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מבנה הדוח
:חלקיםמחמישהמורכבהדוח

ר"במגהשירותומקבלירים"המגעלרקע1.

ר"במגאיכותלהבטחתהכליעלרקע2.

'ר(ר"במגמיטביתלעבודההמידהאמותלחמשבחלוקהאיכותלהבטחתהכליניתוח3.
:)13שקף

תחומילשלושתהנוגעיםממצאיםמציג,ף"תשלשנתהדוחמןבשונה,זהדוח
תחום(מיומןאדםכוחשלהנושאיםתחת',הורים'הרוחבולתחוםר"המגשלהעיסוק
הלקוח;)מונעתהעשרהותחוםהטיפולתחום,האיתורתחום(מעניםרצף;)הטיפול
.)הורים(הוריםושותפות;במרכז

והטמעתםבחירוםחדשיםמעניםפיתוח4.

פעולהוכיווניתובנות5.



רים"המג: רקע

שהיו כולן נשים, ר"המגלמעט מפקחות , )ב"רכזים וכיו, מנהלים(מטעמי נוחות , במצגת נשתמש בלשון זכר: הערה
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)ר"מג(המרכז לגיל הרך 

מודללפי–)6גילועדמלידה(ביישוב"הרךלגילבית"כשפועל,אוניברסלימשרדי-ביןשירותשלדגם
Oneשלארגוני Stop Center

רביתרוןשישבכךוהכרההסכמהמתוך,בתוכומקצועיותופעולותשירותיםומתכללמקייםר"המג
בסיכוןלילדיםובפרט,ולהוריהםביישובהרךבגיללילדיםובהנגשתםאחתגגקורתתחתבהספקתם

מקצועואנשיצוות,הורים,הרךבגילילדים:יעדקהלישלושהמשרתר"המג

למגווןמעניםמתןהואהרךלגילשירותיםלהספקתביותרהטובהאמצעי,המקצועיתהספרותלפי
-מניעה-העשרהשלהתערבותרצףהמאפשרתכוללניתגישהפיעל,אחתגגקורתתחתצרכים
^)2019',ואחשורק(משפחתםולבניהרךבגיללילדים,טיפול-התערבות-איתור

.  מערך שירותים מיטבי לילדים בגיל הרך ולהוריהם ברשות המקומית). 2019. (ת, ליפשיץ-ורובל. ו, לוי, .ר, בן דורי גלבוע, .פ, אכתיאלת-ם'ניג, .י, שורק^ 
ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסמכון . 19-812-דמ

https://brookdale.jdc.org.il/publication/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%91%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C-%D7%94%D7%A8%D7%9A-%D7%95%D7%9C%D7%94/
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:הזההפירוטפיעל,הארץברחבי^רים"מג70היו)2021(ב"תשפבשנת

צפון
32

)46%(

דרום
16

)23%(

חיפה
5

)7%(

ירושלים
10

)15%(

תל אביב ומרכז
7

)9%(

לפי מחוזות–בארץ רים"המגמספר 

הקודמתהמדידהמאזעלהומרכזאביבתלובמחוזירושליםבמחוזרים"המגמספר.הקודמתבמדידהמאשריותררים"מגשבעה^



:רקע
רים"במגהבטחת איכות 
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הכלי להבטחת איכות
הפעולהעקרונותאתהכוללדיגיטלישאלוןהוא)הכלי:להלן(איכותלהבטחתהכלי

רלוונטייםשותפיםעםהוגדרוהמיטבייםהפעולהעקרונות.הרךלגילהמרכזיםלהתנהלותהמיטביים
הספרותסקירתועל^,רים"המגשלוההכשרהההפעלה,העבודהעקרונותמסמךעלוהתבססו,שונים

Oneמודללפיאינטגרטיבייםמרכזיםעל Stop center:בפיקוחודגשיםסטנדרטים,עקרונות^^

 לצורך התבוננות רפלקטיבית  , ר"במגבשיתוף הצוות המוביל , ר"המגמילוי הכלי מתבצע על ידי מנהל
והפקת לקחיםר"המגבפעילות 

 ומאז נעשו חמש מדידות, 2016הכלי פותח בשנת:

הפעלה והכשרה , עקרונות עבודה: משרדי-המרכזים לגיל הרך בדגם הבין). 2015. (ועדת התחלה טובה^ 
ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסמכון . סקירת ספרות: סטנדרטים ודגשים בפיקוח, עקרונות: One Stop Shopמרכזים אינטגרטיביים לפי מודל ). 2015. (ת, מרום-וצמח. ה, דולב^^ 

גיבוש 
המהלך

2016
ו"תשע

מדידה ראשונה
)פיילוט(

2017
ז"תשע

מדידה  
שנייה

2018
ח"תשע

מדידה
שלישית

2019
ט"תשע

מדידה  
רביעית

2020
ף"תש

)כלי מקוון( )כלי למילוי ידני(

2022
ב"תשפ

מדידה  
חמישית

https://brookdale.jdc.org.il/publication/integrated-one-stop-shop-centers/
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מטרות המדידה  
למידהלצורךאיכותוהבטחתמדידהשלתרבותלהטמיע

רים"במגמתמשכת

שלארגוניכמודלר"המגתפקודאתלבססone stop center–
והוריהםהילדיםעבור

טיפול התפתחותי ורגשי, איתור: לבסס עיסוק בארבעה תחומים  ,
תחום אשר (העשרה מונעת ועבודה עם הורים כתחום רוחב 

)הן לטיפול והן להעשרה, רלוונטי הן לאיתור

 להתמודדות עם רים"במגלבחון הטמעה של פעילויות שפותחו
המטרה הרביעית נוספה למדידה הנוכחית. אתגרי מגפת הקורונה
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:  רים"במגהבטחת איכות 
מערך למדידה שוטפת

האלההשלביםאתהכוללמובנהבתהליךמתרחשהיישוםאופן:

ר"במגהמובילהצוותבשיתוף,ר"המגמנהלידיעלאיכותלהבטחתהכלישלמילוי

שנאספוהנתוניםעלר"המגמפקחתעםדיון,הכלימילוילאחר

והמפקחתר"המגצוותשלמשותףסיכוםכתיבת

הממצאיםבסיסעלשנתיתעבודהתוכניתבניית
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:מהם
חדשים שזו  רים"מגמנהלי 3

