
הבטחת איכות
במרכזים לגיל הרך  

(רים"מג)
ף"תשלשנת ממצאי המדידה

אפרת שנהב והילה דולב

,  לחינוך קדם יסודי' המחקר הוזמן על ידי  אגף א
-360°משרד החינוך ועל ידי , הפדגוגיהמינהל

ומומן בסיוע  , התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון
התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון -360°

21-191-מ2021פברואר 

משרד החינוך

,הפדגוגיהמינהל

לחינוך קדם ייסודי' אגף א



תוכן העניינים

5-312-617-1321-18

26-2234-2738-3545-39

48-4657-54 53-49



רים"המגרקע על 



ברוקדייל-וינט'ג-מאיירסמכון . 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^ 4

(ר"מג)המרכז לגיל הרך 

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

רביתרוןשישבכךוהכרההסכמהמתוך,בתוכומקצועיותופעולותשירותיםומתכללמקייםר"המג▪
.בסיכוןלילדיםובפרט,ולהוריהםביישובהרךבגיללילדיםובהנגשתםאחתגגקורתתחתבהספקתם

.וביישובר"במגמקצועואנשיהורים,הרךבגילילדים:יעדקהלישלושהמשרתר"המג▪

למגווןמעניםמתןהואהרךלגילשירותיםלהספקתביותרהטובהאמצעי,המקצועיתהספרותלפי▪
-מניעה-העשרהשלהתערבותרצףהמאפשרתכוללניתגישהפיעל,אחתגגקורתתחתצרכים
.^(2019',ואחשורק)משפחתםולבניהרךבגיללילדים,טיפול-התערבות-איתור
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, ברחבי הארץרים"מג63יש ( 2021)כיום 
:על פי הפירוט הזה

צפון
33

(52%)

דרום
16

(26%)

חיפה
5

(8%)

ירושלים
5

(8%)

מרכז ותל אביב
4

(6%)

לפי מחוזות–בארץ רים"המגמספר 



רקע על

רים"במגהבטחת איכות 
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הכלי להבטחת איכות
הפעולהעקרונותאתהכוללמקווןשאלוןהוא(הכלי:להלן)איכותלהבטחתהכלי▪

עלוהתבססו,שוניםרלוונטייםשותפיםעםהוגדרואלהעקרונות.הרךלגילהמרכזיםלהתנהלותהמיטביים

במרכזיםהעוסקתמקצועיתספרותסקירתועל^,רים"המגשלוההכשרהההפעלה,העבודהעקרונותמסמך

Oneמודללפיאינטגרטיביים Stop Shop:בפיקוחודגשיםסטנדרטים,עקרונות^^

והפקת לקחיםר"המגלצורך התבוננות רפלקטיבית בפעילות , מילוי הכלי מתבצע אחת לשנה▪

:הןהמדידהמטרות▪

רים"במגמתמשכתלמידהלצורךאיכותוהבטחתמדידהשלתרבותלהטמיע✓

oneשלארגוניכמודלר"המגתפקודאתלבסס✓ stop center-והוריהםהילדיםעבור

מונעתהעשרה,ורגשיהתפתחותיטיפול,איתור:תחומיםבארבעהעיסוקלבסס✓

(להעשרהוהןלטיפולהן,לאיתורהןרלוונטיאשרתחום)רוחבכתחוםהוריםעםועבודה

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

2016

מדידה ראשונה
(פיילוט)

2017

מדידה  
שנייה

2018

מדידה
שלישית

2019

מדידה  
רביעית

2020

(כלי מקוון) (כלי למילוי ידני)

מערך למדידה שוטפת–רים"במגהבטחת איכות 
:האלההשלביםאתהכוללמובנהבתהליךמתרחשהיישוםאופן▪

ר"במגהמובילהצוותבשיתוף,ר"המגמנהלידיעלבשנהפעםאיכותלהבטחתהכלישלמילוי✓

(למפקחתמחווןלפיתשאול)הכליממילויכחלקרים"המגעלהמפקחתשלר"במגביקור✓

הכליממילויכחלקר"המגומנהלהמפקחתשלמשותףסיכום✓

(2020בשנת)עומקלניתוחמראששנבחרושאלותארבעסביבביישובשותפיםועםר"במגפנימישיח✓

המפקחתעםבשותפות(הממצאיםבסיסעל)שנתיתעבודהתוכניתבניית✓

:ומאז נעשו מדידות בכל שנה, 2016הכלי פותח בשנת ▪
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^(בארץרים"המגמכלל 75%)רים"מג47מילאו את הכלי 

חדשים שזו להם המדידה הראשונה  רים"מג11:  מהם
שזו להם המדידה השנייה ויותררים"מג36

2020אוגוסט -יונימועד מילוי הכלי

שהשיבו לשאלון  רים"המג47-עיבוד הנתונים מתייחס לעיבוד הנתונים
(  צוין מספרם, רים"מגבשאלות שבהן השיבו מעט )

השיבו לרוב השאלות  רים"המגרוב איכות מילוי הכלי
(  מן השאלות לפחות81%השיבו על רים"מג40-יותר מ)

(מדידה רביעית)ף"תשמדידה בשנת 

.בהקמה ואילוצים שנבעו ממשבר הקורונהרים"מגובהם , לא מילאו עקב אילוצים שוניםרים"המגשאר ^ 
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ט"נעשה שינוי קל בשאלות של הכלי לעומת הכלי שהועבר בשנת תשע

