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מנהל פוזנר לחיים זה, דוח בהכנת ביידינו שסייעו האנשים לכל להודות היא נעימה חובה
לאהובה ולנוער, לילד השרות מנהל וינטר למוטי וחברתיים, אישיים לשרותים האגף

מנהל סגנית שפר לרחל המקומיות, ברשויות וכ"א מנהל לארגון, התחום מנהלת קרקובר
מתחילתו. הניתוח את שלוו אלה, באגפים הצוות אנשי ולכל למיכון האגף

בעיריית הרווחה אגף מנהלת עמר ולאסתר חיפה בעיריית הרווחה אגף מנהל וגמן לפיני
הראשוני בניתוח והלווי הסיוע על אלה ברשויות הרווחה מחלקות עובדי ולשאר בארשבע

לניתוחם. התפיסה ולגיבוש הנתונים של
המכון מנהל חביב לג'ק המחקר, שלבי בכל הסיוע על ישראל, מג'וינט ועמיתינו כץ לחנה

ובמיוחד המסמך בהכנת שהושקע הרב המאמץ על ברוקדייל מכון בג'וינט עמיתינו ולשאר
שלומי. ולטלי לוינברג מרים רבי בן לדליה
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בקביעת לעזור כדי מוקמות כלל בדרך חברתיים בשירותים ממוחשבות מידע מערכות
מידע מערכות רוב פי על המכונות זה, מסוג מערכות אדם. כוח וניהול הוצאות תקציבים,

זאת, עם יחד מדיניות. של ביצוע אחר ומעקב תכנון לצורכי מלכתחילה פותחו לא מנהליות,
לתכנון השירותים, של הפעולה דרכי על ללמידה בסיס לספק יכול בהן הנאגר המידע ניתוח

הודות מתאפשרים אלה שימושים ביצועה. אחר ולמעקב מדיניות וקביעת שירותים
המערכות המנהליות. המערכות באמצעות הנאסף במידע הגלומים הרבים ליתרונות

המטופלים אוכלוסיית כלל על מידע מכילות הן זמן, ולאורך אחידה בצורה מידע אוספות
צוות ועל השירות למקבלי הניתנות התשומות על גם רבים ובמקרים השירותים של

מאמץ השקעת מחייב אינו איסופו ולכן ממילא נאסף בהן הנאגר המידע בנוסף, השירותים.
נוספים. ומשאבים

מנהליות מידע במערכות רבים חברתיים לשירותים ביחס מידע מוחשב הברית בארצות
הפעילה Illinois Depatrmentof children and family services ,למשל, כך . 70  ה בשנות כבר

חשד לגבי חקירה לגביהם התקיימה אשר הילדים, לכל ביחס מידע שכללה מערכת
הילדים כל לגבי ממוחשבת מידע מערכת גם הפעילה מחלקה אותה הזנחה. או להתעללות
ומשפחותיהם, הילדים על דמוגרפים פרטים כללו אלה מידע מערכות באומנה. היו אשר

לילדים שירותים במתן שעסקו רשויות גם השירות. נותן ועל להם הניתן השירות על פרטים
מנהליות מידע מערכות הפעילו תקון ושירותי הרווחה החינוך, הבריאות, בתחומי

.(Goerge Voorhis and Joo Lee, 1994) ממוחשבות

במאגרי הגלום בפוטנציאל הזמן, עם להכיר, החלו הברית בארצות שונים מחקריים גופים
הדרושים השירותים תכנון ולצורך השירותים לקוחות תיאור לצורך המנהליים המידע

Child Protective and Child שנה כל מוציא בשיקגו Chapin Hall Center for children למשל, להם.
וכולל אילינוי במדינת מנהליים מידע מאגרי על מבוסס זה פרסום .welfare Services fact book

השונות הגיאוגרפיות וביחידות במדינה הילדים לרווחת הקשורים מרכזיים אינדיקטורים
חד במשפחות ילדים מספר , הילדים מספר כגון: דמוגרפי, מידע כולל הפרסום שלה.
על המבוסס מידע הפרסום מכיל בנוסף, עניות. במשפחות החיים ילדים מספר הוריות,

זה מסוג מידע ולמשפחות. לילדים הניתנים שונים שירותים של אדמינסטרטיביים מאגרים
מספר התעללות, או הזנחה של חקירה בעניינם שנפתחה ילדים מספר השאר: בין כולל
הוצאו אשר הילדים מספר חברתיים, בשירותים המטופלות במשפחות החיים הילדים

צרכים עם ילדים משנה, יותר לבית מחוץ ששהו הילדים מספר אימוץ), (אומנה, לבית מחוץ
על למידע בנוסף וכד'. ביתיות חוץ השמות משלוש יותר של היסטוריה עם ילדים מיוחדים,

המאפשר קודמות לשנים השוואה על המבוסס ניתוח גם הפרסום כולל הנוכחית, השנה
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המידע אליהן. השירותים והענות תופעות התפתחות של במגמות שינויים על ולעמוד לזהות
הקיימים. השירותים ביצועי ולמדידת שירותים לתכנון בסיס מהווה בפרסום הנכלל

דרכי את לבחון מנת על מנהליות במערכות שמקורו במידע, שימוש לעשות נוסף ניסיון
מאמרים, בסדרת .(1997) Barth and Needei ידי על מתואר חברתיים שירותים של הפעולה
קליפורניה במדינת לילדים רווחה שירותי של שונים היבטים על אלה מחברים הצביעו
המידע במאגרי שימוש עשו הם מנהליים. מידע מאגרי באמצעות לבחון ניתן אותם
לבחינת כבסיס והן פעולתם ודרכי השירותים מדיניות לתיאור כבסיס הן המנהליים
מנת על אלה ממצאים על התבססו המחברים זו. מדיניות של התוצאות או התפוקות

ובמדיניות. השירותים בפעולת לשינוי כיוונים על להצביע

ניתוח לצורך מנהליות מערכות מתוך במידע בשימוש הגלומים הרבים היתרונות למרות
לקחתן שיש מגבלות ישנן מדיניות, ולקביעת לתכנון וכבסיס השירותים של הפעולה דרכי

מידע ממערכות בנתונים בשימוש המרכזיות הבעיות אחת זה. מסוג במידע בשימוש בחשבון
שמשימתם מקצוע אנשי ידי על נאסף אלה במערכות המידע המידע. איכות היא מנהליות

לפגוע עלולים העובדים לרשות העומד מוגבל זמן כמו גורמים מידע. איסוף איננה העיקרית
בנהלי משינויים כתוצאה להיפגע עלולה המידע איכות כן, כמו הנאסף. המידע באיכות

עשויים העובדים ולבסוף, המידע. איסוף צורת לגבי בהירות מאי כתוצאה או השירותים
השירות לפעולת חיוניים אשר תכוף שימוש נעשה בהם הנתונים במילוי רק להתמקד

מחקרים זאת, עם רב. חסר" ל"מידע לגרום עלול זה דבר אחרים. מידע מפרטי ולהתעלם
שהם המידע איכות על יותר יקפידו בשירותים המקצוע שאנשי כך על מצביעים שונים

שמשתמשים ככל שלהם. החלטות קבלת לצורך שימוש בו לעשות יוכלו הם אם אוספים
Mugford et ai. ) יורדת החסר1' הי'מידע וכמות עולה המידע איכות כך במידע, יותר

.(1991;George 1995

ישנם מנהלי. מידע איסוף של שונים בשלבים נמצאים החברתיים השירותים בישראל
לגבי ברישומים מחזיק עובד (כל אחידה בצורה לא אך מידע, אוספים אשר שירותים
שירותים תיעודו). ודרך לתעד שיש המידע סוג לגבי אחידות הנחיות אין אך מטופליו,
כל על המידע לרישום אחידים בטפסים (שימוש אחידה בצורה מידע אוספים אחרים
מידע מערכת מפעילים אשר שירותים גם ישנם זה. מידע ממחשבים אינם אך מטופל)

על דווח = כגון מנהליים לצרכים במידע שימוש כלל בדרך עושים אלו שירותים ממוחשבת.
מסוימת ברמה במידע שימוש העושים שירותים ישנס תקציבים. והקצאת מטופלים מספר

להם הניתנות התשומות ואת בשירות השירותים מקבלי אוכלוסיית את לתאר מנת על
מידע זאת, עם יחד לנוער). המבחן שירות ישראל, משטרת (למשל: הנתונים את ומפרסמים
בסיס על מנוצל אינו בישראל החברתיים בשירותים הממוחשבות המערכות במרבית הנאגר

ביצועה. אחר ומעקב מדיניות קביעת שירותים, תכנון לצורך ומתמשך שיטתי
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מערכות  ענ"א אגף באמצעות והרווחה העבודה משרד ידי על מנוהלת יסוד נתוני מערכת
בטיפול הנמצאות והמשפחות הפרטים לכלל ביחס מידע נכלל יסוד נתוני בקובץ מידע.

של קטן מספר כולל הקובץ בישראל. המקומיות ברשויות חברתיים לשירותים המחלקות
של ציון בקובץ, הכלולים המשפחה ובני המשפחות על ואישיים דמוגרפים פרטים

אותה המרכיבים ולפרטים משפחה לכל ביחס המטופלות העיקריות הבעיות או הנזקקויות
לשירותים המחלקה עלידי למשפחה הניתן הטיפול של האינטנסיביות רמת על ומידע
המחלקות עובדי ידי על התיקים מיון תהליך בעת שנה, בכל מעודכן הקובץ חברתיים.

העבודה למשרד הרשויות ידי על מועבר והמידע המקומיות ברשויות חברתיים לשירותים
הבודדים השיטתיים המידע מבסיסי אחד הוא היסוד נתוני שקובץ לומר ניתן והרווחה.

בישראל. חברתיים שירותים של לקוחות אודות הקיימים

נוסף אדם או משפחה בן כל עבור נוספת ורשומה משפחה כל עבור רשומה כולל הקובץ
בו הכלול המידע את לנתח מאפשר הקובץ מבנה לכן, המשפחה. של הבית במשק המתגורר
לפרטים ביחס והן המטופלים, אוכלוסיית את המרכיבות המשפחתיות ליחידות ביחס הן

בקובץ המאוחסן במידע שימוש לעשות ניתן זאת, בצורה בקובץ. הרשומים המשפחות) (בני

מחלקות של הלקוחות אוכלוסיית בקרב שונות קבוצות על ללמוד מנת על יסוד נתוני
הוריות. חד ומשפחות עולים מוגבלים, זקנים, ילדים, כגון חברתיים, לשירותים

מתוך מידע לניתוח מעטות דוגמאות יש בקובץ, הקיים המידע לניצול האפשרויות למרות
כבסיס או חברתיים לשירותים המחלקות של הלקוחות מאפייני לתיאור כבסיס הקובץ

למאפייני ביחס במידע שימוש עשו (1992) ואחרים שרלין מדיניות. וקביעת שירותים לתכנון
.1989 בשנת חברתיים לשירותים במחלקות רשומות היו אשר משפחות וראשי משפחות
במשרד והמשפחה הפרט לרווחת השירות ידי על שהוזמן מחקר, במסגרת נעשה זה ניתוח
בין השווה המחקר משפחה. מדיניות לקראת חשיבה לפיתוח כבסיס והרווחה העבודה

ונעשה הכללית האוכלוסייה מאפייני לבין במחלקות הרשומות המשפחות של מאפיינים
לבין בינן הקשר ואת המשפחות סובלות מהן העיקריות הבעיות את למפות ניסיון במסגרתו

חברתיים.  כלכליים רקע משתני

לילדים שירותים של כוללניים תכנון מתהליכי כחלק גם נותח יסוד נתוני קובץ מתוך מידע
1996ב). לייטנר 1996א, לייטנר, 1996 ולוי, רבי בן (ר' שבע ובבאר בחיפה בסיכון נוער ולבני
שירותים לפיתוח רבארגונית כוללנית תוכנית לגבש ניסיון נעשה התכנון, תהליכי במסגרת
נעשה התכנון לתהליכי בסיס שישמש מהמידע כחלק אלו. בערים בסיכון נוער ולבני לילדים
הילד ברמת הינה הניתוח יחידת כאשר יסוד" ''נתוני מערכת מתוך במידע שימוש לראשונה
שימש היסוד נתוני קובץ מתוך המידע למשפחות. ביחס גם כמו לילדים ביחס הוצג והמידע
וכבסיס בעיר הרווחה שירותי בטיפול נוער ובני ילדים של הצרכים היקף להערכת כבסיס
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נתוני מקובץ המידע בנוסף, זו. אוכלוסייה של מסופקים הלא הצרכים היקף של לאומדן
הנוער ובני הילדים כלל של הצרכים היקף לאמידת בסיס היווה נוסף, מידע בצירוף יסוד,
לתכנון הבסיסים אחד להוות יכול זה מסוג שניתוח הראו, אלה ניסיונות בעיר. בסיכון

הלאומית, וברמה נוספות מקומיות ברשויות מדיניות קובעי בקרב עניין עוררו הם שירותים.
שירותים. תכנון לצורכי הקובץ מתוך מידע ניצול בהמשך