להם המדידה הראשונה  
שזו להם רים"מגמנהלי35

)2022; 2020(המדידה השנייה 
שזו להם רים"מגמנהלי24

^^המדידה השלישית ויותר
)2019;2020;2022(

)מדידה חמישית(ב "המדידה בשנת תשפ

.לא מילאו את השאלון עקב אילוצים שוניםרים"המגשאר מנהלי . שפעלו בזמן שליחת הכלירים"מגמנהלי 68-השאלון נשלח ל^ 
.הנתונים מן המדידות המקוונות בלבד^^ 

רים"מגמנהלי46
השיבו לרוב השאלות  

איכות מילוי הכלי

עיבוד הנתונים מתייחס  
רים"המגמנהלי51-ל

שהשיבו לשאלון  
בשאלות שבהן השיבו מעט (

)  צוין מספרם, רים"מגמנהלי 

עיבוד הנתונים
יוני  -מארס

2022

מועד מילוי הכלי מילאו את הכלי 
מכלל  75%(רים"מגמנהלי51

^)בארץרים"המגמנהלי
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מקרא להבנת ממצאי המדידה

והטמעתםבחירוםמעניםפיתוח

הפתוחותהשאלותמןהערותאודוגמאות,מידע

הקודמתבמדידהנשאלושלאחדשותשאלותסומנו–איכותלהבטחתבכליחדשהשאלה

במקומות  ) ף"תשבשנת (הנתונים הושוו לממצאי המדידה הקודמת 
:   והם סומנו כך, )שאלות שנשאלו בנוסח זהה בשתי המדידות(השוואה -בני

יציבותעלייה ירידה
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מפקחתביקורלפניהכליאתמילאורים"המגממנהלי64%
)כמצופה(ר"המג

)51%(הקודמתהמדידהלעומתעלייה

המפקחתעםיחדהסיכוםפרקאתמילאורים"המגממנהלי82%
ר"המגעל

.הקודמתלמדידהביחסיציבותנשמרה

מילוי הכלי להבטחת איכות בהתאם להנחיות
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משרדי-במודל הביןר"במגאמות מידה 
סטנדרטיםמפרטותאשרומדידותמתואמותלהגדרות(framework)מסגרתמספקותמידהאמות

לפנישירותשלאיכותולמדידתשונותאיכויותביןלהשוואהכבסיסמשמשותהמידהאמות.ברורים
.ולאחריושיפורותהליך

בקבוצות.משרדי-הביןבמודלרים"במגמידהאמותלהגדרתעבודהקבוצותהתקיימו2021במהלך
בסיכוןונוערלילדיםהלאומיתהתוכנית3600נציגי;והחינוךהבריאות,הרווחהממשרדינציגיםהשתתפו

.רים"המגומנהלירים"המגמדריכות;אשלים-וינט'וג

'נספח א' להגדרות אמות המידה ר^

לעבודההמידהלאמותבחלוקההחמישיתהמדידהממצאיאתמציגזהדוח
^.ר"במגמיטבית
תחומילשלושתהנוגעיםממצאיםמציגזהדוח,ף"תשלשנתהדוחמןבשונה

מיומןאדםכוחשלהנושאיםתחת',הורים'הרוחבולתחוםר"המגשלהעיסוק
העשרהותחוםהטיפולתחום,האיתורתחום(מעניםרצף;)הטיפולתחום(

.)הורים(הוריםושותפות;במרכזהלקוח;)מונעת



רים"המגמאפייני 
)שהשתתפו במדידה(
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)24(47%צפון 

)12(23%דרום 

)7(14%ירושלים 

)4(8%חיפה 

)4(8%א "ת-מרכז

)במספרים ואחוזים(לפי מחוז , התפלגות המשיבים

7עד 6באשכולות –10%| 5עד 4באשכולות –45%| 3עד 1באשכולות –45%: ^כלכלי-אשכול חברתי

.הנתוניםבקובץועודכןס"הלמבאתראותרהמידע,זושאלהעלענושלארים"מגבעבור.ר"המגמנהלשלעצמידיווחעלמבוסס^

במחוז תל רים"המגעלייה בשיעור המשיבים מכלל 
)  במדידה הקודמת50%לעומת 67%(אביב ומרכז 
)  במדידה הקודמת67%לעומת 75%(ובמחוז צפון 

במחוז  רים"המגירידה בשיעור המשיבים מכלל 
)  במדידה הקודמת100%לעומת 70%(ירושלים 

במדידה  100%לעומת 80%(ובמחוז חיפה 
)הקודמת

רים"המגנשמרה יציבות בשיעור המשיבים מכלל 
)81%(במחוז דרום 

שיעור המשיבים מכלל המשיבים לכלי
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פועלים רים"המגמן ) 54%(כמחצית 
בדומה למדידה  . יותר מחמש שנים

.  הקודמת

ר"והמגותק המנהלים 

הנמצאים  רים"המגעלייה באחוז 
בשנת ההפעלה הראשונה  

).  במדידה הקודמת4%לעומת 27%(

רים"המגממנהלי 29%-ל
.ותק של עד שנה בתפקיד

רים"המגממנהלי 38%-ל
.יותר מחמש שניםותק של 

רים"המגממנהלי 1%-ל
.  ותק של יותר מעשר שנים

שנים3: ממוצעותק
שנים28–חודש : טווח

ר"המגותק ההפעלה של ותק המנהלים
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)באחוזים(N=29ר"המגמקורות המימון של 

33

23

14 12
6 6 6

0

5

10

15

20

25

30

35

ממשלה עמותות קרנות מפעל  (גוף ציבורי 
הסוכנות  /הפיס

)היהודית

רשויות מקומיות מרכזים קהילתיים כולל  (מגזר פרטי 
)ח"קופ

%

,השיכוןמשרדכגון(ממשלתיבמימוןנעזרים,נוסףבמימוןנעזריםאשררים"המגמן33%
נעזריםרים"המגמן23%-ו,)לאומילביטוחוהמוסדהחינוךבמשרדחינוכיתרווחה

.'לצפוןיעדים'היאשהוזכרההעיקריתהעמותה.בעמותות

שלהמימוןעלנוסףמגווניםמימוןבמקורותמשתמשיםרים"המג
)הלאומיתהתוכנית:להלן(בסיכוןולנוערלילדיםהלאומיתהתוכנית3600