בתקופת משבר הקורונהר"המגפעילות הוספת שאלות על 

הכלימןשעלוהממצאיםבאמצעותבלמידההעמקההתבצעה

הכליאתשמילאורים"המגמןאחדלכלהנבחרותהשאלותארבעממצאיהפצת
.הנוכחיתבמדידה

אשרהחינוךבמשרדיסודיקדםאגףמנהלתידיעלנבחרוהשאלותארבע
שאלהונבחרה,רים"המגמדריכותבשיתוף,רים"המגעבודתאתמתכללת

.בכלינושאמכלמייצגת

שינויים במדידה הנוכחית ובשימוש בממצאים
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מקרא להבנת ממצאי הכלי להבטחת איכות  

(ט"שנת תשע)השוואה למדידה הקודמת 
השוואה צוינה כאשר נמצאה עלייה ניכרת או ירידה ניכרת

שאלות או תשובות המתייחסות ישירות להשפעת משבר הקורונה

שהיו כולן נשים–למעט מפקחות , (ב"רכזים וכיו, מנהלים)מטעמי נוחות , לאורך המצגת אנו משתמשים בלשון זכר: הערה

דוגמאות או הערות מן השאלות הפתוחות, מידע

ר"המגאחת מארבע השאלות שנבחנו ברמת  4
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מילאו את הכלי  רים"המגמן 51%
לפני ביקור המפקחת  

רים"המגמן 66%שבה , ירידה לעומת המדידה הקודמת
לפני ביקור המפקחת  מילאו את הכלי

כולל הפרק , מילאו את הכלירים"המגמן 81%
בכלי שבו סיכום המפקחת

מן  76%שבה , עלייה קלה לעומת המדידה הקודמת
כולל הפרק של סיכום המפקחת,את הכלימילאו רים"המג

מועד מילוי הכלי

15%
ביום ביקור  
המפקחת

(7)

25%
יום לפני 14עד 

ביקור  
המפקחת

(12)

26%
יום לפני ביקור  45-15

המפקחת

11%
אחרי ביקור  

המפקחת
(5)

23%
חסר מידע

(11)

(במספרים ובאחוזים)מילוי הכלי להבטחת איכות 



רים"המגמאפייני 
שהשתתפו במדידה
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3600לפי מיפוי של , איתור הילדים בסיכון ביישוב

התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון–

המיפוירים"המגמן65%-ב)2020-ל2008השניםביןבוצעהמיפוי▪
(2020לשנת2014שנתביןבוצע

התוכנית–3600שלמיפויעלדיווחו(רים"מג38)רים"המגמן81%▪
בסיכוןולנוערלילדיםהלאומית
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3עד 1באשכולות –51%| 5עד 1באשכולות –93%: ^כלכלי-אשכול חברתי

.כלכלי-החברתילאשכולבנוגעלשאלההשיבולארים"מגשני.ר"המגמנהלשלעצמידיווחעלמבוסס^

50%

100%

100%

81%

67%

(2)4%א"ת-מרכז

(5)11%ירושלים

(5)11%חיפה

(13)27%דרום

(22)47%צפון

אחוז המשיבים מכלל  
במחוזרים"המג

אחוז המשיבים מכלל  
המשיבים לכלי

לפי מחוז  , שהשיבורים"המגהתפלגות 
(באחוזים ובמספרים)
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שנים4-1
40%

(19)

שנים10-5
38%

(18)

שנים10-יותר מ
18%

(8)

מצויים במהלך שנת ההפעלה 
הראשונה

4%
(2)

מצויים בשנת  רים"מגורק שני , (שנים5-יותר מ)שהשיבו הם ותיקים רים"המגמן 56%
ההפעלה הראשונה

(באחוזים ובמספרים)רים"המגהוותק של 



17

נמצאים  מן המנהלים 72%
שנים5בתפקיד עד 

שנים4.8: ממוצע
שנים26–חצי שנה : טווח

בעלי ותק של עד  ( 72%)רובם 
שנים5

בלבד רים"מגשלושה מנהלי 
שנים10בעלי ותק של מעל 

רים"במגמאפייני כוח האדם המוביל 

ציינו שיש  רים"המגמן 89%
צוות מוביל  

64%, 4-1: ^מספר חברי הצוות
4ציינו כי יש בצוות המוביל 

חברים  

הכוללים  , תחומיים-צוותים רב
ניהול וטיפול, תפקידי ריכוז

ציינו שיש  רים"המגמן 66%
רכזים לתחומי העיסוק

:  ^מספר הרכזים
רכזים  3בממוצע ; 4-1

פחות  , לעומת המדידה הקודמת

שבהם יש רכזים לתחומי  רים"מג

(  76%לעומת 66%)העיסוק 

.רכזיםארבעהועדצוותחבריארבעהעדלצייןיכלוהמשיבים^

רכזי תחומי העיסוקחברי הצוות המובילותק המנהלים



רים"במגהיקף מקבלי השירות 
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לפי סוג , מתוך סך הילדים ביישוב, ר"במגהילדים מקבלי השירות 
תמונה ארצית  –הפעילות שבה השתתפו ולפי קבוצת הגיל 

^(באחוזים)

.לא מילאו את הנתונים במלואם או לא מילאו אותם כללרים"מג28, שמילאו את הנתונים במלואםרים"המג19הנתונים חושבו רק בקרב ^ 

17%
9%

40% 43%

20% 17
9

43 40

12
20

פחות ילדים בקבוצת הגיל הצעיר ביותר  
השתתפו  ( מלידה ועד גיל שלוש)