המגבלות הן יסוד, נתוני קובץ מתוך במידע השימוש למיעוט המרכזיות הסיבות אחת
האחראים המחלקות עובדי ידי על ולאיכותו, בקובץ הקיים למידע המיוחסות הרבות
העירונית ברמה המדיניות וקובעי המחלקות מנהלי בקובץ, המאוחסן המידע לעדכון

בקבצים הקיים המידע באיכות בעיות על להתגבר הדרכים אחת זאת, עם יחד והארצית.
האפשר ככל רחב למגוון במידע שימוש לעודד הוא אדמיניסטרטיביים לצרכים המנוהלים
השימוש דרך פוטנציאליים. משתמשים של האפשר ככל רבות קבוצות ידי ועל צרכים של

לשפר כך ידי ועל ועדכונו המידע איסוף תהליכי לשיפור מוטיבציה ליצור ניתן וניצולו במידע
תהליך בו. השימוש אפשרויות את ולהגדיל זמן לאורך בקובץ המאוחסן המידע איכות את
האחראים הגורמים המידע, את המנתחים הגורמים של משותפת עבודה כדי תוך נעשה זה

הלאומית ברמה מדיניות קובעי בהם: הפוטנציאלים והמשתמשים ואחסונו איסופו על
מהשורה. ועובדים מחלקות מנהלי המקומית, וברמה

עמותת (כיום ישראל ג'וינט מקומיות רשויות והרווחה, העבודה משרד יזמו לפיכך,
ברמה הן יסוד נתוני קובץ מתוך מידע לנתח נוספים ניסיונות ברוקדייל ומכון אשלים)

קובץ מניתוח שהתקבלו ראשוניים ממצאים מכיל זה מסמך המקומית. ברמה והן הארצית
חברתיים לשירותים המחלקות בטיפול נמצאו אשר ילדים, עם למשפחות ביחס יסוד נתוני
קיים שכבר מידע בניתוח הגלומות האפשרויות את לבחון היא הניתוח מטרת .1996 בשנת
והעירונית. הארצית ברמה מדיניות וקביעת שירותים תכנון לצורכי והמשפחות הילדים על

קובעי בפני היסוד נתוני קובץ מניתוח שהופק מידע להציג היא זה מסמך של מטרתו
בו ולאופן מהקובץ שהופק למידע תגובות לקבל מנת על ועירונית ארצית ברמה המדיניות

שירותים תכנון לצורכי במידע לשימוש ודרכים נוספים ניתוח כיווני יחד ולגבש נותח
מדיניות. וקביעת

הילדים מאפייני השוואת תוך המשפחות ועל הילדים על הדמוגרפי המידע ינותח בתחילה
צרכי השלישי, בפרק יוצגו, כך אחר הכללית. לאוכלוסייה במחלקות הרשומים והמשפחות
בסיס על היסוד. נתוני בקובץ להם שנרשמו הנזקקויות ניתוח בסיס על והמשפחות הילדים
נמצאים. הם בהם סיכון רמות פי על הילדים את למיין ניסיון נעשה שנרשמו, הנזקקויות
עדיפויות סדרי לקביעת בסיס להוות ויכול הילדים מצב על תמונה קבלת מאפשר זה מיון
והשישי החמישי הרביעי, הפרקים המחלקות. של השירותים הקצאת מדיניות ולבחינת

הבדלים על לעמוד מנת על היסוד נתוני מקובץ בנתונים שימוש לעשות ניתן כיצד מדגימים
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מאפיינים בין הקשר את לבדוק ננסה הרביעי בפרק באוכלוסייה. שונות קבוצות של בצרכים
גדולות במשפחות ילדים הוריות, חד במשפחות (ילדים הילדים של שונים דמוגרפיס

המיוחדים המאפיינים על נעמוד החמישי בפרק נמצאים. הם בה הסיכון ומידת וכדומה)
בפרק חברתיים. לשירותים במחלקות המוכרים עולים ממשפחות נוער ובני ילדים של

הילדים וצרכי וכדומה) גדולים (קטנים, שונים ישובים סוגי בין הקשר את נבדוק השישי,
מהישובים. אחד בכל חברתיים לשירותים למחלקות המוכרים והמשפחות

המחלקות ידי על הניתנים בשירותים עוסקים הדוח של והשמיני השביעי הפרקים
לבין הניתנות התשומות בין ולקשר להם המוכרים ולמשפחות לילדים חברתיים לשירותים

על מועט מידע רק לצערנו, מצויים. הם בה הסיכון ורמת והמשפחות הילדים צרכי
הטיפול אינטנסיביות את בוחן השביעי הפרק היסוד. נתוני בקובץ נכלל הניתנות התשומות
הסיכון ולרמת הילדים לצורכי בהקשר חברתיים לשירותים במחלקות ובמשפחות בילדים
הילדים מספר לגבי יסוד נתוני בקובץ הנתונים את נשווה השמיני, בפרק מצויים. הם בה

להם. הניתנים השירותים לגבי אחרים ממקורות מידע עם במחלקות הרשומים

לתכנון יסוד נתוני קובץ מתוך במידע שימושים מדגימים הדוח של האחרונים הפרקים שני
רשויות חמש בין השוואה מדגים התשיעי הפרק העירונית. ברמה שירותים והקצאת

והרווחה) העבודה משרד של הלאומית לתוכנית בפיילוט שנכללו הרשויות (מהן מקומיות
ולהקצאת לילדים שירותים לתכנון זה, מידע של אפשריות משמעויות על ומצביע

המצב ניתוח לצורך יסוד" ב"נתוני שימוש נדגים העשירי, בפרק אלה. לרשויות המשאבים
לנתונים זו ברשות המחלקות ראשי תגובת ואת (ירושלים) אחת מקומית ברשות במחלקות
המידע לשיפור המקומית הרשות עם העבודה דרך גם מוצגת זה בפרק בפניהם. הוצגו אשר

יסתיים הדו"ח התיקים. מיון בעת המידע איסוף נהלי שינוי באמצעות בקובץ הנאגר
לעתיד. ניתוח וכיווני מסקנות הצגת הממצאים, בסיכום
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ומשפחותיהם הילדים מאפייני .2

הרשומים בילדים להתרכז ניתן שונות. בצורות הנתונים את לנתח מאפשר יסוד נתוני קובץ
שונים אזורים בין השוואות לעשות ניתן כן, כמו ניתוח. כיחידת במשפחות או במחלקות

לשירותים במחלקות הרשומים והמשפחות הילדים מאפייני יוצגו זה בפרק בארץ.
כדי תוך יוצגו הנתונים בישראל. והמשפחות הילדים כלל למאפייני בהשוואה חברתיים

זו חלוקה והצפון). חיפה והמרכז, ת"א והדרום, (ירושלים השונים המחוזות בין השוואה
ותקצוב. תכנון לצורכי המשמשת מנהלית חלוקה היא

280,179 בארץ חברתיים לשירותים במחלקות רשומים היו 1996 ב יסוד, נתוני קובץ פי על
זה מידע זו. בשנה החברתיים לשירותים מוכרות שהיו משפחות 117,268 ב שחיו ילדים,
דומה ואחוז זו בשנה ישראל במדינת שחיו הילדים 1,991,039 מבין 140/0 ש כך על מצביע

זו. בשנה חברתיים לשירותים במחלקות רשומים היו הילדים עם המשפחות מקרב

ירושלים במחוז במחלקות רשומים היו מהילדים כשליש ,1 מלוח לראות שניתן כפי
הלשכה נתוני לפי והצפון. חיפה במחוז וכשליש והמרכז אביב תל במחוז כשליש והדרום,
ילדים, 565,600 והדרום ירושלים במחוז הכל בסך היו 1996 ב לסטטיסטיקה המרכזית

אריה (בן ילדים 619,200 והצפון חיפה ובמחוז ילדים 724,200 היו והמרכז אביב תל במחוז
רשומים היו והדרום ירושלים במחוז מהילדים 17.40/0 כי כן, ,אם רואים אנו .(1997

חיפה במחוז 13.80/0 ו בתלאביב מהילדים 13.20/0 לעומת חברתיים, לשירותים במחלקות
והצפון.

1996 ב בארץ חברתיים לשירותים למחלקות מוכרים היו אשר הילדים התפלגות :1 לוח
(באחוזים) ואזור הילדים גיל לפי

ילדים סה"כ
במחלקות סה"כ

אביב תל ירושלים לשירותים באוכלוסייה
והצפון חיפה והמרכז והדרום חברתיים הכללית

85,461 96,069 98,649 280,179 1,991,039 במספר סה"כ
100 100 100 100 100 באחוזים סה"כ

9 10 12 10 24 03

14 16 17 16 17 46

40 40 40 40 33 712

37 34 31 34 26 1317
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ב בארץ חברתיים לשירותים למחלקות מוכרים היו אשר הילדים התפלגות את מציג 1 לוח
400/0 מהווים 712 בגילאים ילדים כי לראות ניתן ואזורים. הילדים גיל לפי 1996

340/0 מהווים 1317 בגילאי ילדים חברתיים. לשירותים במחלקות הרשומים מהילדים
הרשומים מהילדים אחוזים עשרה חברתיים. לשירותים במחלקות הרשומים מהילדים

.46 בני אחוז וששהעשר פחות או שנים 3 בני במחלקות

גבוה היה 7 גיל מעל הילדים אחוז ,1996 ב בישראל הילדים גילאי להתפלגות בהשוואה
נמוך היה 7 לגיל מתחת הצעירים הילדים ואחוז במחלקות הרשומים הילדים בקרב יותר
שילדים עלכך מצביעים אלה שנתונים יתכן במחלקות. הרשומים הילדים בקרב יותר
בגילים רק חברתיים לשירותים המחלקות ידי על ומטופלים מאותרים להיות נוטים

מעודכנים אינם למשפחות שנולדו שילדים אפשרות קיימת זאת, עם יחד יותר. מבוגרים
שיטתי. באופן בקובץ

(באחוזים) אזורים לפי שונים דמוגרפיים מאפיינים עם במשפחות הילדים אחוז :2 לוח
תל

חיפה אביב ירושלים
והצפון והמרכז והדרום סה"כ

45 41 48 45 עובד אינו בית משק ראש
20 21 22 21 הורית חד משפחה
40 36 48 42 גדולה* משפחה

או שנים שלוש למחלקה מוכרת המשפחה
69 66 59 64 יותר

יותר או ילדים 4 *

השכלת נפשות, מספר כגון: המשפחות, על שונים דמוגרפים נתונים כולל יסוד נתוני קובץ
המאפיינים בין השוואה מאפשר זה מידע תעסוקה. ומצב ההורים של עליה שנת הורים,
לכלל בהשוואה למחלקות הפונים והמשפחות הילדים של השונים הסוציודמוגרפים

הפונים משפחות של דמוגרפים מאפיינים בין ההשוואה כי לציין יש זאת, עם האוכלוסייה.
נתוני ב"טופס שההגדרות משום קלה איננה הכללית, באוכלוסייה דמוגרפים למאפיינים

לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה על המקובלות מאלה לעתים שונות יסוד"

לפי שונים דמוגרפיס מאפיינים עם במשפחות חיים אשר הילדים אחוז את מציג 2 לוח
חברתיים לשירותים למחלקות המוכרים שהילדים כך על מצביע בלוח המוצג המידע אזור.
של לקיומן ישראל במדינת הקשורים סוציודמוגרפיים מאפיינים בעלות במשפחות חיים

מקרב שלושה לפי קרוב הכללית, לאוכלוסייה בהשוואה למשל, כך חברתיות: בעיות
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חיו מהילדים אחוזים ואחד עשרים הוריות: חד במשפחות חיו למחלקות המוכרים הילדים
.(1997 אריה (בן האוכלוסייה מכלל מהילדים 6.80/0 ל בהשוואה הורית חד במשפחה

כאשר בעבודה", ה"מעמד את זוגו ובן הבית משק ראש לגבי מציינים יסוד נתוני בטופס
יזומות, עבודות עובד יומי, שכיר חודשי, שכיר עצמאי, הבאות: האפשרויות בין לבחור ניתן

מהילדים אחוזים וחמישה ארבעים קיבוץ. וחבר סדיר באופן עובד אינו עובד, אינו
הבית משק ראש לגבי צוינה בהן במשפחות חיו ילדים), 124,022 (שהם במחלקות הרשומים
החיים הילדים לאחוז מתייחס הילד מצב על הסטטיסטי השנתון עובד". אינו " הקטגוריה
בישראל מהילדים 4.60/01996 ב אבטלה. דמי מקבל לפחות ההורים אחד בהן במשפחות
קשה בהגדרות, ההבדלים בשל אבטלה. דמי מקבל ההורים אחד לפחות בה במשפחה חיו

משפחות בקרב מובטלים במשפחות החיים הילדים אחוז לגבי סופית למסקנה להגיע
יותר גבוה זה שאחוז נראה אך הכללית, לאוכלוסייה בהשוואה במחלקות המוכרים הילדים

חברתיים. לשירותים למחלקות המוכרות המשפחות ילדי בקרב

חברתיים. לשירותים במחלקה תיק למשפחה נפתח בו התאריך גם מצוין יסוד נתוני בטופס
מה בדקנו למחלקה. מוכרות הילדים משפחות היו בו הזמן משך על ללמוד אפשר זה מנתון