19

^)באחוזים(ר"המגתחזוקת 

98 96 94

54

0

20

40

60

80

100

, ר מתוחזק היטב מבחינת ניקיון"המג
טלפון וחשמל, ריהוט

ר פועל במבנה העונה לדרישות  "המג
תברואה ונגישות לפי חוק, בטיחות

,  ר יש ארון אחסון מידע עם נעילה"במג
מחשב ואינטרנט

ר יש אזעקה וכפתור מצוקה "במג
מחובר למוקד

התרשים מציג תשובות על שאלות שונות בתחום^

.גבוההתחזוקהרמתעלדיווחו)98%-94%בין(רים"המגרוב
.תחזוקהעלהדיווחיםמיתרנמוךשיעור–מצוקהוכפתוראזעקהישרים"המגמן54%-ב

)(n=7התחזוקהבתחוםאתגרים
במבנההןיותרטובהבתחזוקהצורך;טיפולבחדרימחסור:תחזוקהבעיותאובציודמחסור

ר"המגלעיתים;בפעילותהמשתתפיםכמותאתומגביליםקטניםהחדרים,בחצרהןר"המג
.מקוםמצוקתוישאחרשירותבתוךמופעל

%



רים"במגהיקף מקבלי השירות 
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:  בחתך גילי לפי סוגי פעילות, ילדים המקבלים שירות
^)במספרים(תמונת מצב ארצית 

10,252

18,303

4,894

8,666

19,287

4,116

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

שלוש-לידה שש-שלוש שש ומעלה

מספר
ילדים

)פעמים בשנה3עד (פעמית -פעילות חד )פעמים בשנה4-יותר מ(פעילות קבועה 

השתתפו  6-3ילדים בקבוצת הגיל ^^ יותר
,  פעמיות הן קבועות-הן חד, בפעילויות

לעומת יתר קבוצות הגיל

ומעלה  6ילדים בקבוצת הגיל ^^ פחות
פעמיות הן  -הן חד, השתתפו בפעילויות

^^^לעומת יתר קבוצות הגיל, קבועות

ייתכן שחלק מן הילדים השתתפו בכמה פעילויות במשך השנה  ^
ואינם תמיד מספרים מדויקיםר"המגהמספרים המוצגים הם לפי הערכות של מנהלי ^^

פעמית בעבור בני שש ומעלה-ציינו פעילות חדרים"מג33; ציינו פעילות קבועה בעבור בני שש ומעלהרים"מג34^^^
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לפי סוג הפעילות שבה  , ר"במגהורים המקבלים שירות 
תמונה ארצית : השתתפו ולפי קבוצת הגיל של ילדיהם

^)במספרים(

7,400

10,797

1,422

3,805

5,277

1,101

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

שלוש-לידה שש-שלוש שש ומעלה

מספר  
ההורים

)פעמים בשנה3עד (פעמית -פעילות חד )פעמים בשנה4-יותר מ(פעילות קבועה 

ייתכן שחלק מן ההורים השתתפו בכמה פעילויות במשך השנה  ^
ואינם תמיד מספרים מדויקיםר"המגהמספרים המוצגים הם לפי הערכות של מנהלי ^^

ציינו פעילות חד פעמית בעבור הורים לילדים בני שש ומעלהרים"מג34; ציינו פעילות קבועה בעבור הורים לילדים בני שש ומעלהרים"מג32^^^

6-3הורים לילדים בקבוצת הגיל ^^ יותר
פעמיות הן  -הן חד, השתתפו בפעילויות

קבועות

6הורים לילדים בקבוצת הגיל ^^פחות
-הן חד, ומעלה השתתפו בפעילויות

^^^פעמיות הן קבועות



ר"המגניהול 
יישום התוכנית השנתית    |תוכניות עבודה ואיסוף נתונים ללמידה ומעקב  

תדירות מפגשי הצוות המוביל ונושאי המפגשים  |ר"במגהרכב הצוות המוביל 

)תשתית מידע יישובי של התוכנית הלאומית(י"התמשימוש במערכת |ניהול רישום של מקבלי השירות  
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תוכנית  ישרים"המגמן 88%-ב
עבודה שנתית

נעשה תיעוד  רים"המגמן 77%-ב
שוטף בכתב של התוכניות השונות  

^לצורך למידה ומעקבר"במג

תוכנית עבודה ואיסוף נתונים ללמידה ומעקב

.  מציין כי לא נעשה תיעוד אף לא בתוכנית אחת1מציין כי נעשה תיעוד שוטף בכל התוכניות ואילו 5כאשר , 5-1בסולם של 5או 4סימנו תשובות ^ 

הקודמתהמדידהלעומתיציבותנשמרההקודמתהמדידהלעומתיציבותנשמרה

.ושיפורלמידהלצורךנתוניםואיסוףבתכנוןעוסקים)88%-61%(רים"המגרוב
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יישום התוכנית השנתית

בהפעלתהקשורותפעילויותהןהשנתיהתכנוןלפילפועלשיצאוהפעילויות
עבודה(קבועזמניםלוחלפיועבודהלצוותיםהכשרות,השונותהתוכניות
.חדשיםמעניםפיתוחלצד,ביישובהשותפיםעם)בסדירויות

ומחסורבתקציבמחסורבשלהמתוכנניםהמעניםמןחלקבהפעלתקשייםעלו
הנחיותבשלגם(משתתפיםבגיוסקושיעלה,כךעלנוסף.(n=13)אדםבכוח

סדירויותבפיתוחקשייםוכן,)הקורונהמגפתעםלהתמודדותהבריאותמשרד
עםלהתמודדכדי.וזמינותבירוקרטייםאילוציםבשלביישובהשותפיםעםיחד

הפעולהשיתופיאתרים"המגמנהליציינו,התוכניותביישוםהאתגריםמןחלק
.המקומיתוהרשותחלבטיפתתחנות,חוליםקופותכגוןנוספיםגורמיםעם
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^)באחוזים(ר"במגהרכב הצוות המוביל 

