
2020סיכום 



2020תמונת מצב 

סטטוס עמידה ביעדים  

0-3940-7980-100

11110המשימות  ' מס

1001090אחוז המשימות

:העבודהיעדי העל  מרכזים בתוכנית 

.ונוערצמצום מצבי סיכון בקרב ילדים . 1

.מקצועיהכשרת צוותים מקומיים למתן מענה . 2

.נתוניםהתאמת תוכניות לצרכים לפי בסיס . 3



השוואה בין נתונים מרכזיים

יחס 20192020נושא

השינוי

הערות

צוות פרא  

רפואי ביחידות  

התפתחותיות

התקציב השנתי  הגדלת33%אני צוות16אנשי צוות12

והוספת תוכניות ליחידה  

.ההתפתחותית

ההדרכות והליווי בזום 100%ילדים100ילדים50תוכנית מעגן

אפשרו להרחיב את  

.נוספיםהמענה לגנים 

חלוקה לקפסולות אפשרה 240%בני נוער60בני נוער25מרכזי נוער

להרחבת המענה לילדים  

.נוספים



פירוט  סכום  נושא  

מימון התוכנית 100%ח"ש1.238.436.כ תקציב שנתי"סה

הלאומית

100%100%.  כ ניצול תקציבי"סה

ניצול מלאמלא.אחוז הניצול

השתתפות משרדי ממשלהח"ש1.567.936.הכנסות

היה קיצוץ של  2020בשנת -(  במידה ויש)יעד התייעלות 

162.193₪(12%)

2020תקציבים 



על קצה המזלג2020

.בסיכוןונוערילדיםמתווהלפיפעלוהמעניםכל.א

.פעימותבשתיי"תמנתונימילאוהתוכניותרכזיכל.ב

לפיפרונטליתוגםוירטואליתבמתכונתופעלוהקורונהלמציאותהותאמוהתוכניות.ג

.קפסולות

.מלאבאופןפעלוגילוועדותמלוויםצוותים.ד

.במלואונוצלשהתקבלהתקציב.ה

.להנחיותיהםבכפוףופעלוהממשלתייםהמשרדיםעםשוטףקשרקיימוהתוכניותמנהלי.ו

.בקורונההתוכניותלהפעלתוהתאמותיצירתיות,מחשבתיתגמישותגילוהתוכניותרכזי.ז



2020אתגר הקורונה 

הגדלת מספר בני  , הרחבת ימי הפעילות ואפיונם? איך הקורונה שינתה את אופן הפעילות שלנו

.הנוער מקבלי השירות

.עובדים לפי קפסולות וכפופים להנחיות הפיקוח? איפה הקורונה תפסה אותנו

.הוצאה מהכוח לפועל יצירתיות וגמישות מחשבתית? איך הקורונה השפיעה עלינו

שפע של תוכניות ויוזמות מקוריות למען החברה בוצעו ? האם הקורונה הביאה איתה הזדמנויות

.י בני הנוער"ע



משימות שלא עמדנו בהם

.גיבוש הצוות•

.קיום שולחנות עגולים•

מיפוי נתונים כלל ילדי אופקים•



עיקרי האתגרים וההצלחות

עיקרי האתגרים 

.ניצול התקציב בעת סגר .1

הפעלת התוכניות בזמני סגר.2

התאמות ייחודיות למציאות  . 3

קורונה

עיקרי ההצלחות  

ניצול תקציבי מלא. 1

בניית תוכנית מותאמת גם וירטואלית  . 2

שינוי אפיוניי התוכנית מקבוצתי. 3

לפרטני

:2021תובנות ל 
.  וניצול חלקי של התקציב1/12חלוקת התקציב ❖

.הכנה של תשתית דיגיטלית בכל התוכניות❖

.הכשרת הצוותים לשימוש בזום❖

.הצטיידות במבנים במחשבים לתלמידים❖



:מבט קדימה לעבר



2021תוכנית עבודה 

:עיקרי המשימות המרכזיות לשנה זו

.הכשרת צוותים למתן מענה מקצועי מרחוק•

.עבודה מתואמת עם הפיקוח •

.הרחבת השותפים בוועדות המקצועיות•

.הגדלת מספר הילדים ובני הנוער המקבלים שירות•

.הרחבת הרכיבים הטיפוליים בתוכניות הקיימות•

.הקמה של תוכניות חדשות הפועלות במרחב הווירטואלי•



2021תקציבים 

אחוז ביחס לשנה  2021תקציב 

שעברה 

אחוז 

התייעלות  

1.300.629100%100%

לא יגדל  2021תקציב 



2021קורונה 

.  שימוש בתוכנת הזום לוועדות מקצועיות-2020הפקות לקחים מ

.תדירויות של צוותים מלווים והתאמת התוכניות לצרכים

?האם קיימים שינויים בעקבות הקורונה  שנרצה לשמר

.חלוקה לקפסולות אפשרה הגדלת חניכים הנהנים מהשירות והרחבת ימי הפעילות

.שירות רלוונטי יותר עבור בני הנועראפשרה הגמישות המחשבתית והיצירתיות 



תודה על  

שיתוך  

הפעולה