מצוקה על גם המצביע (דבר במחלקה רב זמן מוכרות משפחותיהם אשר הילדים אחוז
בין הילדים את לחלק החלטנו מקצוע, אנשי עם בהתייעצות אלה). משפחות של מתמשכת
שמשפחותיהם ילדים לבין במחלקה, יותר או שנים 3 מוכרות משפחותיהם אשר ילדים

היו אשר במשפחות חיו מהילדים 640/0 ש כך על מצביע 2 לוח מזו. קצרה תקופה מוכרות
מוכרות היו אשר ממשפחות באו מהילדים 110/0 כ יותר. או שנים שלוש במחלקות מוכרות

במחלקה. משנה פחות

אחוז יש ובדרום בירושלים האזורים, לשאר יחסית כי לראות ניתן האזורים, בין בהשוואה
הבדל עובד. אינו הבית משק ראש בהן וממשפחות גדולות ממשפחות ילדים של יותר גבוה
יותר. או שנים שלוש למחלקות המוכרות במשפחות חיו אשר הילדים באחוז נמצא נוסף
ירושלים במחוז מאשר יותר גבוה כאלה ממשפחות הבאים הילדים אחוז הצפון במחוז
המוכרת במשפחה חיו והצפון חיפה באזור במחלקות הרשומים מהילדים 690/0) והדרום

ירושלים באזור במחלקות הרשומים מהילדים 590/0 לעומת יותר, או שנים שלוש למחלקה
כאלה). במשפחות חיו אשר והדרום

ניתוח הילד. ולא המשפחה היא המדידה יחידת כאשר הנתונים את גם לנתח ניתן כאמור,
המשפחה. ברמת שירותים לתכנן היא המטרה כאשר נדרש זה
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(באחוזים). אזור לפי שונים סוציודמוגרפים מאפיינים עם המשפחות אחוז :3 לוח
חיפה אביב תל ירושלים
והצפון והמרכז והדרום סה"כ

סה"כבמספר

47 39 47 44 עובד אינו בית משק ראש
17 29 30 29 הורית חד משפחה
20 16 25 20 * גדולה משפחה
16 14 18 16 עולים משפחת

שלוש למחלקה מוכרת המשפחה
71 69 61 67 יותר או שנים

~~ יותר או ילדים 4 *

אזור. לפי שונים סוציודמוגרפים מאפיינים עם המשפחות אחוז את מציג 3 לוח
בהשוואה הוריות, חד משפחות הן במחלקות הרשומות מהמשפחות 290/0 כי לראות ניתן
עובד". "אינו המשפחה ראש כי צוין מהמשפחות 440/0 לגבי בישראל. 80/0מהמשפחות ל
משק ראש כי צוין במחלקות הרשומות ממשפחות 410/0 לגבי כי מצאו (1992) וכץ שרלין

עובד. איננו הבית

לעומת יותר או ילדים 4 בעלות משפחות הן במחלקות הרשומות מהמשפחות אחוז עשרים
המשפחות אחוז למצופה בניגוד כי כן, אם נראה הכללית. באוכלוסייה מהמשפחות 16.70/0

כלל בקרב משיעורן במקצת רק גבוה במחלקות הרשומות המשפחות בקרב הגדולות
את ניתחו אשר ,(1992) וכץ שרלין של מאלה שונים אלה ממצאים בארץ. המשפחות

וכץ שרלין .1989 ב חברתיים לשירותים במחלקות רשומות היו אשר המשפחות מאפייני
ויותר. ילדים 4 בעלות היו מהמשפחות 350/0 כי מצאו

לפי בארץ ילדים עם המשפחות לכלל במחלקות הרשומות המשפחות בין משווה 4 לוח
הרשומות המשפחות בקרב אחד ילד עם המשפחות אחוז כי לראות ניתן ילדים. מספר

אחוז בארץ. ילדים עם המשפחות כלל בקרב לשיעורן דומה חברתיים לשירותים במחלקות
לכלל יחסית במחלקה, הרשומות המשפחות בקרב במקצת נמוך ילדים 3 ו 2 עם המשפחות
בקרב במקצת גבוה ילדים 46 עם המשפחות אחוז זאת לעומת בארץ. ילדים עם המשפחות
בקרב במקצת גבוה למשפחה הממוצע הילדים מספר גם במחלקות. הרשומות המשפחות
ילדים עם למשפחה בממוצע ילדים 2.4 לעומת ילדים 2.45) במחלקות הרשומות המשפחות

בארץ).
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לפי בארץ, ילדים עם המשפחות לכלל במחלקות הרשומות המשפחות בין השוואה : 4 לוח
(באחוזים) ילדים מספר

בארץ* המשפחות כלל במחלקות הרשומות משפחות הילדים מספר
מספר סה"כ

100 100 אחוז סה"כ
34 34 1

31 28 2

19 18 3

9 10 4

4 5 5

4 5 +6

ממוצע ילדים מספר
2.4 2.45 במשפחה

1997 אריה בן מקור: *

עשוי במחלקות הרשומות המשפחות בקרב הגדולות המשפחות אחוז כי לציין יש זאת עם
מעדכנים אינם שהעובדים ייתכן שכן היסוד, נתוני במאגר המופיע מהנתון יותר גדול להיות
שאחוז העובדה עם אחד בקנה עולה זה חשש במשפחה. חדש ילד נוסף כאשר הרשומות את

מהמשפחות 670/0 וש לאוכלוסייה יחסית נמוך במחלקות הרשומים הצעירים הילדים
למשפחה נוספו האחרונות שנים 3 שב ייתכן (לכן יותר. או שנים 3 לפני במחלקה נרשמו

בקובץ). נרשמו שלא ילדים

אחוז יש והדרום ירושלים באזור במחלקות האזורים בין בהשוואה כי לראות ניתן 3 בלוח
בתלאביב). מהמשפחות 160/0 לעומת מהמשפחות 250/0) גדולות משפחות של יותר גבוה
אחוז יש והדרום בירושלים אלה. באזורים האוכלוסייה הרכב עלידי זאת להסביר ניתן

ילדים. של רב מספר כלל בדרך להן אשר וערביות חרדיות  יהודיות משפחות של יותר גבוה
ירושלים באזור הילדים מרובות המשפחות שאחוז הם גם מצאו (1992) ולביא כץ שרלין

יותר. גדול היה והדרום
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נמצאים הם בה הסיכון ורמת לילדים נרשמו אשר הנזקקויות .3

הבעיות על מידע גם והוריהם, הילדים על דמוגרפים פרטים מלבד כולל יסוד נתוני טופס
לסיוע. המשפחות זקוקות בו התחום  ל"נזקקויות" מתייחס הטופס במשפחה. העיקריות

כוללות הנזקקויות קטגוריות. 50 המכילה רשימה מתוך לבחור ניתן הנזקקויות את
חד ילדים, של התנהגות ובעיות חינוך הכנסה, בעיות כגון: שונים מתחומים קטגוריות

(נזקקות למשפחה נזקקויות שתי בטופס לציין ניתן במשפחה. אלימות נפש, מחלות הוריות,
נספח). (ראה משפחה בן לכל נזקקויות שתי וכן משנית) ונזקקות עיקרית

בתחומים נזקקויות צוינו משפחותיהם בני לגבי או שלגביהם הילדים אחוז את מציג 5 לוח
המשפחה. לגבי שצוינה העיקרית לנזקקות רק להתייחס בחרו (1992) ואחרים שרלין שונים.
השונות הנזקקויות כל את בניתוח לכלול הילדים של הנזקקויות הצגת לצורך החלטנו אנו

שמונה עד לקבל היה ניתן כך מהוריו. אחד לכל וביחס לילד למשפחה, ביחס שצויינו
ו המשפחה לראש נזקקויות 2 לילד, נזקקויות 2 למשפחה, נזקקויות 2) ילד לכל נזקקויות
אחד כל לגבי המצוינים הצרכים מכלול ביטוי לידי מובאים זו בדרך זוגו). לבן נזקקויות 2

נטייה וישנה שונות נזקקויות שמונה מצוינות לא המקרים במרבית זאת, עם יחד מהילדים.
והמשפחה. ההורים הילדים, לגבי דומות נזקקויות ולציין לחזור

קטגוריות 15 ל בטופס המופיעות הנזקקות קטגוריות חמישים קובצו ההצגה לצורך
וחיפה. בבארשבע מקצוע אנשי עם התייעצות תוך נעשה הנזקקויות קיבוץ בלוח. המופיעות
הנובעות מהמגבלות חלק עם להתמודד מאפשר יותר רחבות לקטגוריות הנזקקויות קיבוץ
ברורים אינם בניהן שההבדלים דומות קטגוריות שכן הנזקקויות, בציון אחידות מחוסר
המופיעות יותר רחבות קטגוריות לשש שוב קובצו הקבוצות 15 אחת. לקבוצה יחד קובצו

הנזקקות תחומי על לעמוד מאפשרות אלה רחבות קבוצות בלוח. מודגשות ככותרות
הילדים. על להשפעתם בהקשר
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זוג בן משפחה, ראש משפחה, (נזקקות שונות נזקקויות צוינו לגביהם הילדים אחוז :5 לוח
אזור.* לפי וילדים),

חיפה תלאביב ירושלים
והצפון והמרכז והדרום סה"כ

70 65 75 70 סביבתיות בעיות
52 45 61 53 הכנסה/עבודה
6 7 7 6 דיור
5 5 5 5 עליה
11 9 11 10 הוריות חד משפחות
16 17 15 16 אחר
18 22 21 21 זוג בני ביו בעיית
5 5 4 4 במשפחה אלימות
16 20 19 18 אישות בעיות
38 24 29 30 ומוגבלויות מוזלות
6 5 5 5 התנהגות הפרעות נפש מחלות
15 9 10 11 כרוניות מחלות
22 12 16 17 ופיגור מומים
7 6 8 7 הורים של לקוי הברתי תפקוד
7 5 5 5 התמכרויות
2 2 2 2 ועבריינות זנות
29 27 23 26 בהורים תפקוד
34 31 30 31 ילדים והתנהגות הינוך בעיות
1111 ילדים נגד אלימות

ילד. לכל נזקקויות 8 עד לציין היה וניתן מאחר 100 מ ביותר מסתכמות הנזקקויות *סה"כ

סביבתיות בעיות על המצביעות נזקקויות צוינו מהילדים 700/0 לגבי בלוח, לראות שניתן כפי
נזקקות רשומה לה במשפחה חיים מהילדים כמחצית וכדומה). חדהוריות דיור, (הכנסה,

זוג בני בין בעיות מסוג בעיות צוינו מהילדים אחוז ואחד עשרים לגבי הכנסה. מסוג
תפקוד מסוג נזקקות צוינה מהילדים 70/0 לגבי אישות). ובעיות במשפחה אלימות (הכוללות

צוינה מהילדים 300/0 ול ההורים) של עבריינות (התמכרויות, ההורים של לקוי חברתי
על בהכרח, מרמזות, אינן אלה נזקקויות ההורים. של ומוגבלויות מחלות מסוג נזקקות

אולם הולם, טיפול לילדיהם נותנים הם שאין כך על כלומר, כהורים. ההורים בתפקוד בעיה
מסוג נזקקות צוינה מהילדים 310/0 לגבי זה. בתחום קשיים שיתגלו הסבירות את מעלות הן

הילד. של והתנהגות חינוך
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רוב פי על מצביעה נזקקות  כהורים ההורים תפקוד של נזקקות צוינה מהילדים 260/0 לגבי
מהילדים אחד אחוז לגבי הזנחה). של שונים סוגים על כלל (בדרך בילד הולם לא טיפול על

אחד שאחוז לציין חשוב פיזית). (התעללות הילדים נגד אלימות מסוג נזקקות צוינה
יש כן כמו מאלימות. סובלים אשר ילדים 2,800 כ הם במחלקות הרשומים מהילדים
כל על סעד לפקיד או למשטרה לדווח הסוציאלים העובדים את מחייב החוק כי לציין,

נזקקות לרשום העובדים נמנעים זו עובדה בשל כי לשער יש ילדים. נגד אלימות של מקרה
לרשויות כך על לדווח עדיין, מעונינים, הם אין בהם במקרים ילדים נגד אלימות מסוג

לאלימות). חשד של במקרה (למשל

"אלימות נזקקות כסוג נרשמת ילדים נגד אלימות שלעתים דווחו עובדים בנוסף,
חשד ויש במשפחה אלימות יש כאשר זה ברישום משתמשים שהם ציינו עובדים במשפחה".
במשפחה) אחרים פרטים בין גם (אך הילדים כנגד גם אלימות שיש הילדים, כנגד לאלימות

40/0 לגבי בלוח לראות שניתן כפי הילדים. נגד רק היא האלימות בהם במקרים ואף
לשער יש מכאן במשפחה". "אלימות מסוג נזקקות צוינה ילדים) 11,200 כ (שהם מהילדים
הילדים 2,800 מ יותר גבוה מאלימות סובלים אשר במחלקות הרשומים הילדים מספר כי

ילדים. 14,000 ל עד להגיע ויכול במפורש זו בעיה צוינה לגביהם אשר

אחוז והדרום ירושלים באזור במחלקות כי לראות ניתן השונים האזורים בין בהשוואה
הבעיות לקבוצת השייכות נזקקויות צוינו שלגביהם ממשפחות, ילדים של יותר גבוה

