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נוח נסיו כמו נתקל, בירוטלים הקטיטים טל הצרכים אופי 1\ר 7 1nu*7 הנסיוו
כוללים החסרים הנתונים נתונים. טלחוסר נקוט1 בארץ, אחרים באיזורים דוהים

טל העדתי הדמוגרפי המבנה את הן (הצרכים), המוגבלים טיעורי את הן
נאלצים אנו מכר בתוצאה במוסדות. הקטיטים טיעורי את והן זאת, אוכלוסייה

חלקיים. מידע מקורות טל בטילוב להטתמט

עדכנית תמונה לקבל קווינו טמהם התוטבים מרטם נתוני הדמוגרפי, במיטור

הקטיטים, טל קריטיות תכונות למספר ביחס אמינים כלא התגלו טכונות, לפי

המבנה על תחזיות לערוך נאלצנו אילכר, .75+ טל הגיל קבוצת לגבי ובפרט
מודל עלסמר הטמונים, בטנות בירוטלים הקטיטה האוכלוסייה טל הדמוגרפי

ברוקדייל. במכון טפוחח התחזיות יל

במוסדות או בעיריה הניתנים הטירוחים היקף על טוטפים נתונים גם חסרים

טל הכמותי ההיקף על לעמוד קטה אלו, נתונים בהיעדר בירוטלים. ממלכתיים
מערך על הנתונים איסוף סיום עם בקרוב, אגב, יתמלא, זה חוסר הצרכים.

מאנטי חלק על העומס בטל המתעכב ,1981 מ המיפוי סקר ועדכון הטירוחים

זה. מסוג למידע חקור להיות האמורים המקצוע

סקר מהיעדר כתוצאה לטירוחים. הצרכים היקף על לעמוד מכוון זה דו"ח

הקטיטה, האוכלוסייה צורכי טל יטירה להערכה בסיס להוות טיכול עירוני כלל
i יאפטרו הדמוגרפיות, התחזיות עם טיחד חלקיים, מקורות טל^וטה על מסתמכים אנו

זה: צרכים היקף טל וחיזוי אמידה

עלידי טנערר ארצי מפקד על מתבססים אנו המוסדיים, הטירותים בנוטא

1 . המוסדות. דיירי כל את טהקיף מפקד המכון,
ארצי סקר על מתבססים אנו כאן קהילתיים. לטירוחים מתייחס י טנ מקור

למצב המתייחס כוחאדם, לסקר כנספח לסטטיסטיקה המרכזית הלטכה ידי על ;';נערר

: טל הדמוגרפי מהניחוח העולות ההטערות אימות לטם חטוב חקור זהו ב1982.

בערים לאוכלוסיות ביחס ירוטלים חוטבי טל יותר הגבוהה ההזדקקות על ירוטלים

טהמדגם היא אחת מגבלה מגרעוחו י טח זה למקור יט זאת, עם האחרות. הגדולות
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האוכלוסייה בחור טונות קבוצות עלפי הצרכים פירוט מאפטר ואינו קטן
לטירוחיס יטירה להזדקקות התייחס אינו טהטאלוו היא טניה מגבלה הירוטלמית.

בלבד. הקטיט טל למוגבלות אלא

אופי לגבי אומדנים טסיפק ברק בבני טנ/1רר סקר הוא הטליטי המקור
אלו תחומים טלמה. בקהילה תחומים במספר הקטיטה האוכלוסייה טל הצרכים
בדיקה "ברו אלה נתונים חמות. וארוחות ביתי טיפול איטי, טיפול כוללים
ברק בני טל האומדנים אמינות אח לבחון מנת ע{ האחרונים בחודטים מעמיקה
במכון טנ/1רכת יותר מקיפה מעבודה כחלק ואיזוריות, ארציות תחזיות לצורר

הטוואה כללה זו /1בוךה זה. סקר /1ל המבוססת לאומי, לביטוח המוסד /1ם בטיתוף
איזורים למספד ברק בני טל במימצאים מתבטאים טהם כפי מוגבלות טיעורי של

חלקיים. כי אם נתונים, יט לגביהם בארץ אחרים ,,,

/

0

!