47
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אנשי צוות מתחום  
הטיפול

אנשי צוות מתחום  
העשרה

אנשי צוות מתחום  
האיתור

רכזי יחידה /מנהלי
התפתחותית

מינהלה ר"מנהלי מג טיפת חלב אחר

%

מובילצוותישרים"המגמן88%-ב
הטיפולמתחוםצוותאנשיחבריםהמוביליםהצוותיםמן47%-ב

לא ציינו שהם חברים בהם וענו מי עוד  ר"המגנובע מכך שמנהלי בצוותים המוביליםר"מגייתכן שהאחוז הנמוך של מנהלי ^ 
מלבדם חבר בצוות המוביל

הקודמתהמדידהלעומתר"במגהמוביליםהצוותיםבאחוזיציבותנשמרה



27

ונושאי המפגשים  ר"במגתדירות מפגשי הצוות המוביל 

69
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%

תדירות המפגשים  
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עדכונים שוטפים משרדית-עבודה בין תיאום טיפול בנוגע 
למקבלי שירות

%

נושאי המפגשים

הצוותים רים"המגמן 69%-ב
המובילים נפגשים בתדירות הנעה  

בין פעם בשבוע לפעם בחודש 
יש יציבות ביחס למדידה הקודמת  

השונים  רים"במגהצוותים המובילים 
עדכונים  : בהם, עוסקים בנושאים דומים

) 84%(מקצועית -עבודה בין, )98%(שוטפים 
)80%(ותיאום טיפול בנוגע למקבלי השירות 
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)באחוזים(ניהול רישום של מקבלי השירות 

55
43
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יש רשימה ממוחשבת  
מעודכנת ברוב או בכל  

התוכניות

יש רשימה ידנית 
מעודכנת ברוב או בכל  

התוכניות

בחלק מן התוכניות יש 
רשימה ממוחשבת או  

ידנית

%

)באחוזים(ניהול רישום בתוכניות 

76

24

ניהול רשימות המתנה לתוכניות  
)באחוזים(

יש
רשימת
המתנה

ברוב התוכניות יש  , רים"המגמן 98%-ב
. רשימות מעודכנות של מקבלי השירות

יש רשימות רים"המגמן 55%-ב
ממוחשבות של המשתתפים בתוכניות  

.ובכל היתר הרשימות ידניות

אין 
רשימת 
המתנה

יש רשימת רים"המגמן 76%-ב
.  המתנה של הפונים לתוכניות

זוהי עלייה לעומת המדידה הקודמת  
)57%.(
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^)באחוזים) (תשתית מידע יישובית(י"התמשימוש במערכת 
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בחינת התקדמות מצב הילדים ישיבות צוות כלליות תכנון תוכנית עבודה שנתית

%

התרשים מציג תשובות על שאלות שונות בתחום^

.)57%(הילדיםמצבהתקדמותאתלבחוןכדינעשהי"התמבמערכתהשימושעיקר
)52%(כלליותצוותבישיבותי"התמממערכתבנתוניםבשימושעלייהישזובמדידה
.)41%(הקודמתבמדידהלעומת



כוח אדם מיומן

|כוח אדם והיקף משרה 

|שלא ביחידות ההתפתחות המוכרות על ידי משרד הבריאות –ר"במגתחום הטיפול ההתפתחותי והרגשי 

ר"במגשילוב מתנדבים |  באנשי מקצוע ביישוב  ר"המגתמיכה מקצועית של |  ר"במגהכשרות לצוותים 
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)באחוזים(כוח אדם והיקף משרה 

מנהל  רים"המגמן 49%-ב
.מועסק במשרה מלאהר"המג

נשמרה יציבות לעומת המדידה  
הקודמת באחוזי המנהלים  
.המועסקים במשרה מלאה

.  יש מזכירהרים"המגמן 57%-ב
נתון זה נמוך מן המדידה הקודמת  

)70%.(

35%

16%

49%
משרה מלאה

חצי משרה

יותר מחצי משרה

היקף משרת 
ר"המגמנהל 
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שלא ביחידות –ר"במגתחום הטיפול ההתפתחותי והרגשי 
)באחוזים(ההתפתחות המוכרות על ידי משרד הבריאות 

36
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-טיפול פסיכו
סוציאלי

, תחום השפה
דיבור ותקשורת

ריפוי בעיסוק פיזיותרפיה טיפול רגשי  
בהבעה ויצירה

טיפול רגשי אחר

%

הטיפולבתחוםתוכניות2021בשנתפעלושבהםרים"המגמן45%-ב
בתחומיםגיווןיש,התפתחותיחידותבאמצעותשלא,והרגשיההתפתחותי

.שירותיםניתנושבהם
רים"המגמן28%-ב,סוציאלי-הפסיכוהטיפולבתחוםניתנוהטיפוליםרים"המגמן36%-ב

רים"המגמן26%-ובתקשורתקלינאיותידיעלותקשורתדיבור,השפהבתחוםניתנוהטיפולים
.בעיסוקריפוישלבתחוםניתנוהטיפולים



33

ר"במגהכשרות לצוותים 

.ר"המגלצוותהכשרות2021בשנתבוצעורים"המגמן75%-ב

עבודהומודלחזוןבנייתכגון,ר"המגלניהולהנוגעיםנושאיםכללור"המגלצוותההכשרות
;הסיפורחשיבות;ילדיםבקרבמצוקהסימניכגון,הילדהתפתחותבתחוםהכשרותלצד,לצוות

הוריםעםעבודה;לילדההורהביןהקשראיכותקידום;חושיויסות;תקינההתפתחות
,(n=7)המקומיתהרשות,(n=16)"הפרויקטכרטיס"מתקציב:מגווניםמימוןמקורותצוינו

(n=12)החינוךומשרדהחוליםקופותכגוןאחריםמימוןמקורות
קושיאו(n=4)להכשרותתקציבלמצואבעיההייתהכיציינורים"המגממנהליחלק:אתגרים

(n=2)להכשרותהצוותלכלהמתאיםזמןלמצוא

.הקודמתהמדידהלעומתיציבותנשמרה
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^)באחוזים(באנשי מקצוע ביישוב ר"המגתמיכה מקצועית של 
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הדרכות קבוצתיות  
n=47

n=47מתן ייעוץ  n=40ימי עיון 

%

התרשים מציג תשובות על שאלות שונות בתחום^

.ביישובהשירותיםמערךעםפעולהשיתופימקיימיםרים"המגמרבית

בגילהעוסקיםביישובמקצועבאנשיתמכורים"המג
,בפעוטונים,במעונותטיפול-חינוךוצוותימנהלות:הרך