במחלקות 61מהילדים 0/0 לגבי הכנסה: מסוג בנזקקות במיוחד בולט הדבר הסביבתיות.
והמרכז ת"א באזור 45מהילדים 0/0 לעומת כזו נזקקות צוינה והדרום ירושלים באזור

אחוז נמצא והצפון חיפה באזור במחלקות והצפון. חיפה באזור במחלקות מהילדים 520/0 ו

380/0 ל ומוגבלויות. מומים מסוג נזקקות צוינה הוריהם לגבי אשר ילדים, של יותר גבוה
והמרכז אביב בתל מהילדים 0/ס24 לעומת כזו נזקקות צוינה והצפון חיפה באזור מהילדים

באזור במחלקות כזו. נזקקות עם והדרום ירושלים באזור במחלקות מהילדים 290/0 ו

ההורים בתפקוד בעיות מסוג נזקקות עם ילדים של יותר גבוה אחוז גם נמצא והצפון חיפה
נזקקות עם וילדים והדרום) ירושלים באזור במחלקות מהילדים 0/ס23 לעומת 290/0) כהורים

והדרום). ירושלים באזור במחלקות 300/0 לעומת 340/0) והתנהגות חינוך בעיות מסוג

השונות באוכלוסיות מהבדלים לנבוע עשויים השונים באזורים המחלקות בין ההבדלים
שונה רישום מצורת גם נובעים שההבדלים יתכן כי לציין יש זאת, עם משרתים. הם אותם

חד למשפחות תוכניות קיימות בהן במחלקות למשל, מסוימות. לבעיות דגש ממתן או
בתוכנית, המשפחה להכללת כבסיס זו נזקקות לציין נטייה לעובדים שתהיה יתכן הוריות

של הבעיות ירשמו זו לאוכלוסייה ייחודיות תוכניות קיימות לא בהן שבמחלקות בעוד
סובלות. הן מהן אחרים נזקקות בתחומי הוריות החד המשפחות
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הוא מה הילדים, לגבי צוינו אשר הנזקקויות ניתוח בעקבות המתעוררות השאלות אחת
צירופי הן ומה שונות נזקקויות מספר צוינו שלגביהן ממשפחות הבאים הילדים אחוז

ביותר. השכיחות הנזקקויות

הרחבות הקטגוריות שש מתוך נזקקויות מספר צוינו לגביהם הילדים אחוז את מציג 6 לוח
או הורים של לקוי חברתי תפקוד זוג, בני בין בעיות סביבתיות, בעיות הנזקקויות: של

נגד ואלימות ילדים של והתנהגות חינוך בעיות כהורים, תפקוד הורים, של ופיגור מומים
מהילדים 440/0 ל בלבד אחד מסוג נזקקות נרשמה מהילדים J/% ל כי לראות ניתן ילדים.

נזקקויות נרשמו ילדים) 42,000 (שהם מהילדים 150/0 ל סוגים משני נזקקויות נרשמו
או סוגים 4 מ נזקקויות נרשמו ילדים) 8,400 כ (הם מהילדים 30/0 ול סוגים משלושה

לגביהן במשפחות חיים במחלקות הרשומים ילדים 50,400 כ כי לומר כן אם ניתן יותר.
יותר. או סוגים 3 מ נזקקויות צוינו

של הרחבות הקטגוריות שש מתוך נזקקויות, מספר צוינו לגביהם הילדים אחוז : 6 לוח
(באחוזים) אזור לפי הנזקקויות

אביב תל ירושלים
והצפון חיפה והמרכז והדרום סה"כ

100 100 100 100 סה"כ
29 43 39 37 אחד נזקקות סוג
49 41 43 44 נזקקות סוגי שני
18 13 14 15 נזקקויות סוגי שלוש
4 3 4 3 ויותר נזקקויות סוגי 4

לכרבע סביבתית: נזקקות הייתה זו נזקקות בלבד אחת נזקקות נרשמה להם הילדים לרוב
הנזקקויות צירופי בלבד. סביבתית נזקקות נרשמה במחלקות הרשומים מהילדים

של צירוף היו קטגוריות משתי נזקקויות נרשמו להם הילדים בקרב ביותר השכיחים
מסוג נזקקות הם: הנפוצים הצירופים נוספת. נזקקות עם סביבתיות בעיות מסוג נזקקות
ונזקקות סביבה מסוג נזקקות ההורים, של החברתי בתפקוד בעיות מסוג ונזקקות סביבה
בעיות מסוג ונזקקות סביבה מסוג נזקקות הילד, של חינוכיות התנהגותיות בעיות מסוג

כהורים. ההורים בתפקוד

של הוא ביותר הנפוץ הצירוף יותר או נזקקויות שלוש נרשמו להם הילדים בקרב גם
ההורים של חברתי תפקוד , סביבתית נזקקות נוספות: נזקקויות שתי עם סביבתית נזקקות

נזקקות הצירופים נפוצים כמוכן ביותר. הנפוץ הצירוף הוא כהורים ההורים ותפקוד
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נזקקות והצירוף כהורים ההורים ותפקוד הילדים של והתנהגות חינוך בעיות סביבתית,
. ילדים. של והתנהגות חינוך ובעיות הורים של חברתי תפקוד סביבתית,

של רב מספר נרשמו להן שהמשפחות כך על מצביעים אלה נתונים שירותים, תכנון מבחינת
גם הכנסה) השלמת בדיור, (סיוע סביבתיות בבעיות לסיוע בנוסף יזדקקו נזקקויות

בילדים. לטיפול קשורות חלקן נוספים, בתחומים סיוע לתוכניות

יותר גבוה אחוז יש והצפון חיפה באזור שבמחלקות כך על מצביעה האזורים, בין ההשוואה
יותר. או נזקקויות שלוש צוינו לגביהם ילדים של

להעריך ניסיון עשינו ולהורים, למשפחות לילדים, ביחס בקובץ שצוינו הנזקקויות בסיס על
חברתיים. לשירותים המחלקות בטיפול הנמצאים הילדים מצויים בה הסיכון רמת את

סיכון" "רמות לשלוש הילדים את קבצנו הרווחה, בתחום מקצוע אנשי עם התייעצות לאחר
על מצביעה זו חלוקה ומשפחתם. הוריהם לגבי או לגביהם שצויינו הנזקקויות סוגי עלפי
שירותים. ולהקצאת בהם לטיפול עדיפויות סדרי ולקביעת הילדים למיון אפשרית דרך
אותם הם ישירים, סיכון במצבי הנמצאים ילדים כדלקמן: חושבו הסיכון רמות שלוש
נגד אלימות הבאות: הנזקקויות מבין אחת נזקקות לפחות צוינה לגביהם אשר הילדים

של ההורי בתפקוד ובעיות הילדים של התנהגות או חינוך בעיות במשפחה, אלימות ילדים,
לא לגביהם אשר ילדים הם במשפחה, סיכון המהווים במצבים הנמצאים ילדים ההורים.

אחד לגבי או המשפחה לגבי ושלגביהם, הקודמת בקטגוריה שנכללו נזקקויות צוינו
של ומוגבלויות מחלות ההורים, של החברתי לתפקוד המתייחסות נזקקויות צוינו מהוריהם

הישיר). הסיכון בקבוצת שנכללה במשפחה, אלימות (למעט ההורים בין וליחסים הורים
ילדים הם סביבתי"), ("סיכון ובסביבה במשפחה סיכון למצבי החשופים ילדים לבסוף,
עליה). הורי, חד דיור, (הכנסה, בלבד סביבתיות בעיות מסוג נזקקויות צוינו לגביהם אשר

(באחוזים) אזור לפי , הילדים של סיכון רמת :7 לוח
חיפה תלאביב ירושלים
והצפון והמרכז והדרום סה"כ

100 100 100 100 סה"כ
56 53 46 51 ישיר סיכון
26 23 27 25 במשפחה סיכון
18 24 27 24 סביבתי סיכון

הילדים כמחצית שלגבי לראות ניתן אזורים. לפי הילדים, של הסיכון רמת את מציג 7 לוח
על מרמזת כלומר, לילד. ישיר סיכון על המצביעה נזקקות צוינה במחלקות הרשומים

רבע לגבי הוריהם. לבין בינם וליחסים לילדים המכוונות התערבויות או בשירותים הצורך
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הילד אצל ספציפית בעיה צוינה לא כלומר, במשפחה. סיכון מסוג נזקקות צוינה מהילדים
בעיות או ההורים בין בעיות (כמו במשפחתו בעיות צוינו אך אליו, ההורים ביחס או

על להשפיע או סיכון במצבי הילד את להעמיד עשויות אשר ההורים) של חברתי בתפקוד
נזקקות צוינה במחלקות מהילדים רבע לגבי הולם. יחס לילדים להעניק ההורים יכולת

עליה). דיור, (הכנסה, בלבד סביבתי סיכון מסוג

יותר גבוה אחוז יש והמרכז אביב תל ובאזור והצפון חיפה באזור במחלקות כי לראות ניתן
והמרכז בת"א במחלקות מהילדים 530/0 ו בחיפה מהילדים 560/0) ישיר בסיכון ילדים של
שבמחלקות מכך נובע זה דבר והדרום). ירושלים באזור במחלקות מהילדים 460/0 לעומת

מסוג נזקקות נרשמה לגביהם אשר ילדים של יותר גבוה אחוז יש והצפון חיפה באזור
באזור במחלקות .(3 לוח (ראה הילדים של והתנהגות חינוך ובעיות כהורים ההורים תפקוד

בלבד. סביבתי בסיכון הנמצאים ילדים של יותר גבוה אחוז יש זאת, לעומת , ירושלים
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הילדים של הסיכון ורמת ם דמוגרפי מאפיינים בין הקשר .4

הילדים מאפייני בין והשווה במחלקות הרשומים הילדים מאפייני את הציג הקודם הפרק
מאפשר יסוד נתוני קובץ והצפון). ,חיפה והמרכז ת"א והדרום, (ירושלים אזורים בשלושה
שלהם הנזקקות תחומי מבחינת הילדים בקרב נוספות קבוצות בין ההבדלים על גם לעמוד
תוכניות של תכנון לאפשר יכול זה מידע לילדים. הסיכון מידת ומבחינת משפחותיהם ושל

בחלוקת עדיפויות סדרי קביעת או שונות אוכלוסייה קבוצות של לצרכים המתואמות
הקבוצות. בין המשאבים

צרכים בעלי הם שונים בגילאים ילדים האם = היא קרובות לעתים העולות השאלות אחת
הילדים אחוז את מתאר 8 לוח סיכון. של שונות ברמות נמצאים או שונים בתחומים
ישיר בסיכון הנמצאים הילדים אחוז ואת שונים בתחומים נזקקויות צוינו לגביהם

גיל. קבוצות פי על לסיכון פוטנציאל המהווים ובמצבים

(באחוזים). הילד גיל לפי שונים, בתחומים נזקקויות צוינו לגביהם הילדים אחוז :8 לוח
1^17 <\1 ^6 CH3 סה"כ הבעיה סוג
94,423 112,671 44,809 28,276 280,179 במספרים ילדים סה"כ

68 69 73 75 70 סביבתיות בעיות
20 21 22 20 21 זוג בני בין בעיות
33 29 27 26 30 ומוגבלויות מומים
6 7 7 6 7 הורים של לקוי חברתי תפקוד
25 26 27 27 26 כהורים תפקוד
36 32 26 21 31 ילדים של והתנהגות חינוך בעיות
11111 ילדים נגד אלימות

54 52 49 46 51 ישיר סיכון
26 25 25 24 25 במשפחה סיכון
20 23 26 30 24 סביבתי סיכון

נזקקויות צוינו (03 (גיל צעירים ילדים של יותר גבוה אחוז לגבי מהלוח, לראות שניתן כפי
(717) מבוגרים ילדים של יחסית גבוה לאחוז ביחס מאידך, הסביבתיות. הבעיות בתחום
שבעיות העובדה עם בקנה עולה זה מידע הילדים. והתנהגות חינוך בתחום נזקקויות צוינו
יותר קל כן כמו יותר. הגבוהים בגילאים יותר שכיחות להיות נוטות הילדים בהתנהגות
הנמצאים הילדים שאחוז גם לראות ניתן לכך בהתאם מבוגר. בגיל אלה בעיות לזהות

עולה. הילדים שגיל ככל עולה ישיר סיכון של במצבים
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במשפחות ילדים בין הבדלים קיימים מידה באיזו גם לבחון לנו מאפשר יסוד נתוני קובץ
הילדים אחוז את מציג 9 לוח הסיכון. ברמת או הנזקקות בתחומי שונים הרכבים בעלות

בקרב שונים סיכון במצבי הנמצאים הילדים ואחוז שונים בתחומים נזקקויות צוינו לגביהם
או ילדים ארבעה בעלות במשפחות החיים ילדים ובקרב הוריות חד במשפחות החיים ילדים

יותר.

