילות המרכז בתחומי 

  שיתוף הורים בעבודה הטיפולית עם הילדים

(88%)

או הערכות לילדים לפני התאמת  /אבחונים ו

(82%)הטיפול תוכנית

(86%)בתחום הטיפולי התפתחותי תוכניות

ארבעה מרכזים ציינו שאין  :טיפולתוכניות

טיפול  תוכניותאצלם 

 (60%)טיפול רגשי בהבעה ויצירה

לחיזוקהיבטים לשימורהיבטים 
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עבודה עם הורים–פעילות המרכז בתחומי העיסוק 

 (97%)בקבוצות קטנות הדרכות

  פעילות בקבוצות קטנות של הורים וילדים

(90%)

 (86%)פעילות לכלל ההורים והילדים

 (83%)פעילות משותפת לכלל ההורים

דיאדי של הורה וילד  /תכניות טיפול משפחתי

(66%  )

בנושא מעורבות הורים בקהילה  תוכניות

(45%)

 הורים שאינם צורכים את ליישוגפעילות

(58%)שירותי המרכז 

לחיזוקהיבטים לשימורהיבטים 
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איתור והעשרה–פעילות המרכז בתחומי העיסוק 

  פעולות איתור באמצעות מסגרות חינוכיות

(93%)

  איתור באמצעות המענים שקיימים במרכז

(89%)

  שיתופי פעולה עם שירותים מחוץ למרכז

(83%)

 (62%)חוגים עם אוריינטציה התפתחותית

 (55%)משחקייה

(55%)בוקר לאימהות ותינוקות תוכניות

לחיזוקהיבטים לשימורהיבטים 
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עבודה אינטגרטיבית 

 תוכניותשיתוף פעולה עם שירותים בקהילה ביחס לגיבוש דרכי עבודה ופיתוח

(100%)

 (79%)שיתוף פעולה עם שירותים בקהילה בנוגע לילדים ספציפיים

 (97%)עובדים מצוות המרכז משתתפים בקביעות בוועדות

 (93%)מקיימים ישיבות צוות

לשימורהיבטים 
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ניהול המרכז

שימוש במערכת  : איסוף נתונים ללמידה ושיפור

בעיקר לתכנון תכנית עבודה שנתי  : י"התמ

(66%  )

(83%)ולישיבות הצוות המלווה 

  יש רשימות מעודכנות של מקבלי השירות בכל

(79%)התוכניות 

 (83%)עבודה שנתית תוכניתעובדים לפי

  מתעדים בכתב את הפעילויות הנעשות

(59%)בתוכניות השונות 

 (  62%)התקיימו הכשרות לצוות המרכז

מקצועיות פתוחות לכלל  -התקיימו הכשרות בין

(34%)אנשי המקצוע ביישוב

לחיזוקהיבטים לשימורהיבטים 
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לדיון וכיווני פעולהסוגיות 
בשאלות הקשורות למאפייני 

,  מחוז, אקונומי-אשכול סוציו)המרכז 

מספר ילדים מקבלי שירות ומספר  

(ילדים ביישוב

כיצד , למשל)בשאלות פתוחות

המרכז מתקיים קשר עם הורים שאינם 

דוגמאות של  , צורכים את שירותיו

(שיתוף פעולה עם שירותים בקהילה

בשאלות הקשורות למענים במרכז  
בשאלות הקשורות לישיבות  , למשל)

יש לעתים התייחסות למענים  –צוות 

(אותםשמתכללעצמם ולא למרכז כגורם 

עם אפשרות להכניס  )להכניס מידע מראש •

(שינויים

את אופן התיעוד של מספר הילדים  להגדיר •

במרכזהמקבלים שירות 

הנחיה לגבי מקור המידע של מספר  להוסיף •

הילדים ביישוב  

לחדד את נוסח השאלות  

הפתוחות או לשקול להפוך  

חלק מהן לשאלות סגורות

לחדד את ההגדרה של המרכז  

את המענים בוהמתכללכגורם 

1

אחידות או טעויות  חוסר 
במילוי חלק מן השאלות
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המשך–לדיון וכיווני פעולה סוגיות 

אפיון הדוח  /מבנה
ברמת המרכז

תוכנית עבודה שנתית  של מבנה אחיד לגבש  2

חוסר אחידות במילוי  

הסיכום על ידי  
המפקחת

שאלות מכוונות והנחיות למילוילהוסיף  3