ו
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דו"ח (ראה מחוטר לטיפול מיטות 1,526 קיימות היו בירוטלים 1983 ב
המטרדים טל תקנים עיפי טאוטרו המיטות כל את כולל זה מספר ו).י מס*

בעיר ס ט22_1.!11די כ^_60_מק2ח2ת_2י21ס22ח_לאלף_קטי מהווה זה מספר האחראיים.
המחוז. אוכלוסיית בכלל מחתטבים אם לאלף, מיטות 55 או ירוטלים

העבודה ומטרד יטראי גיוינט בסיוע במכון טנערר מוסדות, דיירי במפקד

ממיטות 93 * המהוות תפוסות, מיטות 1,419 בפועל בירוטלים אותרו והרווחה,
תפוסות 2* (כ 65+ בלי עלידי תפוסות היו מיטות 1,392 רק מתוכן, תקן.2

לכל ו_סד ח _ב ם טי ן ט ק _5 6 על בפו היו 1 983 ב כלומר, .(65 ל מתחת ם אנטי די עלי
עלידי טנמסר הדיירים טל התיפקודי המצב על הדיווח לפי 1נ2!1,_![ט1.ט1.ם.

עלידי  מהמיטות 11* עצמאיים, עלידי תפוסות היו n1u'nnn 471 המוסדות
סיעודיים. עלידי  42* ו תטוטים

ניכרים הבדלים יטנם .5.6* כאמור, הוא, בירוטלים הכללי המיסוד טיעור

(7465) הצעירים הקטיטים בין 1.5* רק הטונות. האוכלוסייה קבוצות בין

המינים: בין גם הבדל יט .(75+) יטיטים בקרב 12.11 לעומת במוסד נמצאים

כמעט איו מוצא לגבי הנטים. בקרב 6.9x לעומת במוסד נמצאים מהגברים 1י3.7

,5.1* לעומת (*י.5 אירופהאמריקה יוצאי לביו אסיהאפריקה יוצאי בין הבדל
.6* כ גבוה, הוא בירוטלים יטראל ילידי בקרב הטיעור אר בהתאמה),

הארציים הדפוסים אר 3.3.8* ל ומניע יותר נמור הארצי המיסוד טיעור

 ניכר יטהבדל מוצא לפי בדפוס רק ירוטלים. טל לאלה דומים וחיו גיל לפי

מיוצאי 5.7* ו במוסדות, נמצאים אסיהאפריקה יוצאי מהקטיטים 2.91 רק

נטים. בעזרת טיקומיח לגריאטריה מיטות 27 כולל לא 1

על מוסבר החפוטוח המיטות מספר לבין תקן מיטות מספר ביו חההפרט חלק 2
הרופא. ובית םנהדריה טל מלא איאיכלום ידי

בבתי מיטות ללא ,65+ הגיל קבוצת עלידי תפוסות מיטות 12,213 םה"כ 3
קופ"ח. טל טיקומיים בחיחולים au אר כלליים חולים

ו
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ופהאחויקה. ר י א

הגורמים עלידי בחלקם מוסברים בירוטלים הגבוהים המיסוד /'ויעודי

הבאים:

הארץ). בכיי 34* nmm , 38x) בירוטייס יטיטים טי הגבוה הטיעור (א)
הארץ). בכיי 5:5* יעומת , 57*) נטים טי גבוה אחוז (ב)

בכיי 3.411 יעומת בירוטלים, (*ו1 גבוה בטיעור יטראל ייידי טי המצאוחם (ג)
הארץ בכיי יעומת (8*) בירוטיים גבוה טיהם המיסוד טיעור אטר הארץ)

. (1. 6*)

עי המרמזת למיסוד, הגדויה המתנה רטימת הוא ירוטיים טי נוסף מאפיין
קטיטיס 426 ימוסדות לכניסה המתינו 1983 יויי ב בבירה. למיטות ביקוט עודף

נפט. וחטוטי יסיעודיים למיטות הבריאות מטרד באמצעות טהמחינו 143 מתוכם

עצמאיים. 106 ו תטוטים 177 המתינו והרווחה העבודה מטרד באמצעות

ים 222 ו ?ח^ם_2מ י ה ם_ק ט^י,!£1. צר_ב_1.ם__י . 2

צרכים סקר עי מתבססת יטירותים האוכיוסייה צורכי יהערכת המקוביח הדרר
נאלצים אנו כזה סקר בירוטיים נעטה ויא מאחר הנדון. האיזור טי ומקיף מפורט

אחרים במקומות טנערכו סקרים או ארציים סקרים טי צרכים באומדני יהטתמט
בארץ.