בתחום נזקקויות יותר צוינו הוריות חד במשפחות ילדים לגבי מהלוח, לראות שניתן כפי
במשפחות מהילדים 780/0) במחלקות הרשומים הילדים לכלל מאשר הסביבתיות הבעיות
האלה הילדים מבין 140/0 ל זאת עם במחלקות). הילדים מכלל 700/0 לעומת הוריות יחד
לפיכך הוריות. חד במשפחות ילדים היותם היא שצוינה היחידה הסביבתית הנזקקות

מסוג נזקקות שאיננה סביבתית נזקקות נרשמה הוריות חד במשפחות מהילדים 640/0 ל

חדהוריות במשפחות לילדים במחלקות, הרשומים הילדים לכלל בהשוואה הוריות". "חד
(התמכרויות, ההורים של לקוי חברתי ותפקוד ופיגור מומים בתחום נזקקויות פחות נרשמו

להיות עשויים ההורה בתפקוד בעיות יש בהם מיקרים כי לציין יש זאת, עם עבריינות).
במשפחות מאשר בלבד, אחד הורה עם חי הילד בהן  הוריות חד במשפחות יותר חמורים

הורים. שני עם חי הילד בהן

גדולות, ממשפחות ילדים לבין במחלקות המוכרים הילדים כלל בין הבדלים נמצאו לא
תפקוד בתחום נזקקויות יותר נרשמו אלה ילדים מבין יותר גבוה מעט שלאחוז מלבד

כהורים. ההורים

המשפחה. הרכב לפי שונות, נזקקויות צוינו לגביהם הילדים אחוז :9 לוח
גדולות משפחות הוריות חד משפחות הילדים כלל

74 78 70 סביבתיות בעיות
15 19 21 זוג בני בין בעיות
32 16 30 ומוגבלויות מומים
6 4 7 הורים של לקוי חברתי תפקוד
29 23 26 כהורים תפקוד
31 32 31 ילדים של והתנהגות חינוך בעיות
1 11 ילדים נגד אלימות

52 49 51 ישיר סיכון
23 18 25 במשפחה סיכון
25 33 24 סביבתי סיכון
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נזקקויות נרשמו להם גדולות ממשפחות הילדים ואחוז הוריות חד ממשפחות הילדים אחוז
הילדים כלל בקרב לאחוז דומה ילדים נגד אלימות ובתחום והתנהגות חינוך בעיות בתחום

כאלה. נזקקויות נרשמו להם במחלקות הרשומים

על המשורתים הילדים באוכלוסיית זמן פני על שינוי חל האם לבחון רצינו זה, פרק לסיום
חדשות ממשפחות ילדים בין הפרדנו כך, לשם חברתיים. לשירותים המחלקות ידי

יותר. רב זמן המוכרות ממשפחות לילדים במחלקה), משנה פחות (המוכרות

במחלקה ותק לפי שונות, נזקקויות צוינו לגביהם הילדים אחוז :10 לוח
שנתיים שנה שנה עד

ויותר שנים 3 במחלקה במחלקה סה"כ
180,448 68,881 30,580 279,909 מספר סה"כ

70 71 73 70 סביבתיות בעיות
22 19 18 21 זוג בני בין בעיות
32 27 27 30 ומוגבלויות מומים
8 5 4 7 לקוי חברתי תפקוד

הורים של
28  25 19 26 כהורים תפקוד
34 27 25 31 חינוך בעיות

ילדים של והתנהגות
1111 ילדים נגד אלימות

53 49 43 51 ישיר סיכון
26 24 25 25 במשפחה סיכון
21 27 32 24 סביבתי סיכון

ניתן במחלקה. ותק לפי שונות נזקקויות צוינו לגביהם אשר הילדים אחוז את מציג 10 לוח
אחוז יש יותר, או שנים שלוש במחלקה מוכרות משפחותיהם אשר ילדים שבקרב לראות

תפקוד ההורים, של חברתי תפקוד כגון: נזקקויות צוינו לגביהם ילדים של יותר גבוה
בסיכון הנמצאים הילדים אחוז לכך, בהתאם הילדים. של חינוך ובעיות כהורים ההורים
מהילדים 530/0 רב. זמן במחלקה מוכרות משפחותיהם אשר ילדים בקרב יותר גבוה ישיר
לעומת ישיר, בסיכון נמצאים יותר או שנים שלוש במחלקה מוכרות משפחותיהם אשר
שממצאים יתכן כי לציין יש במחלקה. 1996 ב נרשמו משפחותיהם אשר מהילדים 430/0

משפחות ולכן המשפחות של קודמות נזקקויות מוחקים לא שבמחלקות מכך נובעים אלה
חדשות. ממשפחות נזקקויות יותר "צוברות" ותיקות
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חברתיים לשירותים במחלקות הרשומים עולים ממשפחות ילדים .5

צעירים, (ילדים מסוימות ילדים קבוצות של הייחודיים מאפייניהם את הציג הקודם הפרק
רב זמן הרשומות ממשפחות וילדים גדולות ממשפחות ילדים הוריות, חד ממשפחות ילדים
ושל העמים חבר ממדינות עולים של האחרונות, בשנים לארץ העלייה גלי לאור במחלקה).
ממשפחות לילדים ייחודיים מאפיינים ישנם מידה באיזו לבחון מעניין מאתיופיה, עולים
מענה למתן מיוחדת הערכות והמחייבים חברתיים לשירותים למחלקות המוכרים עולים

לצורכיהם.

ב בישראל הילדים מכלל 100/0 כ שהם ילדים 200,292 לישראל עלו 19901996 השנים בין
הילדים מכלל 90/0 ש כך על מצביע יסוד" "נתוני קובץ .(1997 וציונית, אריה (בן 1996

הילדים בקרב העולים הילדים אחוז כלומר, .1990 משנת לארץ עלו במחלקות הרשומים
בארץ. הילדים כלל בקרב משיעורם במקצת נמוך במחלקות הרשומים

ואילך. 1990 משנת לארץ עלו עצמם שהם כילדים עולים ילדים מגדירים וציונית אריה בן
עם יחד עולים. לילדים נחשבים לא אלה בשנים שעלו להורים בארץ שנולדו ילדים כלומר,
אם גם המשפחה ילדי על השפעה יש לארץ עלתה שהמשפחה שלעובדה להניח יש זאת,

עולים. למשפחת נולדו אשר הילדים אחוז מה גס בחנו לכן, בארץ. נולדו כבר עצמם הילדים
נכללו העמים, חבר ממדינות לעולים ביחס לארץ. שעלו להורים נולד אשר ילד כל כלומר,
שנת מאז לארץ עלו משפחותיהם אשר הילדים כל עולים ממשפחות ילדים של בהגדרה
אחד לפחות אשר ילד כל כללנו מאתיופיה עלו אשר עולים למשפחות ילדים לגבי .1990

הם במחלקות הרשומים מהילדים 140/0 כי מצאנו זו, הגדרה פי על באתיופיה. נולד מהוריו
עולים. משפחות של ילדים

ילידי להורים ילדים 31,406 בארץ היו 1996 ב לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני לפי
יסוד נתוני קובץ השנה. באותה בישראל הילדים מכלל 1.60/0 היוו אלה ילדים אתיופיה.

להורים ילדים 18,856 1996 ב רשומים היו חברתיים לשירותים שבמחלקות כך על מצביע
חברתיים. לשירותים למחלקות המוכרים הילדים מכלל 6.70/0 המהווים אתיופיה, ילידי

1996 ב בארץ חיו אשר אתיופיה ילידי להורים מהילדים 0/ם60 שכ כך על מורים הנתונים
חברתיים. לשירותים במחלקות רשומים היו

עולים), להורים בארץ שנולדו ילדים (כולל עולים למשפחות הילדים כלל על מידע בידינו אין
לפי .1990 מאז לארץ עלו אשר ילדים על נתונים בידינו יש אך המדינות, חבר עולי מקרב
לארץ עלו אשר ילדים 165,481 בארץ חיו 1996  ב לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני
ש11,851 כך על מצביע יסוד נתוני קובץ בישראל. הילדים מכלל 8.30/0 שהיוו 1990 מאז
פי על .1990 מאז המדינות מחבר עלו אשר ילדים היו 1996 ב במחלקות הרשומים ילדים
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לשירותים במחלקות רשומים היו המדינות מחבר העולים מהילדים 70/0 אלה נתונים
בקרב מייצוגם נמוך המדינות מחבר שעלו הילדים של שייצוגם מכאן ב1996. חברתיים

הילדים. אוכלוסיית כלל

לשירותים במחלקות רשומים שהיו הקבוצות בשתי הילדים לאחוז ביחס הנתונים את
ושאינם (עולים בישראל הילדים כלל שמתוך העובדה רקע על לבחון יש 1996 ב חברתיים
הילדים אחוז לפיכך, .1996 בשנת חברתיים לשירותים במחלקות רשומים היו 140/0 עולים)
ויותר ארבעה פי גבוה חברתיים לשירותים במחלקות המוכרים מאתיופיה עולים למשפחות
המדינות מחבר שעלו הילדים אחוז ואילו האוכלוסייה, כלל מקרב המוכרים הילדים מאחוז

האוכלוסייה. בכלל המוכרים הילדים מאחוז כמחצית הוא במחלקות המוכרים

וארץ עליה שנת לפי במחלקות, הרשומות עולים ממשפחות הילדים אחוז את מציג 11 לוח
הרשומים עולים ממשפחות מהילדים (370/0) יחסית גבוה אחוז כי לראות ניתן עליה.

מאתיופיה. העלייה מדפוסי נובע זה דבר ב1991. לארץ עלו אשר במשפחות חיו במחלקות,
השנה (זו זו בשנה עלו במחלקות הרשומות מאתיופיה עולים למשפחות מהילדים כמחצית
עלו במחלקות הרשומות מאתיופיה עולים למשפחות מהילדים 300/0 שלמה"). "מבצע של

משה"). ב"מבצע 1985 ב (רובם 1990 לפני

(באחוזים) עליה וארץ עליה שנת ,לפי במחלקות הרשומות עולים ממשפחות ילדים :11 לוח
ממשפחות ילדים ממשפחות ילדים עולים ילדים סה"כ עליה שנת
מאתיופיה עולים מחבר עולים

המדינות

18,859 14,059 38,607 ילדים סה"כ
100 100 100 אוזוז
30  15 1990 לפני
6 22 15 1990

48 25 37 1991

10 15 12 1992

2 17 9 1993

2 11 6 1994

1 8 4 1995

1 2 2 1996

מהילדים כמחצית במחלקות, הרשומות המדינות מחבר עולים למשפחות הילדים לגבי
.19901991 בשנים שעלו ממשפחות הם אלה למשפחות
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של עליה ארץ לפי שונים דמוגרפים מאפיינים עם במשפחות הילדים אחוז את מציג 12 לוח
מהילדים גבוה אחוז במחלקות הרשומים הילדים לכלל יחסית כי לראות ניתן המשפחה.

ממשפחות מהילדים 580/0) עובד. איננו הבית משק ראש בה במשפחה חיים עולים למשפחות
אחוז גם במחלקות). הרשומים הילדים מכלל 450/0 לעומת במחלקות הרשומים עולים

הרשומים הילדים לכלל יחסית גבוה חדהורית במשפחה החיים עולים ממשפחות הילדים
מכלל 210/0 לעומת במחלקות הרשומים עולים ממשפחות מהילדים 300/0) במחלקות
החיים עולים ממשפחות הילדים אחוז זאת, לעומת במחלקות). הרשומים הילדים

במחלקות. הרשומים הילדים לכלל יחסית נמוך יותר), או ילדים 4) גדולות במשפחות

הבית משק ראש בהם ממשפחות הילדים אחוז מאתיופיה עולים ממשפחות ילדים בקרב
גדולות במשפחות החיים הילדים אחוז גם העולים. משפחות לכלל יחסית גבוה עובד אינו

מחבר עולים ממשפחות מהילדים 110/0 לעומת 590/0) אלה ילדים בקרב יחסית גבוה
גבוה אחוז יש המדינות מחבר עולים ממשפחות הילדים בקרב זאת, לעומת המדינות).

עולים ממשפחות הילדים מכלל 0/ס30 לעומת 390/0) חדהוריות ממשפחות ילדים של יחסית
מאתיופיה). עולים ממשפחות מהילדים 240/0 ו במחלקות

של עליה ארץ לפי שונים, דמוגרפים מאפיינים עם במשפחות הילדים אחוז : 12 לוח
המשפחה

ממשפחות ילדים ממשפחות ילדים ילדים סה"כ ילדים סה"כ
מאתיופיה עולים מחבר עולים במחלקות עולים במחלקות

המדינות

18,859 14,059 38,607 280,179 ילדים סה"כ
63 51 58 45 עובד אינו בית משק ראש
24 39 30 21 הורית חד משפחה
59 11 37 42 גדולה משפחה
57 40 50 64 במחלקה מוכרת משפחה

יותר או שנים שלוש

יחסית נמוך יותר או שנים 3 במחלקות המוכרים עולים ממשפחות הילדים אחוז כצפוי
אחוז שנים). מספר רק בארץ נמצא מהעולים גבוה אחוז (שכן במחלקות הילדים לכלל

יחסית גבוה יותר, או שנים שלוש במחלקות המוכרות מאתיופיה עולים ממשפחות הילדים
העובדה עם אחד בקנה עולה זה דבר המדינות. מחבר עולים ממשפחות הילדים לאחוז
משפחות גם (וכוללות יותר ותיקות במחלקות הרשומות מאתיופיה העולים שמשפחות

.(1990 לפני שעלו
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*

הרשומים עולים ממשפחות לילדים ייחודיים סוציודמוגרפים מאפיינים כן, אם רואים, אנו
ולילדים המדינות מחבר עולים ממשפחות לילדים ייחודיים מאפיינים וכן במחלקות
לכל שירותים תכנון על להשפיע עשויים אלה מאפיינים מאתיופיה. עולים ממשפחות

קבוצה.

