
The child development data 
driven project



Implementing tools that enhance better Identifying children at risk and early intervention

Identification



The unique opportunity in Israel:
- All citizens in Israel are covered by broad medical insurance
- The "Tipat Halav" Infant Screening (THIS) Program
- Unique national databases
- World leading data scientists and programmers



"Tipat Halav" Israeli Screening (THIS) Database
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National Developmental NEW screening tool



THIS developmental scale







Can we make it better?



The child development data 
driven project

- Ministry of education
- Municipalities 
- MHO’s: Clalit, Macabi



Annual National Developmental Report