\_ האוכיוסייה טי מ"פיינים מספר טיט ראינו (2 (דו"ח הדמוגוןפי בניחוח

יוחר, גבוה יטירוחים והזדקקות מוגביוח יטיעור יהביא עטויים אטר בירוטיים
הארץ. לי יכ אה ו ו בהט

הימ"ס, טנעררעיידי כוחאדם יסקר מהנססח ראטוניים נתונים עיסמר
יערים בהטוואה הארצי. מהממוצע 32\ כ גדוי ם טי.י ו גבי_ב0__3^ר ו המ ט_אח.וז נמצא
61 * טל הוא אביב תל לעומת הסער יוחר. עוד גדול אף זה טיעור ארורות גדולות

.100* כ פה י ח מת ולעו

מלא אן חלקי כופו הזולת לעזרת הזקוק קטיט כמוגבל מגדירים אנו כאן

.(add ואכילה הלבטה, רחצה, טל היומיומיות האיטיות הפעולות אח לבצע כדי
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עי ומפורט מגוון מידע מכיל זה סקר ברק בבני שנעור סקר הוא י טנ מקור

והסקר מאחר .(1981 וטות1, (זילברטטיין טונים. לטירותים ה"וכיוס"ה צורכי

האומדנים כל מתייחסים יהודית הינה האוכלוסייה כל ב1 ואיזור מתייחס הזה

בלבד. זו לאוכלוסייה

טל הצרכים מסקר לקחנו הבאה* כדרר אמדנו בירוטלים המוגבלים מספר אח

מיו גיל, לפי אוכלוסייה קבוצות טל הסגוליים המוגבלות טיעורי את ברק בני
מאפיינים. אותם לפי בירוטלים הקטיטים התפלגות /1ל אותם והפעלנו ומוצא

לקבוצח ההתייחסות היא האומדנים בעריכת רבות התלבטנו בה הבעיות אחת

<י ר א ב המקומות ברוב יטראל ילידי קטיטים טל הנמור ר ו ע י ט ה בגלל יטראל. ילידי
ובירוטלים מאחר קבוצהיזו. לגבי מוגבלות על נתונים קיימים לא *ג) רב

קבוצת לאיזו הקוטי מתעורר ,(11* (כ במיוחד גבוה הוא הארץ ילידי טיעור

אסיה יוצאי טל המוגבלות טיעורי כללי, באופו יטראל. ילידי את לטייר מוצא
נזקקים הם כמוכו, ופהאמריקה. ר אי יוצאי טל אלה מאטר יותר גבוהים אפריקה

זהים בירוטלים יטראל ילידי טל המוגבלות טטיעורי מניחים אם טירוחים. ליותר

מכלל 8. 5* ל מגיע המוגבלים אחוז אז כי וקהאמריקה, ר י א יוצאי טל לטיעורים

מניחים אם "ולס, ;(8.2*) הארצי מהממוצע במעט הגבוה טיעור הקטיטים,
אחוז אזי אפריקה, אסיה יוצאי טל לאלו זהים טלהם המוגבלות טטיעורי

אומדן בין הפער יותר, המחמירה בהנחה טגם כר .9.2* ל מגיע המוגבלים

■ הלטכה טל בסקר טנמצאו מההבדלים קטן הארצי, הממוצע לביו בירוטלים, המוגבלים
מזרחי ממוצא הם בעיר יטראל ילידי הקטיטים ורוב מאחר לסטטיסטיקה. המרכזית

אסי.ה יוצאי לקבוצח מוגבלות) טיעורי (מבחינת טייכים טהם בהמטר נניח

. . אפריקה.