נזקקויות צויינו משפחותיהם בני לגבי או שלגביהם הילדים אחוז את מציג 13 לוח
הנזקקות במחלקות, הילדים כלל כמו כי בלוח לראות ניתן עליה. ארץ לפי שונים בתחומים

בעיות הכוללת סביבתית נזקקות היא עולים ממשפחות הילדים רוב לגבי מצוינת אשר
אחוז במחלקות, הילדים לכלל יחסית וכד'. ואבטלה עבודה בעיות דיור, בעיות הכנסה,
מהילדים 810/0) גבוה סביבתיות נזקקויות צויינו לגביהם אשר עולים ממשפחות הילדים

כללנו לא כי לציין יש במחלקות). הילדים כלל בקרב 700/0 לעומת עולים ממשפחות
רק אלא , העולים מרבית לגבי צוינה אשר "עלייה" מסוג נזקקות הסביבתיות בנזקקויות

וכדומה). הוריות חד הכנסה, (דיור, אחרות סביבתיות נזקקויות

המשפחה של עליה ארץ לפי שונות, נזקקויות צוינו לגביהם הילדים אחוז :13 לוח

ממשפחות ילדים ממשפחות ילדים ילדים סה"כ ילדים סה"כ
מאתיופיה עולים מחבר עולים עולים במחלקות

המדינות
1^859 1^059 38,607 280,179 ילדים סה"כ

85 76 81 70 סביבתיות בעיות
14 15 14 21 זוג בני בין בעיות
18 22 19 30 ומוגבלויות מומים
1 4 2 7 ההורים של לקוי חברתי תפקוד

17 15 16 26 כהורים תפקוד
21 16 23 31 ילדים של והתנהגות חינוך בעיות
0.6 1.6 1 1 ילדים נגד אלימות

36 39 36 51 ישיר סיכון
17 21 19 25 במשפחה סיכון
47 40 45 24 סביבתי סיכון

נזקקויות נרשמו עולים ממשפחות מהילדים קטן לאחוז במחלקות, הילדים לכלל יחסית
לאחוז ומוגבלויות". ו"מומים הורים" של לקוי חברתי "תפקוד זוג", בני בין "בעיות מסוג

כהורים" ההורים "תפקוד מסוג נזקקות גם נרשמה עולים במשפחות ילדים של יחסית קטן
נזקקות נרשמה עולים ממשפחות מהילדים 160/0 ל הילד): של הזנחה על לרמז שיכול (מה
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עולים ממשפחות הילדים אחוז גם במחלקות. הרשומים הילדים מכלל 260/0 לעומת כזו
מכלל 0/ס31 לעומת 230/0) יחסית נמוך והתנהגות", חינוך "בעיות מסוג נזקקות נרשמה להם

במחלקות). הרשומים הילדים

ילדים בקרב דומה ילדים" נגד "אלימות מסוג נזקקות נרשמה להם הילדים אחוז
אחד. אחוז והוא במחלקות הרשומים הילדים כלל לבין עולים ממשפחות

משפחות לבין המדינות מחבר עולים במשפחות לילדים נרשמו אשר הנזקקויות בין השוואה
גבוה לאחוז העולים. מקבוצות אחת לכל הייחודיות הבעיות על מצביעה מאתיופיה עולים
850/0) סביבתיות בעיות מסוג נזקקות נרשמה מאתיופיה עולים ממשפחות ילדים של יותר
גם נכללה זו ובקטגוריה מאחר המדינות). מחבר עולים למשפחות מהילדים 0/ס76 לעומת

של יותר גבוה אחוז יש אתיופיה עולי שבקרב מכך נובע שהדבר יתכן "דיור" מסוג נזקקות
עולים ממשפחות ילדים של יותר גבוה לאחוז זמניים. דיור באתרי עדיין החיות משפחות
חינוך ו"בעיות הורים" של לקוי חברתי "תפקוד מסוג נזקקויות נרשמו המדינות מחבר

ילדים". של והתנהגות

אשר המדינות חבר עולי ממשפחות הילדים אחוז הוא ביותר המעניין הממצא אולם
מהילדים ילדים) 218 ) 1.60/0 ל ילדים". נגד "אלימות מסוג נזקקות נרשמה לגביהם

לילדים יחסית גבוה אחוז זה זה. מסוג נזקקות נרשמה המדינות מחבר עולים ממשפחות
במחלקות. הרשומים הילדים לכלל יחסית ואף (0.6) מאתיופיה עולים ממשפחות

נמוך ישיר, בסיכון נמצאים אשר עולים ממשפחות הילדים אחוז כי 13 בלוח לראות ניתן
ישיר בסיכון נמצאים עולים במשפחות מהילדים 360/0) במחלקות הילדים לכלל יחסית
נמצאים אשר עולים ממשפחות הילדים אחוז המחלקות). בכלל מהילדים 510/0 לעומת

מכלל 0/ס24 לעומת 450/0) עולים ממשפחות הילדים בקרב יותר גבוה בלבד סביבתי בסיכון
ישיר בסיכון נמצאים אשר המדינות חבר עולי ממשפחות הילדים אחוז במחלקות). הילדים
זה דבר אתיופיה). עולי בקרב 360/0 לעומת 390/0) אתיופיה עולי בקרב מאשר במקצת גבוה
נזקקות נרשמה להם אשר המדינות חבר עולי במשפחות ילדים של יותר גבוה מאחוז נובע

ילדים". נגד "אלימות מסוג

שונים מסוגים נזקקויות נרשמו להם אשר הילדים באחוז הקבוצות בין ההבדלים את
של הכיסוי במידת להסביר אפשר הסיכון, מדרגות אחת בכל שסווגו הילדים ובאחוז

ראינו מאתיופיה עולים למשפחות הילדים בקרב עולים. קבוצת בכל החברתיים השירותים
כולל זה רחב כיסוי במחלקות). רשומים אלה מילדים 600/0 (כ מאוד גבוהה הכיסוי מידת כי

כגון נזקקויות צויינו להם הילדים אחוז לכן  יותר "קלות" בעיות עם ממשפחות ילדים גם
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נמוך ילדים'' נגד ו"אלימות ילדים" של והתנהגות חינוך "בעיות כהורים", ההורים "תפקוד
מחבר עולים ממשפחות לילדים בהשוואה הן מאתיופיה, עולים ממשפחות ילדים בקרב

שעלו ממשפחות הילדים בקרב במחלקות. המוכרים הילדים לכלל בהשוואה והן המדינות
יתכן ולכן פחות נרחב הכיסוי במחלקות, רשומים מהם 70/0 רק אשר המדינות, מחבר

יותר. "בעייתיות" הן המוכרות שהמשפחות
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הילדים של סיכון ומידת שונים ישובים בסוגי מחלקות בין הקשר .6

החיים ילדים של הסיכון ברמת הבדלים יש האם לבדוק ניסינו הקודמים הפרקים בשני
ברמת הבדלים יש האם לראות ננסה זה בפרק שונים. דמוגרפים מאפיינים עם במשפחות

שונים. מסוגים בישובים החיים ילדים של הסיכון

בישובים החיים ילדים בין להבחין ניתן ומרכז צפון דרום בין הגיאוגרפית לחלוקה מעבר
בהרכב הנבדלים בישובים החיים וילדים וקטנים) בינוניים גדולים, (ישובים שונה בגודל

ערביים). ישובים מעורבים, ישובים יהודיים, (ישובים התושבים של הלאומי

מעל המונים (ישובים גדולים ישובים .■ הבאה בצורה הישוב גודל לפי המחלקות את חילקנו
וישובים נפשות) 200,000 עד 50,000 בין המונים (ישובים בינוניים ישובים נפשות), 200,000

מהילדים 180/0 כי מצאנו זו, חלוקה לפי נפשות). 50,000 עד המונים (ישובים קטנים
גרים במחלקות הרשומים מהילדים 300/0 גדולים, בישובים גרים במחלקות הרשומים

להתפלגות דומה זו התפלגות קטנים. בישובים גרים מהילדים 520/0 ו בינוניים בישובים
בישובים חיים 270/0 גדולים, בישובים חיים בארץ מהילדים 200/0) הילדים של הארצית

קטנים). בישובים חיים 530/0 ו בינוניים

ראש משפחה, (נזקקות שונות נזקקויות צוינו לגביהם הילדים אחוז את מציג 14 לוח
יחסית כי לראות ניתן הילדים. מתגוררים שבהם הישובים גודל לפי וילדים), זוג בן משפחה,
גדולים בישובים במחלקות ילדים של יותר גבוה לאחוז במחלקות, הרשומים הילדים לכלל

מהילדים 580/0 (ל הכנסה מסוג נזקקות בעיקר סביבתיות בעיות מסוג נזקקויות צוינו
ו הבינוניים בישובים מהילדים 500/0 לעומת זו נזקקות נרשמה גדולים בישובים במחלקות
נרשמה בינוניים בישובים ילדים של יותר גבוה לאחוז הקטנים). בישובים מהילדים 530/0

מהילדים (ל280/0 כהורים הורים של לקוי ותפקוד זוג בני בין בעיות מסוג נזקקות
וגדולים). קטנים בישובים מהילדים 250/0 לעומת מסוג נזקקות נרשמה בינוניים בישובים

של ומוגבלויות מומים מסוג נזקקות נרשמה קטנים בישובים ילדים של יותר גבוה לאחוז
חינוך בעיות מסוג נזקקות גם נרשמה קטנים בישובים ילדים של יותר גבוה לאחוז ההורים.

290/0 לעומת כזו נזקקות נרשמה קטנים בישובים מהילדים 340/0 (ל ילדים של והתנהגות
ילדים של יותר גבוה אחוז לכך, בהתאם גדולים). בישובים 0/ס28 ו בינוניים בישובים

בישובים במחלקות הרשומים מהילדים 530/0) ישיר בסיכון כנמצאים סווגו קטנים בישובים
460/0 ו בינוניים בישובים מהילדים 500/0 לעומת ישיר בסיכון כנמצאים סווגו קטנים

גדולים). בישובים מהילדים
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בן משפחה, ראש משפחה, (נזקקות שונות נזקקויות צוינו לגביהם הילדים אחוז : 14 לוח
הילדים. מתגוררים שבהם הישובים גודל לפי וילדים), זוג

קטן ישוב בינוני ישוב גדול ישוב סה"כ
70 68 73 70 סביבתיות בעיות
53 50 58 53 הכנסה/עבודה
6 7 9 6 דיור
5 5 4 5 עליה
10 11 9 10 הוריות חד משפחות
16 16 16 16 אחר
19 25 18 21 זיג בני בין בעיות
4 5 4 4 במשפחה אלימות
17 22 15 18 אישות בעיות
34 25 28 30 ומוגבלויות מחלות
5 5 5 5 התנהגות הפרעות נפש מחלות
13 9 9 11 כרוניות מחלות
19 13 16 17 ופיגור מומים
7 7 7 7 הורים של לקוי חביתי תפקוד
5 6 6 5 התמכרויות
2 2 2 2 ועבריינות זנות
25 28 25 26 כהורים תפקח*
34 29 28 31 ילדים והתנהגות חינוד בעיות
1111 ילדים נגד אלימות

53 50 46 51 ישיר סיכון
26 25 24 25 במשפחה סיכון
21 24 30 24 סביבתי סיכון

בשל לאיהודים). (יהודים, המשפחה בני של הדת לגבי נתונים כולל איננו יסוד נתוני טופס
ילדים של למאפייניהם יהודים ילדים של מאפייניהם את להשוות ניתן לא זו, סיבה
מתגוררת בו הישוב על מידע כאמור, כולל, הטופס במחלקות. הרשומים לאיהודים

כלל לבין ערבים בישובים הגרים ילדים של מאפייניהם בין להשוות ניתן וכך המשפחה,
ערבים. בישובים גרים במחלקות הרשומים מהילדים 140/0 במחלקות. הרשומים הילדים
גם (הכוללים המעורבים בישובים שכן המעורבים, הישובים את כוללים לא אלה ישובים
מציג 15 לוח היהודים. לילדים רוב יש ות"א) חיפה ירושלים הגדולות: הערים שלושת את

ניתן הישוב. של הלאומי ההרכב לפי שונות נזקקויות צוינו לגביהם הילדים אחוז את

17



יותר גבוה הכנסה, מסוג נזקקויות צויינו לגביהם ערבים בישובים הילדים שאחוז לראות
בישובים ילדים של יותר גבוה לאחוז כן, כמו . הישובים בכלל הילדים לאחוז יחסית

יותר גבוה ואחוז ופיגור. ומומים ההורים של כרוניות מחלות מסוג נזקקות נרשמה ערביים
מכלל 40/0 לעומת אלה בישובים מהילדים 50/0 (ל במשפחה אלימות מסוג נזקקות של
ילדים. נגד מכוונת אשר אלימות על גם להצביע עלולה זו נזקקות כאמור, הילדים).