בפעילות קבועה

השתתפו  6-3יותר ילדים בקבוצת הגיל 
בפעילויות הן מצומצמות הן קבועות

17

40

20

9

43

12

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

3מלידה ועד גיל  6-3גיל  ויותר6גיל 

%

( מפגשים בשנה3עד )מצומצמת  (מפגשים בשנה ומעלה4)קבועה 
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לפי סוג הפעילות  , ר"במגמספר הילדים מקבלי השירות 
^שבה השתתפו ולפי קבוצת הגיל

מבוסס על דיווחי המנהלים: הערה
.גם אם לא השיבו לכל השאלות בנוגע למספר הילדים מקבלי השירות, שהשיבו תשובה כלשהירים"המג42הנתונים בשקף זה כוללים את ^ 

10,238 

18,884 

6,360 

8,618 

22,283 

2,945 

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

3מלידה ועד גיל  6-3גיל  ויותר6גיל 

מספר  
הילדים

(מפגשים בשנה3עד )מצומצמת  (מפגשים ויותר בשנה4)קבועה 
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שהשתתפו בשנה ר"במגמספר ההורים מקבלי שירות 
^לפי סוג הפעילות, רים"במגהחולפת בפעילויות 

טיפול  
/משפחתי

דיאדי של 
הורה ועוד בן  

משפחה

הדרכת  
הורים  
פרטנית

פעילות  
משותפת  

לכלל ההורים  
(כמו הרצאות)

פעילות משותפת  
לכלל ההורים  
ולכלל הילדים  

(כמו אירועי שיא)

הדרכות  
בקבוצות 

קטנות של 
הורים  

(הורים15-8)

פעילות  
בקבוצות 

קטנות של 
הורים וילדים

אחר

1,4382,3773,94412,3632,2662,4621,050

.  ייתכן שחלק מן ההורים השתתפו בכמה פעילויות במהלך השנה^ 



רים"המגהנגשת 

לאוכלוסיות היעד
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קהלקבלתישרים"המגמן91%-ב▪

ר"המגבתוךמונגשהמעניםעלהמידערים"המגמן91%-ב▪

בפרסומיםלמשל)ר"למגמחוץמונגשהמעניםעלהמידערים"המגמן78%-ב▪
(ר"המגשלהאינטרנטבאתראוביישוב

והנגשת המידע על  רים"במגקבלת קהל 
המענים הניתנים
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(n=32)יש אנשי מקצוע דוברי שפות רים"המגמן 77%-ב

(85%)ירידה לעומת המדידה הקודמת 

(n=37)יש תכנים תרבותיים ייחודיים רים"המגמן 89%-ב

(82%)עלייה לעומת המדידה הקודמת 

(n=39)טפסים בכמה שפות /שירות/יש מידערים"המגמן 61%-ב

(44%)עלייה לעומת המדידה הקודמת 

משרתים הרים"במגהתאמות תרבותיות 
אוכלוסיות הטרוגניות



25

(באחוזים)רים"המגההנגשה הפיזית של 

מונגשים מבחינת  רים"המגמן 69%
^דרכי ההגעה אליהם

4 7 20 17 52%

אין / מרוחק מיקום 
תחבורה ציבורית או 

הסדרי הסעה

1

/ מיקום מרכזי 
יש  / נוח להגיע 

הסדרי הסעה

5

מונגשים לעגלות  רים"המגמן 87%
^או לאנשים עם מוגבלות/ו

מונגש  
באופן 

מלא

לא 
מונגש  

כלל

7 2 4 13 74%

1 5
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השינויים שהיה כדאי לעשות בשעות הפעילות כדי שיתאימו יותר לצורכי האוכלוסייה

ויש להרחיב עבורם את שעות הפעילות  , האוכלוסייה העיקרית שלה נדרשת התאמת שעות הפעילות היא הורים עובדים
(רים"מג29)הערב או לסופי שבוע , לשעות אחר הצוהרייםבעיקר 

שעות הפעילות  רים"המגמן 75%-ב
^  מתאימות לצורכי האוכלוסייה

. 5או 4סימנו תשובות ^

(61%לעומת 75%)עלייה במידת ההתאמה של שעות הפעילות, לעומת המדידה הקודמת

כלללא מתאימות 
לצורכי האוכלוסייה

לכלמתאימות 
צורכי האוכלוסייה

1 5

2 23 43 32%

לאוכלוסייה  ר"במגהתאמת שעות הפעילות 
(באחוזים ובמספרים)

4

:  המענים שצוינו בהקשר זה הם
( רים"מג17)יחידה התפתחותית 1.
(רים"מג14)( 'סדנאות וכו, הדרכת הורים)פעילויות להורים עובדים 2.
(רים"מג8)חוגי העשרה להורים ולילדים 3.
(רים"מג7)מענה טיפולי 4.
(רים"מג6)משחקייה 5.



ר"במגפעילות בתחומי העיסוק 
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מוקדםלאיתורתוכניות/פעילויותשתיהפחותלכלעלדיווחורים"המגמן89%▪

נשאלוהםשעליהםהתוכניות/הפעילויותסוגישלושהשלקיומםעלדיווחורים"המגמן74%▪

דיווחו על פעילויות איתור נוספותרים"מג9

רים"מגפחות,הקודמתהמדידהלעומת
תוכניות/פעילויותשתילפחותעלדיווחו

להסתייעשיכוליםילדיםשלמוקדםלאיתור
ופחות(98%לעומת89%)ר"המגבשירותי

סוגישלושהעלדיווחורים"מג
74%)נשאלוהםשעליהןתוכניות/הפעילויות

(83%לעומת

.מאחר שאפשר היה להשיב יותר מתשובה אחת100%-התשובות מסתכמות ליותר מ^
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באמצעות מסגרות חינוך תוכניות  /באמצעות מענים
שקיימים במרכז