/2,180 לכ 1983 ב בירוטלים המוגבלים מספר מגיע אלו הנחות בסיס על

| זה אחוז בעיר. היהודית האוכלוסייה מכלל 9.2* כאמור, המהווים, קטיטים,
| הארצי. מהממוצע 12* בכ גבוה
מטוני ככולו רובו נובע חיטובינו, לפי בירוטלים, הגבוה המוגבלות אחוז

גבוהה הסתברות בעלות הקבוצות טל מטקלן הקטיטים. טל הדמוגרפי בהרכבם
I

II

L
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בהטוואה גבוה בירזטלים אסיהאפריקה) ויוצאי נטים (יטיטים, למוגבלות
הארצי. לממוצע

בסקר הארצי הממוצע לבין ירוטלים ביו הפטר אומדן קודם, טהזכרנו כפי

טנובע כפי \2ר ולא ,32* כ הוא לסטטיסטיקה, המרכזית הלטכה טל הארצי
יתכן ברק. בני טל הסגוליים הטיעורים עלפי הדמוגרפית בהתפלגות מהטוני

את המגדילים נוספים גורמים יטנם הדמוגרפיים, במאפיינים הטוני על טנוסף
אחרים. ובמקומות ברק בבני טהתקבלו לטיעורים מעבר הסגוליים המוגבלות טיעון

נמוכה הכנסה בירוטלים, יותר גבוה אלמנות טיעור להיות יכולות לכר הסיבות
טדווח (כפי וכוי קטיטים למגורי פחות מתאים דיור האוכלוסייה, טל יותר

בדו"חמסי2).

הארצי לממוצע ירוטלים בין יותר גדולים פערים בהמטר, טנראה כפי

הטונים. לטירוחים הזדקקות על בנתונים מתגלים
טל לצרכים מענה לתת האמורים לטירותים ההזדקקות לניחוח עתה נפנה

מידע היה עליהם טהיה טירוחים לטלוטה מתייחס הניחוח המוגבלת. האוכלוסייה

אומדן מוכנות. ארוחות ומתן ביתית עזרה איטי, טיפול ברק: בני בסקר מספק

אח רבמקצועי צווח הערכת על מבוסס ברק בני בסקר לטירוחים ההזדקקות
בלי בקהילה, נאותים חיים לקיים טיוכל עלמנח לקטיט הדרוטים הטירוחים

בטירוחים. הקיימות במגבלות להחחטב

כמו איטיות יומיומיות פעולות בביצוע לעזרה הנזקקים לגבי האומדן
i

: קטיטים 2,145 ל מגיע בירוטלים איטי) טיפול (להלן, ואכילה הלבטה רחצה,
J ברק בבני .(23* טל (פער 7.3* טל ארצי אומדן לעומת הקטיטים), מכלל 9.0*)

טל באומדן זה ממוצע לקחת אפטר טעות. 8 כ למקבל לטבוע הטעות ממוצע היה
בירוטלים. הניתן בטבוע טעות טל הממוצע המספר

לטיפול הקטיט טל הצרכים מסר מורכבת איטי לטיפול טההזדקקות לציין יט
הצורר אח מהווה הנוסף והחלק החטפחה עלידי ניתן מהעזרה חלק כאטר איטי,

מהטירוחים. פורמלית בעזרה

למטל, כר, מטפחתו. בני עלידי מסופק זקוק טיט ק ה לה מההעזרה ניכר חלק

ו
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עלידי טהומלצה והטירותים, המטפחת בין התפקידים חלוקת על נסחמר אם

פורמליים לטירוחים זקוקים טהיו הקטיטים טמספר הרי ברק, בבני המומחים

מכלל 4.3x; 1.023 רק הוא בירוטלים יומיומיות פעולות בביצוע כעזרה
.2.5 כ הוא הפורמליים הטירותים שנותנים לטבוע הטעות ממוצע הקטיטים).

עזרה המקבלים קטיטים אותם עבור ניספח עזרה מספקות המטפחות כלומר,
מטרדי דרך איטי טיפול בירוטלים קיבלו קטיטים 780 1983 ב בפועל, פורמלית.

7 6\ הנ"ל, האומדנים בסים על כלומר, כללית. וקופתחולים והרווחה הבריאות
קיבלו אכו הפורמליים מהגורמים איטי טיפול לקבל צריכים טהיו מהקטיטים

אח אמנם קיבלו קטיטים אותם אם הטאלה לגבי נתונים עדיין לנו אין אותם.
י טלא. לטער יט אר להם, הדרוט הטעות מספר

ב*26 גבוה בירוטלים פורמליים לטירוחים הנזקקים טיעור זה, בתחום
יי"

טכמות מההנחה נובע הזה הפער בהתאמה). ,3.4* לעומת (1י4.3 הארצי מהממוצע
זהה בירוטלים, מקבלת ומוצא) מיו גיל, (לפי קבוצה טבל פורמלית הלא העזרה

