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אופן מדידהסוג מדדמדדנושא

שותפות בין משרדית ובין מגזרית

דיווח מנהלת יתדקשיחנדה שנתית משותפת בין מטה התכנית לכל אחד מהמשרדים השותפים'אגמשרדי ממשלה

דיווח מנהלת יתדקשיחמספר התוצרים המשותפים לתכנית ולמשרדים השותפים

דיווח אשת קשר למגזר השלישיקשיחמטה התכנית-לי עמותות"הנוכחות בפורום מנכ- % מספר המפגשים ו עמותות

דיווח אשת קשר למגזר השלישיקשיחמספר התוצרים המשותפים לתכנית ולעמותות

קרנות פילנטרופיות
או /מספר קולות קוראים של קרנות המשלבים את עקרונות העבודה ו

התייחסות לתוכנית יתד
דיווח אשת קשר למגזר השלישיקשיח

דיווח אשת קשר למגזר השלישיקשיחמספר התוצרים המשותפים לתוכנית ולקרנות והיקף המימון שלהם

שאלון לשותפיםרךשיתוף פעולה ותאום, אמון, שקיפות: ר השותפים בנושאים"ממוצע שCIכללי 

שאלון לשותפיםרךממוצע היכרות עם תפיסת התכנית ומטרותיה והזדהות עימן

כלים ותהליכי עבודה, מנגנונים ארגוניים

דיווח מנהלת יתדקשיחתכנון מול ביצוע- מספר הפעמים בשנה שהוועדה מתכנסת ועדה ארצית- רמה ארצית 

דיווח מנהלת יתדקשיחהנוכחות בישיבות הוועדה% 

, מענים)וועדות משנה - רמה ארצית 

(הערכה, הכשרות
מרכזת הוועדה- דיווח מטה יתד קשיחתכנון מול ביצוע- מספר הפעמים בשנה שהוועדות מתכנסות 

מרכזת הוועדה- דיווח מטה יתד קשיחמספר התוצרים של הוועדות

דיווח ממונות מחוזיותקשיחמספר הפעמים בשנה שהוועדות מתכנסתועדות מחוזיות- רמה מחוזית 

דיווח ממונות מחוזיותקשיחמספר התוצרים של הוועדות

דיווח ממונות מחוזיותקשיחהביצוע של החלטות הוועדה% 

ס יתד"שאלון עוקשיחתכנון מול ביצוע- מספר הפעמים בשנה שהוועדה מתכנסת שולחן עבודה יישובי- רמה יישובית 

ס יתד"שאלון עוקשיחמספר הנציגים הקבועים בשולחן שאינם שייכים לרווחה

דיווח ממונות מחוזיותקשיחקיום תכנית עבודה רשותית

ה/מענים לצעיר

תכניות ושירותים
נגישות , תמהיל לפי תחומי חיים: תכניות ושירותים, ר ממענים"ממוצע ש

נוחות מימוש, ה/נגישות גיאוגרפית לצעיר, למידע
ס יתד"שאלון עורך

, נגישות גיאוגרפית, נגישות למידע: תכניות ושירותים, ר ממענים"ממוצע ש

נוחות מימוש
שאלון צעיריםרך

דיווח מנהלת מענים ותכניותקשיחי ארבעת תחומי החיים  "תכניות ושירותים עפ, כיסוי של מענים

דיווח מנהלת מענים ותכניותקשיחמקומי , מחוזי, ארצי- כיסוי גיאוגרפי של מענים ותכניות 
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סל גמיש
, מתן מענה מגוון לצורכי הצעיר, ידידותיות ונוחות שימוש: ר מהסל"ממוצע ש

מתן מענה מיידי לצורכי הצעיר
ס יתד"שאלון עורך

, יצירת יחסי אמון עם הצעיר, יצירת שותפות עם הצעיר: ממוצע תרומת הסל

ס"הגברת תחושת מסוגלות העו, בניית תכנית אישית עם הצעיר
ס יתד"שאלון עורך

ס יתד"שאלון עוקשיחס שלא השתמשו בסל מסיבות תפעוליות"העו% 

מומחיות בעבודה עם צעירים במצבי סיכון

ס יתד"שאלון עוקשיחס יתד"מספר צעירים ממוצע שנמצאים בתהליך ליווי פרטני של עוס יתד"עו

ס יתד"שאלון עוקשיחס בעלי תכנית פעולה אישית מוכנה"הצעירים בליווי העו% 

גורמים נוספים / תיווך לשירותים , ליווי משמעותי: ס"ר מעבודת העו"ממוצע ש

וסיוע במצבי משבר
שאלון צעיריםרך

שאלון מלווה צעירים אחררךס יתד"ר מאיכות הקשר עם עו"ממוצע ש

דיווח ממונות מחוזיותקשיחס יתד מאויישים"מספר תקני עו- ס יתד "איוש עו

דיווח ממונות מחוזיותקשיחס יתד שעזבו את התפקיד"מספר עו- ס יתד "תחלופת עו

מלווה צעירים אחר
גורמים / תיווך לשירותים , ליווי משמעותי: ר מעבודת המלווה"ממוצע ש

נוספים וסיוע במצבי משבר
שאלון צעיריםרך

ס יתד"שאלון עורךר מאיכות הקשר עם מלווה צעירים אחר"ממוצע ש

דיווח מנהלת פיתוח מקצועיקשיחביצוע תכנית שנתית לימי למידה לעובדי צעירים% תכניות הכשרה והדרכה

שאלון משוב ימי למידהרךר ותרומה של ימי הלמידה"ממוצע ש

דיווח מנהלת פיתוח מקצועיקשיחביצוע תכנית שנתית להכשרת עובדים רב מקצועיים% 

שאלון משוב הכשרהרךר ותרומה של ההכשרה"ממוצע ש

ס יתד"שאלון עוקשיחס שמקבלים הדרכה בתדירות של אחת לשבועיים או יותר"העו% ס יתד"הדרכת עו

ס יתד"שאלון עורךר ותרומה של ההדרכה"ממוצע ש

דיווח מנהלת פיתוח מקצועיקשיחאו פרקטיקות שפותחו והופצו לקהל היעד/מספר תהליכי עבודה ואו פרקטיקות מקצועיות/תהליכי עבודה ו

דיווח מנהלת פיתוח ארגוניקשיח(כניסות' מס)היקף השימוש באתר האינטרנט של התכנית 

דיווח מנהלת פיתוח ארגוניקשיח(כניסות' מס)היקף השימוש במרכז המידע לעובדי יתד שימור והפצת ידע