באמצעות שיתוף פעולה עם  
שירותים בקהילה

%

^רים"המגדרכי האיתור שבהן השתמשו 

דרכי האיתור של ילדים שיכולים להסתייע  
(באחוזים)ר"המגבשירותי 
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התפתחותי ורגשי, דיווחו שהם סיפקו שירות בתחום הטיפולירים"המגמן 91%

דיווחו כי את השירות סיפקה היחידה להתפתחות הילד המוכרת על ידי משרד הבריאות51%

סופקו על ידי  
יחידה 

להתפתחות הילד 
י "המוכרת ע

משרד הבריאות
51%

(24)

סופקו על ידי  
שירות אחר בתוך  

ר"המג
40%

(19)

לא סופקו השנה  
שירותים בתחום

9%
(4)

כיצד  –התפתחותי ורגשי , תחום טיפולי
( באחוזים)? מסופק השירות

פירוט בשקף  
הבא
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התפתחותי ורגשי באמצעות שירות אחר בתוך  , שסיפקו שירות בתחום הטיפולירים"המגמן 58%
דיווחו על ארבעה תחומי טיפול לפחותר"המג

.מאחר שאפשר היה להשיב יותר מתשובה אחת100%-התשובות מסתכמות ליותר מ^

74% 74%

63%
58%

42%
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ריפוי בעיסוק   דיבור ותקשורת  , שפה
(קלינאות תקשורת)

טיפול פסיכוסוציאלי  
( ס"עו, פסיכולוג)

פיזיותרפיה טיפול רגשי בהבעה ויצירה

%

(14)(14)

(12)
(11)

(8)

אילו –התפתחותי ורגשי , תחום טיפולי
^ (n=19)(באחוזים)? שירותים מסופקים



31

דיווחו כי קיימו לפחות פעילות העשרה התפתחותית מונעת אחתרים"המגמן 91%

קיימו את שלושת סוגי הפעילויות שעליהן הם נשאלו  רים"המגמן 46%

פעילויותמקיימיםשהםציינורים"המגמן59%
:נוספותהעשרה

בנושאתוכניות,הקורונהמשברבעתהסברהתוכנית
תוכנית,תינוקותלעיסויסדנאות',אלכיתהמוכנות

פיזיותמיומנויותלפיתוחסדנאות,שפתיתהעשרה
ואמנותיצירה,תנועה,פילאטיס,בובותתיאטרון,ורגשיות

עקבאלופעילויותבקיוםהקושיאתציינורים"מגחמישה
הקורונהמשבר

לאימהותתוכניותקיוםעלבדיווחירידה:(98%לעומת91%)כלשהיהעשרהפעילותעלבדיווחירידה,הקודמתהמדידהלעומת
(66%לעומת75%)במשחקייהפעילותועל(71%לעומת74%)חוגיםקיוםעלבדיווחועלייה(90%לעומת70%)ולתינוקות

.מאחר שאפשר היה להשיב יותר מתשובה אחת100%-התשובות מסתכמות ליותר מ^

70
74 75
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תוכניות בוקר לאימהות 
ולתינוקות

חוגים באוריינטציה 
התפתחותית

משחקייה התפתחותית

%

^(באחוזים)פעילויות העשרה 
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להוריםהמיועדותתוכניותהפעלתעלדיווחולשאלהשהשיבורים"המגכל

(6-1:טווח)בממוצע,הוריםעםעבודהשלסוגים4.5מוצעיםרים"במג

.מאחר שאפשר היה להשיב יותר מתשובה אחת100%-התשובות מסתכמות ליותר מ^

90 88 87 84
74 74
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הדרכת הורים פרטנית הדרכות בקבוצות קטנות של  
הורים

פעילות בקבוצות קטנות של  
הורים וילדים

פעילות משותפת לכלל  
ההורים

דיאדי של  /טיפול משפחתי
הורה או של זוג הורים וילד

פעילות משותפת לכלל  
ההורים ולכלל הילדים

%

^  (באחוזים)אופני העבודה עם ההורים 
(n=38)
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.דיווחו על הפעלת תוכניות שעוסקות בנושאים שנבדקורים"המגמן 96%
(4-1: טווח)שלושה נושאים שונים , בממוצע

83%–הילדעולםעלמידעמתן:רים"במגההוריםתוכניותנושאיכללעלבדיווחקלהירידה,הקודמתהמדידהלעומת
46%לעומת30%–בקהילההוריםמעורבות;83%לעומת72%–שירותיםעםהיכרות/מידעמתן;90%לעומת

.מאחר שאפשר היה להשיב יותר מתשובה אחת100%-התשובות מסתכמות ליותר מ^
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כלים  , הקניית דרכי התמודדות
ומיומנויות בתפקיד ההורי

,  התפתחותו, מתן מידע על עולם הילד
סביבתו החברתית ותרבות הפנאי שלו

היכרות עם שירותים ועם /מתן מידע
משאבים ביישוב

מעורבות הורים בקהילה

%

^(באחוזים)נושאי העבודה עם ההורים 
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:דוגמאות בולטות–היישוגכיצד נעשית פעילות 

מרכזי צעירים, טיפת חלב, מסגרות חינוך, כגון שירותי רווחה, עם גורמים רלוונטיים בקהילהשיתופי פעולה1.

ימי שיא והרצאות, ר"במגבאמצעות תוכניות קיימות עבודה ישירה בקהילה2.