טיפתתחנותאחיות;ציבורייםובגניםפרטייםבגנים
היוכןכמו.הילדיםבגניויועצותמפקחות;חלב

,בקהילהורופאיםגושןעמותתשלעיוןבימישותפים
,הלאומיתהתוכניתבשיתוףהרךהגילשלפורמים

.ועודביישוביםוחינוךהרווחהאגפי

)72%(קבוצתיותהדרכותבאמצעותביישובהמקצועבאנשיתמכורים"המג
.)60%(וייעוץ



35

ר"במגשילוב מתנדבים 

.מפעיל מתנדביםר"המגציינו כי רים"המגממנהלי 65%

כגון,ר"המגבמסגרתשפעלותוכניותבמגווןהשתלבוהמתנדבים
,התפתחותייםחוגים,משחקייה;הרךלגילמועדונית;אימהותמועדון

.זכויותומיצויהאדמיניסטרציהבתחוםהתנדבותלצד
שירותמתנדבי,סטודנטים,הנוערתנועותוחניכיתלמידים?מתנדבמי

.השלישיהגילבני,לאומי

)88%(ירידה לעומת המדידה הקודמת 



רצף מענים
ובין רופאי הילדים בקהילה ר"המגיחסי גומלין בין |  שיתוף פעולה עם שירותים בקהילה  

ר"המגדרכים לאיתור ילדים שיכולים להיעזר בשירותי |  באנשי מקצוע ביישוב  ר"המגתמיכה מקצועית של 
|פעילות העשרה התפתחותית מונעת |  ?כיצד סופקו השירותים–תחום הטיפול ההתפתחותי והרגשי 

אתגרים ברצף המענים
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שיתוף פעולה עם שירותים בקהילה

שיתוף פעולה בנוגע לדרכי עבודה  
ולפיתוח תוכניות לאוכלוסיית היעד

91%
.נשמרה יציבות לעומת המדידה הקודמת

:  שותפים נפוצים
,  א"מתי, מחלקות החינוך, האגף לשירותים חברתיים

גורמים  , התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון360°
,  מרכז צעירים, קופת חולים, תחנות טיפת חלב, ביישוב

מעונות היום , אשלים-וינט'ג
:נושאים מרכזיים

עבודה עם הורים , הפעלת תוכניות/ פיתוח תוכניות 
,  איתור וטיפול, הכשרות לצוותים, )ייעוץ, הדרכות, סדנאות(

יצירת שפה משותפת  , מדיניות/ תוכנית עבודה יישובית
:אתגרים בעבודה אינטגרטיבית

לעיתים הקושי נובע ממחסור בכוח אדם

שיתוף פעולה ממוקד בנוגע לילדים  
ומשפחותיהם  

96%
.נשמרה יציבות לעומת המדידה הקודמת

:  שותפים נפוצים
,  קופת חולים, מחלקות החינוך, האגף לשירותים חברתיים

התוכנית הלאומית לילדים ולנוער  360°,תחנות טיפת חלב
ן"מעג, )משרד הבריאות(המכון להתפתחות הילד , בסיכון

,  )משרד החינוך(אור , )משרד החינוך()גן-מערך תומך מעון(
)משרד הרווחה(נתיבים להורות 

:נושאים מרכזיים
,  בניית תוכנית טיפול/ משולב או מתואם , מתן טיפול משותף

משפחות  , הדרכת הורים ופעילויות איתור, שיתוף מידע
ועדות אפיון וזכאות ופרט, נזקקות וילדים בסיכון

.בקהילהשירותיםעםפעולהמשתפים)96%-91%(רים"המגרוב
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)המשך(שיתוף פעולה עם שירותים בקהילה 

.ביישובבוועדותהשתתפור"המגמצוותנציגיםרים"המגמן86%-ב

.)74%(קודמתהמדידהלעומתעלייהזוהי

מקצועייםפורמיםכגון,ביישובובוועדותבפורומיםשותףר"המגצוותהיה2021בשנת
לגילהיגויועדות,חינוךפורום,הלאומיתהתוכניתשלהרךהגילפורום,מקצועיים-ובין
.ן"מעגפורום,הרך
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^  ובין רופאי ילדים בקהילהר"המגיחסי גומלין בין 
)באחוזים(
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רופאי הילדים הפנו משפחות 
ר  "לקבלת שירותים במג

אנשי צוות הפנו משפחות לרופא 
הילדים 

ר "רופא הילדים ביקר במג
ר והתייעצות "להיכרות עם המג

רופא הילדים העביר הדרכה  
ר  "לצוות המג

%

, 2021בשנת . רים"המגיש קשר בין רופאי ילדים בחלק מן היישובים ובין 
.רים"מגמן היישובים שבהם פועלים 47%-בר"למגרופאי ילדים הפנו ילדים 

^^.מן היישובים הקשר כלל את כל ערוצי ההתקשרות המפורטים בתרשים8%-ב

בחיזוק הקשר עם רופאי הילדים בקהילה לצורך איתור  רים"המגעמותת גושן לרפואת ילדים בקהילה שותפה למערך ^ 
. בעיות התפתחות ואיגום משאבים

התרשים מציג תשובות על שאלות שונות בתחום^^ 
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ר"המגדרכי איתור של ילדים שיכולים להיעזר בשירותי 
^)באחוזים(
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ר"במג

איתור באמצעות  
גורמים מחוץ 

ר  "למג

איתור באמצעות  
רופאי הילדים

%

התרשים מציג תשובות על שאלות שונות בתחום^ 

.איתורלצורךפעולותבמגווןנוקטיםרים"המג
.)92%(החינוךמסגרותבאמצעותהיאלאיתורביותרהנפוצההדרך

בכללהאיתורלהגדלתפעולותנעשו,כךעלנוסף
עםיחדשיאבאירועישימושידיעלהאוכלוסייה

תחנותעםמשותפיםאירועיםכגון,השותפים
באמצעותאיתורבוצעכןכמו.חלבטיפת

,חברתייםלשירותיםהאגףכגון,ביישובהשותפים
שלפסיכולוגים;שמיעהמכוני,צעיריםמרכז
;המשפחהלבריאותתחנות;הילדיםבגניח"השפ