נצטרך יותר, קטנה תהיה בירוטלים מהמטפחוח והעזרה במידה ברק. בבני לחומלא
פורמליים. לטירותים האומדן את להגדיל

רק מתייחסת ברק בני בסקר הוגדרה טהיא כפי ביתית לעזרה הקטיט הזדקקות
הפעולות את במלואן לבצע יכול אטר אחד אף אין בהם בית במטקי הגרים לקטיטים

מיטהו יטנו בהם בית במטקי הגר טקטיט מטמע, והכביסה. הביטול הנקיון,
ביתית, לעזרה כזקוק הוגדר לא מטפחה) בן או זוג (בן רגיל באופן טמחפקד

טירותים לספק המלי<י המומחים צוות אם אלא למיטתו, מרותק הוא אם אפילו
בירוטלים זו, הגדרה לפי המטפחה. על המוטל מהעומס להפחית כדי פורמליים
בעיר. הקטיטים מכלל 32x כ המהווים קטיטים 7,561 ביתית לעזרה זקוקים

טעות טמחוצע נמצא ברק בבני הארצי. מהממוצע (7*) במקצת גבוה זה טיעור

לעזרה הנזקקים מכלל קטיטים 4,584 טעות. 4 ל מגיע ביתית לעזרה בטכוע

520 1983 ב בירוטלים קיבלו בפועל פורמלית. לעזרה זקוקים היו ביתית,
הנזקקים. מכלל 11* כלומר, כיחיחן לעזרה החינה קטיטים

יותר גדולים צרכים לירוטלים יט מוכנית ארוחות בטירות הצורר לגבי גם

1
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יאיותות בייי"יים זקוקים הקטיטים) מכלי 3.1.) א''* 1,213 הארץ בכיי מאטד

הארץ בכיי 4.3* יעומת  1ח, מוכנ
מבוססים הארץ, יכיי ירוטיים בין טנמצאו טההבוליס טוב, יהדגיט כדאי
ואינם מוצא) מי1, גיל, (יפי האוכלוסייה טל הדמוגרפי במבנה הטוני /!י רלן

אם הטונים. האיזורים 1 בי לטוני יהביא "טו"ם אטר הגורמים מכלול את מבטאים
מקביים ה"נו אחיות גדויות לעדים בירוטיים ההזדקקות מירח אח מטווים היינו

תר. ו י עוד ם י ל ו גד ם י פער

ב בירוטיים היהודיים הקטיטים אוכיוס"ת תיגדל 1990 י 1983 הטניס בין
האוכיום"ה טי הדמוגרפי ההרכב כמוכן, .30,000 י חוטבים 25,000 מכ 19*

י"יפוי יטירותים מוגבר צורר קיים בהן טקבוצות כזו בצורה יטתנה בירוטיים
75+ בגיל הקטיטים אחוז ימטי, כר, מטקיו. את ויעלו יותר מהר יגדלו ממוטר

57x מ יגדי הנטים אחוז בו כמו (41. י 38* (מ 6* ב יגדי הקטיטים מכיי
מטקים. אח יעיו ויטראי אםיהאפריקה ממוצא הקטיטים ואחוז .58* י

j 112..S1H.21H ו 2 טי ,1
הקיימים ומוצא), מיו גיי, (יפי מיסוד טי הדפוסים /1י ונטמיר נמטיר אם

המהווה תוספות ממוטר, יטיפוי מיטות טי 42* טי בתוספת צורר יהיה היום
בירוטיים, הקיים המצב ר 11 יטמור כדי זאת מיטות, 640 כ טי מוחיט גידוי

יטנה). 5* כ טי מיטות (תוספת
יקיום הדרוט המיסוד טי"וד יגדי בבירה הדמוגרפי במבנה הטינו' בניי

.6.6. י 5.6* ח הקיימים הדפוסים
יסי"וליים ימיטוח ההזדקקות טמידת /1ולה, המוסדוח דיירי מפקד בניחוח

בסיק המטמטוח הדמוגרפיות התבונות "לפי מטמ117חי כאופן מטחנה אינה ותשושים

L
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כמחצית להיות ימטיר וסיעיו"ם להטוטים הדרוטוח המיטות אחוז יכו, לתחזית.
 אלו. למיטות להזדקקות יחסית מוגבר גידול צפוי לא כלומר, המיטות. הכלל