,  בוועדות, בפורומים לגיל הרך ביישוב, וואטסאפבקבוצות , במדיה חברתיתר"המגפרסום וחשיפה של פעילות 3.
דרך אנשי קשר בקהילה ועוד

51

ליישוגפעל ר"המגהמידה שבה 
^הורים שאינם צורכים את שירותיו

הםפעלו בהרבה מסגרות כדי ליצור קשר עם הורים שאינם צורכים את שירותי רים"המגמן 50%

.5או 4סימנו תשובות ^

4 7 39 39 11%

( באחוזים)הורים יישוג

4

בכל המסגרות  המרכז פעל 
הרלוונטיות כדי לקיים קשר  
עם הורים שאינם צורכים  

את שירותיו

המרכז לא פעל  
רלוונטית באף מסגרת

כדי לקיים קשר עם הורים
שאינם צורכים את שירותיו



עבודה אינטגרטיבית

ר"למגומחוץ ר"המגבתוך 
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עם מי ובאילו  –שיתוף פעולה עם שירותים בקהילה 
?נושאים

שיתוף פעולה בנוגע לדרכי עבודה  
93%ולפיתוח תוכניות לאוכלוסיית היעד 

:  שותפים נפוצים
,  חינוכיים-שירותים פסיכולוגיים, שירותי רווחה

,גנים ומשפחתונים, משרד החינוך
,  התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון–360°

,  קופת חולים, ס"מתנ, טיפת חלב, גורמים ביישוב
מרכז צעירים  

:נושאים מרכזיים
עבודה עם הורים , הפעלת תוכניות/ פיתוח תוכניות 

,  חוגים ופעילויות העשרה, (ייעוץ, הדרכות, סדנאות)
חשיבה משותפת על קשיים שנבעו ממשבר  

תוכנית עבודה , איגום משאבים, הקורונה
יצירת שפה משותפת  , מדיניות/יישובית

שיתוף פעולה בנוגע לילדים  
93%מסוימים ולמשפחותיהם 

:  שותפים נפוצים
-שירותים פסיכולוגיים, שירותי רווחה

, מחלקת חינוך ומוסדות חינוך, חינוכיים
–360°,טיפת חלב, קופת חולים, גנים

,  התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון
המכון להתפתחות הילד

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

משפחות נזקקות  , הורים ופעילויות איתור
וילדים בסיכון

דיווחו כי הם מקיימים שיתוף פעולה כלשהו עם שירותים בקהילהרים"המגכל 

ציינו אתגררים"המגמן 87%
:כלשהו בשיתוף הפעולה

חיזוק שיתוף הפעולה הקיים

(שוטף/מעמיק/השיתוף לא מספיק הדוק)

שיפור בהעברת המידע  

(התמודדות עם אתגר החיסיון)

הרחבת מתן מענה או טיפול
,  חוסר כוח אדם, עומס, תיאום טיפול)

(תקציב ומימון
קשיים עקב משבר הקורונה  

קושי לגייס משתתפים לתוכניות  )
(וקושי להפעילן
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,  בצוותים, השתתפות קבועה בוועדות
בפורומים ביישוב הכוללים שיתוף  

פעולה בין שירותים בנוגע לילדים בגיל  
הרך במהלך השנה החולפת

74%

שלושה-בשנייםהשתתפורים"המג,בממוצע
(4-1טווח)צוותיםאוועדות,פורומים

ועדות,הרךלגילופורומיםועדותבעיקרצוינו
הרךהגילופורוםמקצועיות-וביןמקצועיות

לילדיםהלאומיתהתוכנית–360°של
לגילהיגויועדות,חינוךפורום,בסיכוןולנוער

(גן-מעוןתומךמערך)ן"מעגפורום,הרך

מקצועיות פתוחות-קיום הדרכות בין
לכלל אנשי המקצוע ביישוב במהלך  

השנה החולפת

41%

דיווחורים"מגפחותמעט,הקודמתהמדידהלעומת
(49%לעומת41%)מקצועיות-ביןהדרכותעל

–שיתוף פעולה עם שירותים בקהילה 
השתתפות ברמת היישוב
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מקיימים ישיבות צוותרים"המגמן 91%

מהם הישיבות מתקיימות בתדירות גבוהה28%-ב
(פעם בשבוע או פעם בשבועיים)

(53%לעומת 30%)ר"המגהכשרות צוות /ירידה בפיתוח מקצועי, לעומת המדידה הקודמת

15% 13% 39% 24% 9%

לא מתקיימות  
ישיבות

כמה פעמים 
בשנה

פעם  
בשבועיים

פעם  
בחודש

פעם  
בשבוע

.מאחר שאפשר היה להשיב יותר מתשובה אחת100%-התשובות מסתכמות ליותר מ^

^(77%)תוכניותופיתוחמדיניותהתווית,צרכיםזיהוי:הןהצוותעוסקשבהןהעיקריותהפעילויות

(15%)מאודמצומצמתהיאמקריםהצגותבתחוםהפעילות

77

62
55

32 30
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,  זיהוי צרכים
התווית מדיניות  
ופיתוח תוכניות  

עדכונים בנוגע  
ר"לעבודת המג

דיון בסוגיות רוחב 
הנוגעות לעבודה  

מקצועית-הבין

תיאום טיפול  
או /בנוגע לילדים ו
למשפחות  
ר  "המגיעות למג

פיתוח  
הכשרת  /מקצועי

ר  "צוות המג

הצגת מקרה ודיון  
ה  /בנוגע לילד

או למשפחה  /ו
ר"במג

^ר"המגפעילות של הצוות המוביל בתוך 

(6) (18) (11) (4)(7)