קליטהמחלקת;קהילתייםמרכזים
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כיצד סופקו  –תחום הטיפול ההתפתחותי והרגשי 
)באחוזים(? השירותים

47 45
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יחידת התפתחות ר"תוכניות במג לא סיפקו טיפולים 
התפתחותיים ורגשיים

%

אספקת  שירותים בתחום הטיפול ההתפתחותי והרגשי 
)באחוזים(

.שירותים בתחום הטיפול ההתפתחותי והרגשי2021סופקו בשנת רים"המגמן 92%-ב

ידיעלניתןהמענהשבהםבמקרים
הפעילר"המג,ר"במגאחרותתוכניות
משרדשל('מעטפת'כגוןתוכניות

משרד-י"שפ('פתוחהדלת'ו)הבריאות
רפואיים-פרהצוותיםהעסיק,)החינוך

השירותעםפעולהבשיתוףופעל
.חינוכי-הפסיכולוגי

פעלורים"המגוביתרהבריאותמשרדידיעלהמוכרותהתפתחותיחידותפעלורים"המגמן47%-ב
.זהבתחוםאחרותתוכניות
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^)באחוזים(פעילות העשרה מונעת 

76 72 68
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לאימהות  
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חוגים עם 
אוריינטציה  
התפתחותית

משחקייה 
התפתחותית

תוכניות העשרה  
אחרות

%

^)באחוזים(סוגי השירות בתחום ההעשרה 

התרשים מציג תשובות על שאלות שונות בתחום^ 

מונעתלהעשרהתוכניות2021בשנתפעלו)76%-68%(רים"המגבמרבית
.כלשהובתחום

עםחוגים,ולתינוקותלאימהותבוקרתוכניות2021בשנתפעלורים"המגמן76%-ב
.)68%(התפתחותיותומשחקיות)72%(התפתחותיתאוריינטציה

אחרותהעשרהתוכניותהופעלוכאשר
כגון,בתכניםגיווןלראותהיהאפשר

וכושרתזונה;ואומנותדרמהסדנאות
.'אלכיתהמוכנות;לתינוקות
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אתגרים ברצף המענים

:אתגרים הנוגעים לשיתוף פעולה בין מערכות
 הדדיות נמוכה בין השותפים(n=8) ,  לדוגמה חלק מן השותפים לא זמינים להגיע

.לוועדות או במקרים אחרים אין שיתוף הדדי במידע על תוכניות
 מחסור באנשי מקצוע בקרב השותפיםותחלופה של כוח אדם(n=5)  לצד מסדי

ועל העברת  (n=4)המקשים על ניהול משותףנתונים הפועלים במערכות שונות 
.(n=3)מידע על ילדים 

אתגרים תקציביים ומחסור בכוח אדם טיפולי הפוגעים ברצף בין איתור  
(n=3)לטיפול 



ר"המגעבודת 
'הלקוח במרכז'בגישת 

רים"במגקבלת קהל |  נושאי העבודה עם הורים |  הורים יישוג
הנגשת מידע על תוכניות|  רים"המגהנגשה פיזית של 
רים"המגאתגרים בהנגשה של |  רים"המגהתאמה תרבותית של 
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הוריםיישוג

שאינםהוריםעםקשרלקייםכדיהרלוונטיותבמסגרותפועליםרים"המגמן66%
.ר"המגשירותיאתצורכים

^)50%(הקודמתהמדידהמןעלייהזוהי

:הוריםיישוגלפעילותבולטותדוגמאות

צריכתעדמקצועאנשיידיעלליווי;ר"למגומחוץר"המגבתוךתוכניותבאמצעותויישוגשיווק
ביתביקוריבאמצעותיישוג;מעוןומנהלותגננותכגוןאוניברסלייםגורמיםבאמצעותיישוג;השירות

שיאאירועי,חלבטיפתבתחנותשיווקאירועי;;היולדתבביתביקורים;טלפונישיווק;סיות"עוידיעל
ומפגשי;הגילאיותהוועדותבאמצעותביישובהמקצועלאנשימידעהעברת;ולילדיםלהורים
.הילדיםוגניהמעונותבאמצעותחשיפה

רלוונטית כדי לקיים קשר עם הורים שאינם  באף מסגרתהמרכז לא פעל -1. 5-1מתוך סולם של 5או 4סימנו תשובות ^
הרלוונטיות כדי לקיים קשר עם הורים שאינם צורכים את שירותיובכל המסגרות המרכז פעל -5; צורכים את שירותיו 
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^)באחוזים(נושאי העבודה עם הורים 

התרשים מציג תשובות על שאלות שונות בתחום^ 
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הקניית כלים לסיוע בתפקוד ההורי מתן מידע על התפתחות הילד היכרות עם שירותים ביישוב/מתן מידע

%

להוריםשיסייעוכליםבהקנייתעוסקיםרים"המג)96%-ל84%בין(ברוב
.הילדהתפתחותעלמידעובמתןההוריבתפקוד
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שעותאתלהרחיבישכךלשם.עובדיםלהוריםבעיקרהפעילותשעותאתלהתאיםנדרש
ביישוביםרים"במגבבוקרשבתלימיוכןבבוקרשישיולימיהצוהרייםאחרלשעותהפעילות

.בזוםגםשירותקבלתלאפשרישכןכמו.ערביים

.קהלקבלתישרים"המגמן88%-ב

סבורים כי שעות הפעילות מתאימות כמעט לחלוטין  רים"המגממנהלי 79%
^       .לצורכי האוכלוסייה

.יציבות לעומת המדידה הקודמתנשמרה

רים"במגקבלת קהל 

מציין  1מציין כי השעות מתאימות לחלוטין לצורכי האוכלוסייה ואילו 5כאשר , 5-1בסולם של 5או 4סימנו תשובות ^
כי השעות לא מתאימות כלל לצורכי האוכלוסייה
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)באחוזים(רים"המגהנגשה פיזית של 

אליהםההגעהדרכימבחינתמונגשיםרים"המגמן78%
^)הסעההסדריויש/להגעהנוח/מרכזיבמקוםנמצאים(