5~.£0_£5.1! י ט2.1 .2
על בהנחה צורר 'ט קהילתיים לטירותים בצרכים הגידול את לחזות עלמנת

לי 5.5* מ י/1לה המיסוד טטיעור הנחנו המיסוד. טיעור טל בפועל ההתפתחות
ומוצא. מין גיל, לפי הקיימים הדפוסים על הטומר טיעור ,6.6*

מספר ,18* ב 1990 עד חיגדל בירוטלים הקטיטים טאוכלוסייח בעוד
בביצוע המוגבלים קטיטים 2,800 כ יהיו בסה"כ ,29* ב יגדל המוגבלים
כיזם. 9* לעומת מוגבלים יהיו מהקטיטים 10* כ יומיומיות. פעולות

כ מחוכם, (ז9.4). 2,650 ל יגיע איטי בטיפול לעזרה הזקוקים מספר

איטי. בטיפול עזרה טל פורמליים לטירותים יזדקקו קטיטים 1,300
זהה יהיה מוכנות וארוחות ביתית עזרה לטירותי ההזדקקות טל הגידול קצב

במטר קבוע ייטאר הנזקקים אחוז כלומר, הקטיטים. אוכלוסיית טל הגידול לקצב

. ר העטו

מגידול למתחייב מעבר חיגדל איטי טיפול לטירותי טההזדקקות לכר הסיבה
ביתית עזרה לטירותי ההזדקקות ולעומתם בירוטלים, הקטיטים אוכלוסיית

ההזדקקות מדפוסי נובעת האוכלוסייה, גידול בקצב רק תיגדל מוכנות וארוחות
במטר טיחולו הדמוגרפיים ומהטינויים הנ"ל, הטירותים טל ומוצא, מיו גיל, לפי

ר. העטו

גידול לקצב בהתאמה יהיה לארוחות ההזדקקות גידול טקצב לכר הסיבה
באטד וגיל. הזדקקות טל זה סוג ביו סדיר קטר טאיו מכר נובעת האוכלוםיה
טל לתחזית להתייחס יט ולכו סדירים אינם ההזדקקות דפוסי  ביתית לעזרה

ספקנות. ביתר זה בתחום צורר
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מוסדות ד1_1.יי ס£י 25*7u_r1 r "I21H2.^.5.1^.1^.EH1122n.n 11 לוח

ם~)71ד^~~ם תט57~ם /1צמ<?"ם מיטות סה"כ
58 5 75 4 613 773 9 2 סה"כ~7מ7חלט7
^*9ms mmm mhbain b nssaisassssas

1 00 1 00 1 00 19.2 2.11£
16 12 18 17 7456 גילאי
84 88 82 83 75+ גילאי

43 51 37 41 אסיהאפריקה* מוצא
57 49 63 59 ופהאמריקה ר י א מוצא

30 23 29 29 גברים
70 ii 71 71 נטים

יטראל ילידי כולל *

; \

0
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JJfJ S2j!^22J.
~*~ 22EB x מספר
6. 2 25,405 9. 2 2,1 82 U^3X\n

7.3 22,696 9.0 2,145 איטי לטיפול זלןיקיס
3.4 10,626  4.3 023,ו פורמלי חזה:

29.7 91,89 4 31.8 7,561 ביתית לטזרה זקוקים
17.6 54,552 19.3 4,584 פורמלי מזה:

ארוחות לטירות זקוקים
4.3 13,287 5.1 1,213 י מוכנות

.(1981 (זילברשטיין, ברק בני מסקר אומדנים /1ל מבוססות התחזיות 7

■:  !

m

1
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1990י בירושלים, קהילתיים לטירוחים צרכים 13 דוח

\~"\רר"~3£י9ירי פיר ס מ x~
ל1990 הקטיטיס מספר

29 T070 2~8T7 מ77בל~ם

24 9.4 2,658 איטי יטיפוי D'pipT
20 4.6 1,285 פורמלי מזה:
19 31.9 8,982 ביתית לעזרה זקוקים
16 18.9 5,333 פורמלי חזה:

ארוחות לבירות זקוקים
20 . 4.6 1,285 חוכנוח

(1981 (זילברשטיין, ברק בני מסקר אומדנים על מבוססות התחזיות

I