(  באחוזים)ר"המגפעילות הצוות המוביל בתוך 

4

%



ר"המגניהול 
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במשרה מלאה40%

במשרה מלאה40%

במשרה בהיקף של 26%
60%-80%

בחצי משרה34%

מן המזכירות עובדות  50%
(30-מ15)במשרה מלאה 

מזכירות בחצי משרה או פחות8
מזכירות במשרה בהיקף של 7

60%-80%

שבהם פועלים מתנדבים רים"המגרוב 
דיווחו גם על התנדבות קבועה של כל  

(88%)המתנדבים או של חלקם 

:  המתנדבים העיקריים
בנות שירות  , תלמידי תיכון, סטודנטים
אנשי מקצוע  : במידה פחותה. ומבוגרים

והורים

:  פעילויות עיקריות
,  סיוע וליווי בחוגים, משחקייההפעלת

פעילות כללית ומנהלית
מענים טיפוליים: במידה פחותה

כוח אדם והיקפי משרה   

כל המנהלים עובדים  
בחצי משרה לפחות

רים"המגמן 70%
מעסיקים מזכירה

רים"המגמן 74%-ב
פועלים מתנדבים  
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מקצועיות  -הכשרות והדרכות בין

81%ר"המגלצוותהכשרותהתקיימורים"המגברוב
(4-1טווח)הכשרות3-2-בבממוצעהשתתפורים"במגהצוותאנשי

:ההכשרותנושאי

ועוד,וטראומותבילדיםפגיעות,מקרבתתקשורת,שפה,הילדהתפתחותשלבתחום:ספציפייםנושאים▪

בעיסוקמרפאים,תקשורתקלינאי:מקצועותלפי,ייעודיותהכשרות▪

ועוד,הקורונהמשברבעתרגשיועיבודמקווןטיפול,צוותגיבוש,ניהולנושאי:שצוינונוספותהכשרות▪

(61%לעומת 81%)עלייה בדיווח על קיום הכשרות לצוות , לעומת המדידה הקודמת
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יותר ממחצית מן  
דיווחו על  רים"המג

איסוף משובים מן  
ההורים הצורכים את  

סקרי  , למשל)השירותים 
,  שביעות רצון טלפוניים
(שאלונים או ראיונות

65%

נעשה תיעוד  רים"המגמן 71%-ב
שוטף בכתב של הפעילויות בחלק  

^גדול מן התוכניות

למעקב ולשיפור, איסוף נתונים ללמידה

דיווחו כי יש  רים"המגרוב 
רשימות מעודכנות של מקבלי  
השירות בכל אחת מן התוכניות

96%

לפחות חלק מן  , רים"המגברוב 
הרשימות האלה הן ממוחשבות

בכל  39%, בחלק מן התוכניות50%)
(התוכניות או ברובן

דיווחו על  רים"המגכמחצית מן 
רשימות המתנה של פונים  

57%

1
לא נעשה תיעוד
אף לא בתוכנית  

אחת  

5
נעשה תיעוד 

בכל  שוטף 
התוכניות  

.5או 4סימנו תשובות ^

2 27 40 31%0

4

%
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.שוניםלצרכיםי"התמבמערכתמשתמשיםשהםדיווחורים"המגמן70%

נשאלוהםשעליהםהצרכיםכלעבורבהמשתמשיםשהםדיווחו30%,מהם

י"התמירידה בדיווח על שימוש במערכת , לעומת מדידות קודמות
(ח"בשנת תשע93%-ט ו"בשנת תשע76%לעומת , במדידה הנוכחית70%)

.  מאחר שאפשר היה להשיב יותר מתשובה אחת100%-התשובות מסתכמות ליותר מ^ 
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ישיבות צוות מלווה תכנון תוכנית עבודה שנתית בחינת התקדמות מצב הילדים ישיבות צוות כלליות

%

מערכת  –איסוף נתונים ללמידה ולשיפור 
^(באחוזים( )תשתית מידע יישובי)י"התמ
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.שנתיתעבודהתוכניתלהםשישדיווחורים"המגמן91%

^שהוגדרהזמניםלוחלפימיושמתהתוכניתכידיווחו56%,מהם

(86%לעומת 56%)דיווחו על יישום התוכניות לפי לוח הזמנים שהוגדר רים"מגפחות , לעומת המדידה הקודמת

ייתכן שהירידה קשורה לאילוצים שנבעו ממשבר הקורונה

1
כלל לא התוכנית 

מיושמת לפי לוח 
הזמנים שהוגדר

(  n=41)יישום תוכניות עבודה 

5
התוכנית מיושמת  

לפי לוח הזמנים במלואה 
שהוגדר  

. 5או 4סימנו תשובות ^

2 5 37 54 2%

(    באחוזים)תוכנית עבודה שנתית 
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2 9 38 51%

תברואה ונגישות  , ביטחון, דיווחו שהם פועלים במבנה ציבורי העונה לדרישות בטיחותרים"המגמן 94%

^^דיווחו שהם נקיים ומטופחים89%-ו, על פי החוק

1
כללהמרכז 

לא מטופח 
ונקי

ר"המגמידת הניקיון והטיפוח של 

5
מאודהמרכז 

מטופח ונקי

. 5או 4סימנו תשובות ^^ 

(75%לעומת 94%)דיווחו כי הם פועלים במבנה ציבורי העונה לדרישות רים"מגאחוז גבוה של , לעומת המדידה הקודמת

0

.מאחר שאפשר היה להשיב יותר מתשובה אחת100%-התשובות מסתכמות ליותר מ^ 

98 94 94 93 91
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המקום 
מחומם  
ומקורר  
בהתאם 