)69%(הקודמתהמדידהלעומתעלייה

^^עגלותעםולאנשיםמוגבלותעםלאנשיםמונגשיםרים"המגמן94%

הקודמתהמדידהלעומתיציבותנשמרה

להגעהנוח/מרכזימיקום-5;תחבורהאין/מרוחק-1כאשר,5-1שלבסולםטובהשההנגשהסברואם5-4סימנו^
מלאבאופןמונגש-5;כללמונגשלא-1כאשר,5-1שלבסולםטובהשההנגשהסברואם5-4סימנו^^
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)  באחוזים(הנגשת מידע על תוכניות 
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ר"הנגשת מידע בתוך המג ר"הנגשת מידע מחוץ למג

%

)79%(לוומחוצה)86%(ר"המגבתוךנגישהתוכניותעלהמידערים"המגבמרבית

התרשים מציג תשובות על שאלות שונות בתחום^ 
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^, ^^)באחוזים(רים"במגהתאמה תרבותית 
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יש תכנים תרבותיים יחודיים יש אנשי מקצוע דוברי שפות טפסים בכמה שפות/שירות/יש מידע

%

התרשים מציג תשובות על שאלות שונות בתחום^ 
תרבותיתבהתאמהצורךואיןהומוגניתהאוכלוסייהרים"מג13-ב^^

ף"בתש77

ף"בתש89

ף"בתש61
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מתחבורהמרוחקר"המגכיעולהפיזיתבהנגשהקושייששבהםבמקרים
עםולאנשיםלעגלותמונגשלאר"המגלעיתים;חנייהמצוקתישנהאו/וציבורית

שונותבשפותוטפסיםמידעשלהנגשהישנהתמידלא;וראייהשמיעהמוגבלות

ר"המגבהנגשתאתגרים 



שותפות הורים
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35% שיתפו הורים בפורומים שונים ביישוב או קידמו יוזמות של  רים"המגמן
כדי לקדם את מעורבות ההורים בקהילההורים 

61% ר"במגאוספים משובים מן ההורים המקבלים שירות רים"המגמן

שותפות הורים

הקודמתהמדידהלעומתיציבותנשמרה

)27%(הקודמתהמדידהלעומתעלייה



רים"המגתוכניות שהוטמעו בפעילות 
לאחר תקופת מגפת הקורונה
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פתרונות ומענים להתמודדות עם אתגרי מגפת הקורונה

רים"במגפותחומעניםאופתרונותאילונבדקו)ף"תש(הקודמתבמדידה
ומעניםפתרונותאםנבדקהנוכחיתבמדידה.הקורונהמגפתאתגריעםלהתמודדות

.בשגרהוהוטמעונשארואלו

אתגריםעםלהתמודדותהמיועדיםומעניםפתרונותהוטמעורים"המגמן84%-ב
.חירוםשלבתקופות

חירוםלשעתשפותחווהמעניםהפתרונותאתמפרטתהבאבשקףהמוצגתהטבלה
לחירוםכתוכניותאובשגרהכתוכניות,חירוםלשעתכתוכניותרים"במגוהוטמעו

^.יחדגםושגרה

בחירוםרקאובשגרההוטמעהמענהאםציינולארים"המגמןחלק^
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שירותים של טיפול  תוכניות לאיתור
התפתחותי ורגשי

פעילויות של העשרה 
עבודה אינטגרטיבית עם  עבודה עם הוריםהתפתחותית מונעת

ר"למגגורמים מחוץ 
עבודה אינטגרטיבית  

ר"המגבתוך 

הדרכות הורים  
בתוכנית איתור  

בזום

לפי  (טיפולים של סל אישי  
ועדת אפיון וזכאות של 

ניתנו  ) החינוך המיוחד
ר"במגבאופן פרטני 

חלוקת ערכות מותאמות  
גיל לילדים בבידוד

/  פגישות הורים
הרצאות להורים  
באמצעות הזום

עבודה בשותפות ובשיתוף  
פעולה עם כלל הגורמים  

תיאום  , ביישוב לצורך איתור
טיפול ואיגום משאבים

ליווי המשפחות על ידי  
ר"המגמנהלת /ס"עו

בנבכי הבירוקרטיה עד  
ר"במגקבלת השירות 

הדרכות צוותי  
פעוטונים בזום

טיפולים התפתחותיים  
בזום לילדים שנמצאים  

בבידוד

שליחת טיפים על 
בתוך  ר"מגידי צוות 

דפי קשר להורים  
במעונות  

חיזוק קשרים עם גורמים  
רלוונטיים המטפלים בילדי  

קשר לוועדת  (החינוך המיוחד 
)א"ולמתיאפיון וזכאות 

הקמת מערכת תיעוד  
משותפת לרכזות  

למעקב אחרי צורכי  
משפחות בזמן חירום  

ליווי  , שירותים מרחוק
משפחות לילדים עם קשיי  

התפתחות

מענה טיפולי בזום  
–להורים וילדים 
קו חם להורים

ליווי צוותי החינוך בגנים

חלוקת משחקים  
למטופלים להמשך טיפול  

מרחוק בביתם

ר"המגהשתתפות של נציגות 
בוועדת חירום ובוועדות  

אחרות ביישוב

שיתוף פעולה עם רופאי  
הילדים

^  רים"במגפתרונות ומענים לשעת חירום אשר הוטמעו 
(n=42)

יותראורים"מגשניידיעלהוזכרובסגולהמודגשיםהפתרונות^



תובנות וכיווני פעולה
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תהליך המדידה: תובנות

1.
מעורבות גבוהה  

:  במילוי הכלי
רים"המגממנהלי 75%

,  השתתפו במדידה
בדומה להשתתפות  

.במדידה הקודמת

3.
המפקחות שותפות  

:  במילוי הכלי
רים"המגמן 80%-בכ

המפקחות השתתפו  
בכתיבת הסיכום של  

בדומה למדידה  , הכלי
.  הקודמת

2.
המשך הסתגלות 
:  למדידה המקוונת
כמעט לא היו קשיים 

טכניים לעומת במדידה  
.הקודמת
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):  אמות המידה(איכות השירות –תובנות 
היבטים לשימור  

בהשוואה בין ממצאי המדידה הנוכחית לממצאי המדידה הקודמת ניכרת המשכיות בעבודה 
:בתחומים האלהר"המגמיטבית התואמת את אמות המידה של 

עובדים עם תוכנית עבודה מסודרת  רים"המגממנהלי 88%: מדידה והערכה, ניהול1.