זוג בן משפחה, ראש משפחה, (נזקקות שונות נזקקויות צוינו לגביהם הילדים אחוז :15 לוח
הישוב של הלאומי ההרכב לפי וילדים),

* ערבים סה"כ

71 70 סביבתיות בעיות
60 53 הכנסה/עבודה
8 6 דיור

5 עליה
7 10 הוריות חד משפחות
12 16 אחר
12 21 זוג בני ביו בעיות
5 4 במשפחה אלימות
9 18 אישות בעיות
53 30 ומומים מחלות
6 5 התנהגות הפרעות נפש מחלות
20 11 כרוניות מחלות
32 17 ופיגור מומים
9 7 הורים של לקוי חברתי תפקוד
7 5 התמכרויות
3 2 ועבריינות זנות
28 26 כהורים תפקח*
32 31 ילדים והתנהגות חינוך בעיות
1 1 ילדים נגד אלימות

55 51 ישיר סיכון
32 25 במשפחה סיכון
13 24 סביבתי סיכון

מעורבים בישובים ערבים ילדים כולל לא *

אשר ערביים בישובים ובמחלקות המחלקות בכלל ילדים של דומה אחוז נמצא זאת, עם
אחוז היה מעורבים (בישובים ילדים והתנהגות חינוך בעיות מסוג נזקקות צוינה לגביהם

הישובים). משאר במקצת נמוך  כזו נזקקות צוינה לגביהם הילדים

סיכון במצב נמצאים ערבים בישובים ילדים של יותר גבוה שאחוז כך על מצביע גם הלוח
כזה בסיכון נמצאים ערבים בישובים במחלקות הרשומים 32מהילדים 0/0) במשפחה

ילדים של הגבוה מהאחוז כנראה נובע זה דבר המחלקות). בכלל מהילדים 250/0 לעומת
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אחוז לגבי הורים. של לקוי חברתי תפקוד מסוג נזקקות נרשמה להם ערבים בישובים
שבשאר מזה במקצת גבוה אחוז נמצא ערבים בישובים ישיר, בסיכון נמצאים אשר הילדים

"אלימות מסוג נזקקויות של גבוה המעט מהאחוז הנראה ככל נובע זה הבדל הישובים
הערבים. בישובים במשפחה''
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לשירותים במחלקות ובמשפחות בילדים הטיפול אינטנסיביות .7

חברתיים

וערכנו חברתיים לשירותים במחלקות הילדים מאפייני את הצגנו הקודמים בפרקים
זה דבר הילדים. של שונים צרכים על הצביעה ההשוואה שונות. ילדים קבוצות בין השוואה
אלה. צרכים על עונים ולמשפחותיהם לילדים הניתנים השירותים האם השאלה את מעלה
אך והמשפחות. הילדים מקבלים אותם השירותים על נתונים כולל איננו יסוד נתוני קובץ
המחלקות. ידי על למשפחות הניתן הטיפול של האינטנסיביות מידת על מידע כולל הטופס
הקבוצות בין המשאבים את המחלקות מקצות בו האופן על מעט ללמוד מאפשר זה מידע

הנתונים השוואת ידי על לקבל ניתן הזמן משאבי הקצאת אופן על נוסף מידע השונות.
זו השוואה והרווחה, העבודה משרד ידי על המתפרסם הארצית ברמה שירותים על למידע

הבא. בפרק תוצג

שונים מסוגים במשפחות לילדים הניתן הטיפול אינטנסיביות את מתארים הבאים הלוחות
לא בהם מקרים "גניזה" בין נעה הטיפול אינטנסיביות שונות. נזקקויות צוינו ושלגביהם
"אינטנסיביות ועד טיפול, תוכנית ואין האחרונים החודשים 12 ב המשפחה עם קשר היה
בשלושת לפחות בחודש פעמיים המשפחה עם קשר התקיים בהם מקרים  גבוהה" טיפול

האחרונים. החודשים

הישוב וסוג מיון קבוצת לפי ומשפחותיהם לילדים הניתנת הטיפול אינטנסיביות :16 לוח
; (באחוזים)

אינטנסיביות אינטנסיביות בקרה
גבוהה טיפול נמוכה טיפול תקופתית גניזות

22 32 29 17 סה"כ

18 28 29 24 והדרום ירושלים
22 35 34 9 והמרכז ת"א
26 33 28 18 והצפון חיפה

28 39 21 12 ערבי ישוב

15 24 38 22 גדול ישוב
20 38 32 10 בינוני ישוב
25 31 25 19 קטן ישוב
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הישוב. סוג ולפי למשפחתם שנרשמה המיון קבוצת לפי הילדים התפלגות את מציג 16 לוח
היא שלהם המיון קבוצת אשר במשפחות חיים מהילדים J/% בלוח, לראות שניתן כפי

32מהילדים 0/0 תקופתית". "בקרה מיון בקבוצת במשפחות חיים מהילדים 290/0 "גניזה".
מהילדים 220/0 ואילו נמוכה" אינטנסיביות ברמת "טיפול מיון בקבוצת במשפחות חיים
אינן אלה הגדרות גבוהה". אינטנסיביות ברמת "טיפול מיון בקבוצת במשפחות חיים

שהמחלקה כך על מצביעות הן אך בילד, מתמקד למשפחה הניתן שהטיפול בהכרח מרמזות
אלה. במשפחות לטיפול יותר רבים זמן משאבי מפנה

החיים ילדים של יחסית גבוה אחוז יש והדרום ירושלים במחוז כי לראות ניתן מהלוח
במחלקות מהילדים 90/0 לעומת מהילדים 240/0) "גניזה". מיון בקבוצת במשפחות

והצפון חיפה באזור זאת, לעומת והצפון). חיפה באזור מהילדים 180/0 ו והמרכז בתלאביב
מיון בקבוצת במשפחות החיים ילדים של יותר גבוה אחוז יש והמרכז תלאביב ובאזור

נמצא אלה באזורים כזכור, גבוהה". באינטנסיביות ו"טיפול נמוכה" באינטנסיביות "טיפול
ישיר". ב"סיכון ילדים של יותר גבוה אחוז גם

משפחותיהם אשר ערבים בישובים ילדים של יותר גבוה אחוז שיש כך על גם מצביע הלוח
מהילדים 280/0 גבוהה": טיפול ו"אינטנסיביות נמוכה" טיפול "אינטנסיביות מיון בקבוצת
220/0 לעומת גבוהה" טיפול "אינטנסיביות מיון בקבוצת במשפחות חיים ערבים בישובים
שבישובים העובדה עם אחד בקנה עולים אלה נתונים שוב, המחלקות. בכלל מהילדים

שהאחוז שיתכן לציין יש זאת, עם ישיר. בסיכון ילדים של יותר גבוה אחוז נמצא הערבים
שבישובים כך על מצביע הערביים בישובים במחלקות ישיר בסיכון ילדים של יותר הגבוה
בילדים גם מטפלים אחרים שבישובים בעוד ישיר בסיכון בילדים בעיקר מטפלים אלה

בעייתיים. פחות

בישובים המיון. קבוצת לפי הילדים בהתפלגות שונה מגודל ישובים בין הבדלים גם נמצאו
מיון בקבוצת משפחותיהם אשר ילדים של יותר גבוה אחוז נמצא וקטנים בינוניים

בישובים מהילדים 250/0 גבוהה": טיפול ו"אינטנסיביות נמוכה" טיפול "אינטנסיביות
מהילדים 200/0 לעומת גבוהה" טיפול "אינטנסיביות מיון בקבוצת במשפחות חיים קטנים
בישובים הקודם, בפרק שהראנו כפי גדולים. בישובים מהילדים 150/0 ו בינוניים בישובים
הילדים שאחוז יתכן שוב, ישיר. בסיכון ילדים של יותר גבוה אחוז נמצא ובינוניים קטנים
אלה. בישובים המחלקות של הכיסוי ממידת גם מושפע אלה בישובים במחלקות בסיכון

וותק מיון קבוצת לפי ומשפחותיהם לילדים הניתנת הטיפול אינטנסיביות את מציג 17 לוח
ילדים של ,יחסית נמוך אחוז יש "גניזות" המיון קבוצת בקרב כי לראות ניתן במחלקה.

שנים. 3 מ יותר הרשומים ילדים של גבוה ואחוז במחלקה משנה פחות הרשומים
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וותק מיון קבוצת לפי ומשפחותיהם לילדים הניתנת הטיפול אינטנסיביות .. 17 לוח

(באחוזים) במחלקה
אינטנסיביות אינטנסיביות בקרה גניזות 
גבוהה טיפול נמוכה טיפול תקופתית

100 100 100 100 ~ סה"כ
14 14 11 2 משנה פחות הרשומה משפחה
28 29 21 18 שנתיים שנה הרשומה משפחה
58 58 68 79 יותר או שנים 3 הרשומה משפחה

אחוז את מציג 18 לוח לילדים. שצוינו והנזקקויות המיון קבוצת בין הקשר את גם בדקנו
בלוח לראות ניתן מיון. קבוצת לפי שונים, בתחומים נזקקויות צוינו שלגביהם הילדים
תפקוד מסוג נזקקויות עם גבוהה" טיפול "אינטנסיביות מיון בקבוצת הילדים שאחוז

מאשר יותר גבוה ילדים נגד ואלימות ילדים של והתנהגות חינוך בעיות כהורים, ההורים
מבין ישיר בסיכון הילדים אחוז האחרות. המיון בקבוצות כאלה נזקקויות עם ילדים אחוז

בקרב מאשר יותר גבוה גבוהה" טיפול "אינטנסיביות מיון דרגת נקבעה להם הילדים
טיפול "אינטנסיביות מיון בדרגת מהילדים 650/0 אחרת: מיון דרגת נקבעה להם הילדים
זה דבר תקופתי". "טיפול מיון בדרגת מהילדים 460/0 לעומת ישיר בסיכון הם גבוהה"

אין זאת, אם אלה. בבעיות לטיפול יותר רבים זמן משאבי מקצות שמחלקות כך על מצביע
ישיר. בסיכון הם "גניזה" מיון בדרגת מהילדים 450/0 ש מכך להתעלם

מיון קבוצת לפי שונים, בתחומים נזקקויות צוינו שלגביהם הילדים אחוז :18 לוח
אינטנסיביות אינטנסיביות טיפול

גבוהה נמוכה תקופתי גניזות סה"כ
65 74 69 70 70 סביבתיות בעיות
30 17 17 21 21 זוג בני בין בעיות
33 33 28 25 30 ומומים מחלות
10 6 6 6 7 הורים של לקוי חברתי תפקוד
33 25 24 21 26 כהורים תפקוד
41 30 27 29 31 ילדים של והתנהגות חינוך בעיות
2 0.7 0.4 1 1 ילדים נגד אלימות

65 י 50 46 45 51 ישיר סיכון
23 26 26 26 25 במשפחה סיכון
12 24 28 29 24 סביבתי סיכון
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לשירותים במחלקות ולמשפחותיהם לילדים הניתנים השירותים .8
חברתיים

ומשפחותיהם ילדים שמקבלים השירותים על מידע כולל איננו יסוד נתוני קובץ כאמור,
במחלקות הניתנים השירותים סוג על אחרים ממקורות מידע נציג זה בפרק במחלקות.
ומספר השירותים מקבלי הילדים מספר בין ההשוואה אלה. שירותים מקבלי ומספר

הילדים צרכי עם המחלקות התמודדות על אותנו ללמד יכולה במחלקות הרשומים הילדים
יכולה כאן הנעשית ההשוואה זאת, עם יחד הקודמים. בפרקים הוצגו אשר והמשפחות

על החלטות לקבלת שימוש בה לעשות ניתן בה המידה ולכן הארצית ברמה רק להיעשות
הקיימים שהנתונים מכך נובעת נוספת מגבלה מוגבלת. משאבים והקצאת שירותים תכנון
מביאים ואינם וקהילה למשפחה האגף שירותי ידי על הניתנים לשירותים רק מתייחסים
לבסוף, המשרד. של אחרים אגפים ידי על נוער) לבני (בעיקר הניתנים שירותים בחשבון
המידע ואילו 1995 בשנת שונים שירותים מקבלי למספר מתייחסים הקיימים הנתונים

.1996 לשנת מתייחס יסוד נתוני מקובץ

משפחה" מ"עובד עזרה הוא חברתיים לשירותים המחלקות שמספקות העיקרי השירות
שירותים עם ובקשר בתיווך עזרה יעוץ, כגון: למשפחה בסיסים שירותים מספק אשר

הנמצאות ילדים עם למשפחות זה שירות מוקצה בו האופן ספר. בתי כגון אחרים ורשויות
עם יחד במשפחה. הטיפול לאינטנסיביות שהתייחס הקודם בפרק תואר המחלקות בטיפול
למשפחה יעוץ לשירותי מופנות מסוימות משפחות במחלקה, הניתן לטיפול ובנוסף זאת,
ילדים). 35,000 (עם משפחות 9,500 שירתו אלה יעוץ שירותי ,1995 ב למחלקה. מחוץ
כ חיו בהן המוכרות המשפחות מכלל 80/0 ל ניתנו למחלקה מחוץ יעוץ שירותי כלומר,