לעונות השנה

ציוד משרדי שירותי  
תחזוקה

ניקיון שוטף ריהוט  
המתאים  

לאוכלוסיית  
היעד

אזעקה  
וכפתור מצוקה  
מחובר למוקד

%

ביצוע הנדרש לפי כרטיס הפרויקט  
(מבחינת תשתיותר"המגכרטיס שבו רשום מה נדרש מן )

^ (באחוזים)תשתיות וטיפוח 



רים"המגפעילות 
בתקופת הקורונה
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תוכניות לאיתור שירותים של טיפול התפתחותי  
ורגשי

פעילויות של העשרה  
התפתחותית מונעת

עבודה עם הורים עבודה אינטגרטיבית עם גורמים  
ר"מחוץ למג

עבודה אינטגרטיבית בתוך  
ר"המג

%

השפיעה לרעה לא חל שינוי השפיעה לטובה

רים"המגהשפעת משבר הקורונה על פעילות 
(באחוזים)

הפסקת פעילות או  , פגיעה בתקציבים, פגיעה כלכלית: רים"המגהשפעות נוספות של תקופת הקורונה על 
(זום)יתרונות של עבודה מרחוק , עיכובים בתוכנית העבודה השנתית, סגירה
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תוכניות לאיתור
שירותים של טיפול  

התפתחותי ורגשי
פעילויות של העשרה 
התפתחותית מונעת

עבודה עם הורים
עבודה אינטגרטיבית  

עם גורמים  
ר"למגמחוץ 

עבודה אינטגרטיבית  
ר"המגבתוך 

הידוק קשר עם 
כגון  , גורמים בקהילה

גננות וטיפת חלב

המשך תקשורת 
וטיפולים דרך הזום 

והטלפון

סרטונים ומצגות 
העשרה

/ תקשורת טלפונית
מדיה  / הודעות/ זום

,  סדנאות–חברתית 
טיפים, הדרכות

שיח וחשיבה  
משותפת על מתן  

מענים וקיום ישיבות  
בזום או בטלפון

קיום ישיבות צוות  
(לרוב בזום)

קו פתוח פתיחת 
לייעוץ

מענים בקבוצות  ועבודהדפי העשרה ארגז הפעלה
קטנות

שיתופי פעולה בהם 
כתיבת תוכנית עבודה

בניית תוכנית עבודה 
בעת חירום

(  זום)הדרכות מרחוק 
בד  , וסרטוני הדרכה
בבד עם שיחות 

יזומות להורים

סדנאות וסרטוני 
הדרכה

תמיכה בצוותים קו חם להוריםמשחקייה
באמצעות פנייה 

אישית ושיחות 
פרטניות

לילדים חוברות
ומידע להורים

מענים בקבוצות  הפניה לטיפול בחוץ
קטנות

מצגות  
וחומרי קריאה 

הרצאות ועבודה  קו חם לייעוץמיפוי צרכים
(זום)מרחוק 

.רביםרים"במגהפתרונות המובלטים בסגול הם אלו שחזרו על עצמם 

בתקופת משבר הקורונה  רים"במגפתרונות שפותחו 



תובנות וכיווני פעולה
ועל כן יש מקום לבחון את התובנות המוצגות בפרק זה בהתאם, המדידה בוצעה בתקופת משבר הקורונה: הערה
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שמילאו את הכלי  רים"המגעלייה במספר )השתתפו במדידה רים"המגמן75%:  מעורבות גבוהה במילוי. 1

ואתגרים נוספים הקשורים  ^ על אף האתגר מבחינת כינוס הצוות המוביל למילוי הכלי, (לעומת המדידה הקודמת
לתקופת משבר הקורונה

עלייה לעומת המדידה  –המפקחות כתבו סיכום רים"המגמן 81%-ב: יותר מפקחות שותפות במילוי הכלי. 3

כתבו סיכוםרים"המגמן 76%-שבה מפקחות ב, הקודמת

. לפי דיווח של מנהלת התוכנית במשרד החינוך^ 

ובו  2020יוני -בחודשים מארסרים"המגבמסמך שתיעד את פעילות :חיזוק השימוש בשפת המדידה. 4

ניתן לראות שימוש באותה  , לתעד את פעילותם הייחודית בתקופת משבר הקורונהרים"המגהתבקשו מנהלי 
שפה של העקרונות והסטנדרטים המופיעים בכלי להבטחת איכות

פחות קשיים טכניים לעומת המדידה הקודמת: המשך הסתגלות למדידה המקוונת. 2

העמקת תהליכי הבטחת האיכות  –תובנות 
ברמת תהליך המדידהרים"במג



51

ברמת הסטנדרטים של איכות  –תובנות 
רים"במג

נפגעו בתקופת רים"במגפעילויות ושירותים : השפעות תקופת משבר הקורונה•
ר"המגאך דווח על יציבות ואף על עלייה בעבודה האינטגרטיבית הן בתוך , המשבר

הן מחוצה לו

דווח , לעומת המדידה הקודמת: התאמה טובה יותר של שעות הפעילות לקהל היעד•
על עלייה במידת ההתאמה של שעות הפעילות  

חלה ירידה בדיווח על פעילות  , לעומת המדידה הקודמת: פגיעה בפעילויות העשרה•
רים"במגהעשרה כלשהי 

חלה עלייה בדיווח על קיום  , לעומת המדידה הקודמת: עלייה בקיום הכשרות לצוות•
הכשרות לצוות
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כיווני פעולה לחיזוק תהליכי הבטחת האיכות  
רים"במג