הכשרות לצוות2021התקיימו בשנת רים"המגמן 75%-ב: כוח אדם מיומן2.

שיתוף פעולה עם שירותים אחרים 2021התקיים בשנת רים"המגמן 91%-ב: רצף מענים3.
שותף בוועדות  ר"המגצוות . בקהילה בנוגע לדרכי עבודה ולפיתוח תוכניות לאוכלוסיית היעד

זוהי  . העובדים השתתפו בוועדות ביישוברים"המגמן 86%-ב: הרלוונטיות לגיל הרך ביישוב
.לעומת המדידה הקודמתעלייה

סבורים כי שעות הפעילות  רים"המגממנהלי 79%:'הלקוח במרכז'בגישת ר"המגעבודת 4.
דיווחו על רים"המגכמו כן חלק ניכר ממנהלי . מתאימות כמעט לחלוטין לצורכי האוכלוסייה

חלק מן  . פתרון אחד לפחות שפיתחו בעת משבר הקורונה כדי לטייב את השירות לאוכלוסייה
.הפתרונות נשארו כפתרונות לשעת חירום וחלקם הוטמעו בשגרה
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):  אמות המידה(איכות השירות –תובנות 
היבטים לחיזוק

כמשאב  ר"המגמתן תשומת לב להיבטים שלהלן עשויה לחזק את תפיסת 
.משמעותי לגיל הרך ביישוב

הפוניםשלהמתנהרשימתישרים"המגמן76%-ב–והערכהמדידה,ניהול
)57%(הקודמתהמדידהלעומתעלייהזוהי.לתוכניות

לאנשי)60%(וייעוץ)72%(קבוצתיותהדרכותסיפקר"המג–מיומןאדםכוח
זובמדידהלראשונהנבדקזההיבט.ביישובמקצוע

היישוביםמן47%-בר"למגילדיםהפנוילדיםרופאי2021בשנת–מעניםרצף
זובמדידהלראשונהנבדקזההיבט.רים"מגפועליםשבהם
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):  אמות המידה(איכות השירות –תובנות 
)המשך(היבטים לחיזוק 

פועלים במסגרות הרלוונטיות כדי לקיים קשר  רים"המגמן 66%-ב: הלקוח במרכז
זוהי עלייה לעומת המדידה הקודמת  . ר"המגעם הורים שאינם צורכים את שירותי 

נמצאת בירידה לעומת המדידה  ר"במגהנגישות התרבותית , לצד זאת). 50%(
89%השנה לעומת 70%(תכנים תרבותיים ייחודיים הקודמת הן בהימצאות

והן  ) 77%לעומת 45%(אנשי מקצוע דוברי שפות הן בהימצאות, )ף"בתש
)61%לעומת 38%(טפסים בכמה שפות /שירות/מידעבהימצאות

קידמואוביישובשוניםבפורומיםהוריםשיתפורים"המגמן35%:הוריםשותפות
מןמשוביםאספורים"המגמן61%;)ף"בתש27%לעומת(הוריםשליוזמות

אתלהביעלהוריםמאפשרהוריםשיתוף.ר"במגשירותהמקבליםההורים
פיהםעלר"במגהמופעליםהמעניםאתלטייבומאפשרוצורכיהםדעותיהם
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:  כיווני פעולה
רים"במגחיזוק תהליכי הבטחת איכות 

למידה עם עמיתים  
:  ר"המגבתוך 

שימוש בכלי להבטחת  
כדי  רים"במגאיכות 

למנף למידת עמיתים  
:משמעותית

קיום שיח סביב  
הממצאים כדי לתכנן את  

ר"במגתוכנית העבודה 

:  חיזוק שותפויות
שימוש בכלי להבטחת  

כדי למנף  רים"במגאיכות 
למידת עמיתים משמעותית  

יחד עם שותפים  

:ר"למגמחוץ 
קיום שיח סביב הממצאים 

כדי לסמן יחד עם  
השותפים יעדים לשנה  

הקרובה

הרחבת השימוש בכלים 
ללמידה והערכה  

כגון קבלת משובים מן 
לצורך למידה  , ההורים

וטיוב השירות  

פיתוח שפה משותפת  
סביב הנושאים  

המאגדים את אמות  
:  רים"במגהמידה 

היכרות עם הנושאים  
המאגדים את אמות 

המידה ופיתוח תוכנית  
עבודה שנתית מקדמת 
שימור ושיפור בהתאם  

לנושאים המאגדים
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כיווני פעולה לטיוב המילוי של הכלי

,איכותלהבטחתבכלישאלותלכמהבמענהשהתגלהאחידותחוסרבשל
:האלההשאלותאתלחדדחשוב

אתהממלא,ר"המגמנהלהאם
הצוותמןכחלקעצמואתיציין,הכלי

?בלבדהצוותחברישאראתאו

עלמידעהמספקותהשאלותחידוד
ר"במגהשירותמקבלימספר

הטיפוללתחוםהמתייחסתבשאלה
רגשיטיפולביןלהפרידלשקוליש

התפתחותילטיפול

המידהאמותפיתוחתהליךבעקבות
יש,2022במהלךשנעשהרים"למג

שאלותאיכותלהבטחתבכלילהוסיף
לפיהפעולהלדרכיהמתייחסות

אתהמאגדיםהנושאיםחמשת
המידהאמות



נספח
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תחוםפיעלתוכניותשלהפעלה,נתוניםמבוססתכנון–והערכהמדידה,ניהול
ובאמצעותובוהנעשותפעולותמגווןעלר"המגשלעצמיתבקרהוהפעילות

ר"המג,לדוגמה.הפעילותתחוםפיעלמשתנהאדםכוחהגדרת–מיומןאדםכוח
)הטיפולתחום(השותפיםהמשרדיםהנחיותפיעלמטפליםיעסיק

העשרהתחוםטיובלצורךחדשותויצירתקיימותשותפויותחיזוק–מעניםרצף
ר"המגבאמצעות

צוותביןהיחסיםמערכתוחיזוקומשפחתוהילדשלהוליסטיתראייה–במרכזהלקוח
להוריםר"המג

בחשבוןומובאיםנשמעיםההוריםקהילתוצורכיאמונות,קולות–הוריםשותפות
ותוכניותמעניםבתכנון

ר"במגאמות המידה : 'נספח א
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