יצירת מעטפת 
ארגונית תומכת 
לתהליכי שינוי  

ושיפור

בצד החשיבות הרבה 
,  של הכלי והשפעתו

חשוב לייצר מעטפת 
ארגונית תומכת  

בהיבטים של תקציב 
ושל תמיכה ביישוב

מינוף ההצלחות 
בזמן חירום לימי 

שגרה

שימור ומינוף שיתופי  
הפעולה שנוצרו  
בתקופת משבר 

הקורונה

העמקת נוהלי  
העבודה בזמן חירום

הרחבת האפשרויות  
למתן שירות  

טיפולים , לדוגמה)
(  והדרכות מקוונות

שימוש בכלי
ללמידת עמיתים

שימוש במתודות  
שונות כדי למנף את  

הכלי ללמידת 
:עמיתים משמעותית

שימוש בדוח  . א
ר "ברמת המג

לשיתוף ברעיונות

השתתפות בימי  . ב
פורומים, וובינר, עיון

שימוש בכלי
לחיזוק השותפויות

העמקת השימוש  
במסמכים נלווים 
שהוכנו כדי לחזק  

שיתופי פעולה  
:בעזרת הכלי

המחוון למפקחת. א

המתווה לעבודה . ב
עם הדוח ברמת 

,  צוות מוביל: ר"המג
,  מדריכה, מפקחת

360°נציגי 
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:הטמעת הכלי בפלטפורמה ממוחשבת חדשה

כיווני פעולה לטיוב המילוי של הכלי

ר"במגשירותהמקבליםהילדיםמספר▪
ביישובהילדיםמספר▪
ר"במגשירותהמקבליםההוריםמספר▪
העיסוקתחומירכזישלותחוםתפקיד▪
ר"המגצוות/מובילצוותהגדרת▪
הצוותאנשימספרעלשאלההוספת▪

וניהוללעיבודממוחשבתפלטפורמההקמת▪
החינוךמשרדשל

הארציתוברמהר"המגברמתהדוחאפיון▪
המקווןהכלילמילויהדרכה▪
טכניתתמיכהמתן▪

:חידוד ההנחיות למילוי הכלי בשאלות הבאות



משוב המפקחות על הכלי ועל  
השימוש בו
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משוב המפקחות

:שיטה

שעהכחציארכוהשיחות.מפקחותששעםבזוםאישיותמשובשיחות▪
2020אוקטובר-ספטמברבחודשיםונערכו

למחוזוהשתייכותניסיון,רקעמבחינתהמפקחותמאפיינישלגיוון▪

:המשובמטרת

לקחיםהפקתלצורך,איתוהעבודהדרכיועלאיכותלהבטחתהכליעלמשובקבלת
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ממצאי המשוב
ר"המגהמורכבות בחוויית עבודת הפיקוח על . 1

המפקחות:הגניםעלהפיקוחלעומתפחותומובנהמוסדרהיותועםיחדר"המגעלהפיקוחחשיבות▪
עלמפקחותהןשלהן"השניכובע"ב,זאתעם.בעשייתןומרכזיחשוברכיברים"המגעלבפיקוחרואות

.פחותלהןברוררים"המגעלהפיקוחהגניםעלהפיקוחלעומתכימתארותהן.ילדיםגני

מנהלעםהיחסיםמערכת:ר"המגאיכותלשיפורעבודתןעלהמנהלעםהיחסיםמערכתהשפעת▪
.כמפקחותחוויותיהןועלהמשותפתהעבודהיכולתעלהשפעהובעלחשובכרכיבנתפסתר"המג

הגדוליםההבדלים:עבודתהבדרכיגמישותלגלותהמפקחתאתמחייבתרים"מגביןגבוההשונות▪
הגמישות.מורכבותהיוצרכגורםהשיחותבמרביתצוינוהמפקחתאחראיתשעליהםרים"מגבין

.ההקמהמןהנובעיםקשייםובהם,חדשיםרים"במגכשמדוברבמיוחדנדרשת

חלק:דרכהבתחילתעדייןהשותפותאךבהםתלוייםרים"המג–ביישובגורמיםעםהקשרמורכבות▪
הןלעיתיםוכי,מורכבהואביישובהשותפיםועםהמממניםהגורמיםעםהקשרכיציינוהמפקחותמן

.ביישובהרךלגילהמעניםלחשיבותבנוגעאלהגורמיםשלהבנהוחוסרניתוקחשות
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ממצאי המשוב
שביעות רצון גבוהה מן הכלי להבטחת איכות בצד מגבלות של הכלי  . 2

המצבשלגם:ובקרהמעקבמאפשרהכלי▪
-לעתידבמבטוגם,לעברבהשוואהגם,הקיים

(מפקחת)"פעםאףנגמרתלאשהעבודהמזכיר"

ר"המגעלהפיקוחמשמעותאתמחזקהכלי▪
...חוקזההכלי":בתפקידהביטחוןאתומחזק

,אותולחוות,אותולמלאצריכותאתןשלכןל"המנכחוזר
(מפקחת)"לשדה,לשטחללכתומשם,אותולחוש

עוזר:ר"למגתפקידוהגדרתשיחמבנההכלי▪
ובבנייתהמשימותבהגדרת,התפקידבאפיון

העבודהתוכניות

תיעדופיםמאפשר,עשייהממנףהכלי▪
התקציבבחלוקתתומךולעיתים

חסרים בכלי היבטים של תועלות  ▪
על קהלי היעדר"המגוהשפעות של 

חלק מן ההיבטים שהכלי מודד תלויים  ▪
במשאבים ולא בהתנהלות של המנהל

למילויומסורבלארוךהכלי▪