.(1995 ולמשפחה, לפרט השירות (נתוני במחלקות הרשומים הילדים מכלל 120/0

ומסוג הכנסה מסוג נזקקות צוינה מהילדים 600/0 כ לגבי הקודמים, בפרקים שראינו כפי
(עיקר למשפחה חומרית עזרה מעט גם מספקות חברתיים לשירותים המחלקות דיור.
כספי סיוע קיבלו משפחות 35,000 ,1995  ב לאומי). ביטוח ידי על ניתן החומרי הסיוע

4,500 ו דיור להוצאות פעמי חד סיוע קיבלו משפחות 140,000 לבית, בסיסי ציוד לרכישת
שירותים שקיבלו המשפחות למספר ביחס הנתונים בית. בעבודות לעזרה סיוע קיבלו

המוכרות המשפחות לכלל אלא בלבד ילדים עם למשפחות מתייחסים אינם אילו בתחומים
שקבלו ילדים עם המשפחות אחוז מהו לבחון ניתן לא לכן, חברתיים. לשירותים במחלקות
גדול למספר שניתן לדיור, פעמי חד סיוע שמלבד לראות ניתן זאת, עם יחד אלה. שירותים

המשפחות. מקרב קטנים לאחוזים ניתנו האחרים השירותים משפחות של
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יום. במסגרות הרך בגיל ילדים בהשמת עזרה גם מספקות חברתיים לשירותים המחלקות
לילדים הולם טיפול לספק יכולות אינן אשר למשפחות לעזור השאר, ,בין נועד זה שירות

המחלקות ידי על משפחתונים או יום במעונות הושמו ילדים 12,455,1995 ב היום. במשך
הרשומים הילדים מכלל 4.50/0 כ מהווים אלה ילדים .(1996 (כורזים, חברתיים לשירותים

,03 בגילאי במחלקות הרשומים הילדים מבין 440/0 וכ חברתיים לשירותים במחלקות
זה. שירות ניתן בהם העיקריים הגילאים שהם

שירותים מגוון מספקות הצוהריים אחר הפועלות מועדוניות יותר, מבוגרים לילדים
ילדים 10,000 1995,כ ב מקצועי. וטיפול בית בשיעורי עזרה חמות, ארוחות .. בניהם

.(1996 (כורזים, חברתיים לשירותים המחלקות ידי על הצוהריים אחר במסגרות הושמו
הילדים מבין 60/0  וכ במחלקות הרשומים הילדים מכלל 30/0 כ מהווים אלו ילדים

אלה. שירותים ניתנים להם העיקריות הגיל קבוצות שהם 412 בני במחלקות הרשומים

ופחות ובצרכיו בילד מתמקדות אשר הצוהריים, אחר ומסגרות יום למעונות בניגוד
ובמשפחה בילד מתמקדות אשר תוכניות מספר האחרונות בשנים פותחו כולה, במשפחה

אוריון, יחדיו, ה"קן", כגון תוכניות כוללות: אלה תוכניות בילד. בטיפולה למשפחה ולסייע
של משפחותיהם אלה בתוכניות השתתפו 1995 בשנת בוגרים. ואחים תומכים חונכים,

במחלקות. הרשומים מהילדים 1.5 המהווים ילדים 4,100 כ

המחלקות דרך המתוארים השירותים את שקיבלו הילדים מספר את מתאר 19 לוח
ניתן שבהן הגיל בקבוצות המוכרים הילדים מקרב אחוזם ואת חברתיים לשירותים

השירות.

שכל נניח אם .1995 בשנת לילדים שירות יחידות 26,555 ניתנו 19 מלוח לראות שניתן כפי
נכונה) תמיד שאינה (הנחה בלבד אחד שירות קיבל למחלקות המוכרים מהילדים אחד
הרשומים הילדים למספר דומה 1995 בשנת במחלקות רשומים שהיו הילדים ושמספר

חברתיים לשירותים במחלקות רשומים שהיו הילדים מבין בלבד 100/0 כי נמצא 1996 בשנת
חוץ בסידור ששהו ילדים, 9,000 כ להוסיף ניתן זה למספר בקהילה. כלשהו שירות קיבלו
המקבלים הרשומים הילדים מספר את שמגדיל דבר ולנוער לילד השירות בהפניית ביתי

במחלקות. הרשומים הילדים מבין 130/0 ל כלשהו שירות

שכמחצית בעוד השונים. השירותים בין בכיסוי גדולים הבדלים על גם מצביע 19 לוח
60/0 כ רק משפחתון, או יום במעון סידור מקבלים במחלקות הרשומים 03 בגיל הילדים

בתוכניות המשתתפים הילדים אחוז הצוהריים. אחר במסגרות משתתפים 412 מבני
המוכרים. הילדים מכלל 1.50/0 לכ ומגיע מאוד קטן המחלקות ידי על המופעלות ייחודיות
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השירותים מקבלי שכל בהנחה השירותים מקבלי אחוז את מציג הלוח של השלישי הטור
לנו, ברור היפותטי. הוא זה שטור לציין חשוב ישירים. סיכון במצבי ילדים הם הילדים מבין

במצבי הם השירותים מקבלי כל שלא (1996 ולוי, רבי בן (ר' קודמים ניתוחים בסיס על
הכיסוי פוטנציאל על לעמוד מאפשר זו בעמודה המוצג המידע זאת, עם יחד ישירים. סיכון

לכל קודם משאבים מקצים היו פיו על עדיפויות סדר בהינתן הקיימים השירותים של
בקרב השירותים של הכיסוי אחוז לראות, שניתן כפי ולמשפחותיהם. אלו לילדים

בסידורים הנמצאים הילדים 9,000 את זה לאחוז נוסיף אם .190/0 לכ מגיע זו אוכלוסייה
.240/0  ל הכיסוי אחוז יגיע ביתיים חוץ

ואחוזם 1995 ב חברתיים לשירותים המחלקות דרך שירותים שקיבלו ילדים :19 לוח
ישיר בסיכון הילדים ומתוך 1996 ב במחלקות הרשומים הילדים מתוך
מבין אחוז מבין אחוז מספר השירות

"בסיכון הילדים הילדים הילדים
ישיר1'* המוכרים*

19 10 26,555 ** ילדים סה'יכ
96 44 12,455 ומשפחתוף** יום מעון
12 7 10,000 הצוהריים**** אחר מסגרת
3 1.5 4,100 ייחודיות תוכניות סה"כ

0.2 0.1 400 "p"n
0.2 0.1 400 אוריון
1.3 0.5 1,800 "יחדיו"
0.4 0.2 700 תכליתי*** רב מעון
06 0.3 800 מטפחים****

והרווחה העבודה במשרד ומשפחה לפרט מהשירות ומידע 1995 כורזים מקור:
הרלוונטית הגיל בקבוצת *

בלבד אחד שירות קיבל ילד שכל בהנחה **

ישיר) בסיכון 13,007 (מתוכם 03 בני ילדים 28,276 מתוך ***

ישיר) בסיכון 80,545 (מתוכם 412 בני ילדים 157,480 מתוך ****

עם יחד יסוד נתוני קובץ בניתוח הגלומות אפשרויות על מצביע 19 בלוח המוצג הניתוח
של המשאבים הקצאת דרכי על לעמוד יאפשר זה מסוג ניתוח השירותים. מקבלי קובץ
של מסוים בסוג מיוחד מחסור יש בהם ואזורים מחלקות לזהות השונות, המחלקות

וכד'. שירותים
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מקומיות רשויות חמש ביו יסוד" "נתתי ממאגר מידע השוואת .9

אפשרויות את יציגו האחרונים הפרקים שני הארצית. ברמה הנתונים את הצגנו עתה עד
חמש בין להשוות בחרנו זה בפרק המקומיות. הרשויות ברמת בו והשימוש המידע ניתוח

לילדים הלאומית האב תוכנית של (הפיילוט) המקדים בשלב שהשתתפו העירוניות הרשויות
האפשרויות את להדגים מנת על והרווחה, העבודה משרד של במשפחה ולאלימות בסיכון
העירונית. ברמה משאבים והקצאת שירותים לתכנון יסוד נתוני קובץ בניתוח הגלומות

ישוב. לפי שונים דמוגרפיים מאפיינים עם במשפחות הילדים אחוז את מציג 20 לוח
בישובים במחלקות הרשומים הילדים של הדמוגרפים במאפיינים הבדלים על מצביע הלוח
הוריות, חד במשפחות חיים מהילדים 280/0 עילית בנצרת שבמחלקות בעוד למשל, שונים.

כאלה. במשפחות חיים מהילדים 100/0 כ ובנצרת ברק בבני במחלקות

סיבות. מספר לנבוע עשויים שונים בישובים במחלקות הילדים של המאפיינים בין הבדלים
יכולים והם הישובים בין הכללית האוכלוסייה בהרכב ההבדלים את לשקף יכולים הם
השונים. בישובים המחלקות בין בפונים והטיפול האיתור במדיניות הבדלים גם לשקף

(באחוזים) ישוב לפי שונים דמוגרפיים מאפיינים עם במשפחות הילדים אחוז :20 לוח
נצרת סה"כ

נצרת עילית רמלה בניברק שבע באר בכל
המחלקות

הרשומים הילדים אחוז
הילדים מכלל במחלקה

6 8.5 18 24.5 24 בישוב
47 52 47 73 50 45 עובד אינו בית משק ראש
11 28 22 10 26 21 הורית חד משפחה
38 15 33 81 36 42 גדולה* משפחה
0 23 31 0.1 23 14 עולים משפחת

מוכרת המשפחה

או שנים שלוש למחלקה
100 100 52 55 58 64 יותר

יותר או ילדים 4 *

בכל הילדים מכלל במחלקות הרשומים הילדים באחוז הבדלים שיש כך על מצביע הלוח
בישוב הילדים מכלל במחלקות הרשומים הילדים אחוז עלית ובנצרת שבנצרת בעוד ישוב.

במחלקות. רשומים בישוב מהילדים 240/0 ברק ובבני שבע בבאר .90/0 ל 60/0 בין נע
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רואים ויותר, שנים שלוש למחלקה המוכרות ממשפחות הילדים אחוז את בודקים כאשר
ברק ובבני שבע שבבאר בעוד כאלה, ממשפחות באים עילית ובנצרת בנצרת הילדים שכל
זה דבר יותר. או שנים 3 במחלקה המוכרות ממשפחות באים הילדים ממחצית יותר קצת
מכלל במחלקות הרשומים הילדים באחוז השונים הישובים בין ההבדל את להסביר עשוי
מכך נובע עילית ובנצרת בנצרת במחלקות הילדים של הקטן שהאחוז יתכן הישוב: ילדי

מוכרות שאינן חדשות משפחות בקרב איתור פעולת נעשתה לא האחרונות השנים שבשלוש
אלה, בישובים חברתיים לשירותים למחלקה לפנות נטו לא כאלה שמשפחות או למחלקה,
על להצביע יכול זה מידע החדשות. המשפחות פריטי את עדכנו לא במחלקות שהעובדים או

במסגרת אלה ברשויות העירוניות התוכניות בתכנון שונים פעולה כיווני בנקיטת הצורך
את להגביל שניתן יתכן ברק ובבני שבע בבאר שבמחלקות בעוד הלאומית. התוכנית

להשקיע יש עילית ובנצרת שבנצרת יתכן חדשות, משפחות לאיתור המופנים המשאבים
זה. בתחום מיוחדים מאמצים

החיים הילדים אחוז למשל, ישוב. לכל ייחודיים מאפיינים גם משקפים הנתונים זאת, עם
הישובים. בשאר למחלקות בהשוואה מאוד גבוה ברק, בבני במחלקות גדולות במשפחות
במחלקות מאוד גבוה עובד איננו הבית משק ראש בהן ממשפחות הבאים הילדים אחוז גם
בה שיש כעיר ברק בני של הייחודיים מאפייניה עם אחד בקנה עולים אלה נתונים ברק. בבני

גדולה. חרדית יהודית אוכלוסייה

ישוב. לפי הסיכון ורמת שונות נזקקויות צוינו לגביהם הילדים אחוז את מציג 21 לוח
נזקקויות עם הילדים באחוז השונים בישובים המחלקות בין הבדלים לראות ניתן שוב,

לגביהם הילדים אחוז כי לראות ניתן למשל, ישיר. בסיכון הנמצאים הילדים ובאחוז שונות
וברמלה ברק בבני יחסית נמוך הילד של והתנהגות בחינוך בעיות מסוג נזקקות צוינה

.(370/0410/0) ונצרת שבע בבאר ארבע פי וגבוה (11120/0)

r י .

37



בן משפחה, ראש משפחה, (נזקקות שונות נזקקויות צוינו לגביהם הילדים אחוז :21 לוח
(באחוזים) ישוב לפי הסיכון ורמת וילדים), זוג

נצרת סה"כ י

נצרת עילית רמלה בניברק שבע באר בכל
המחלקות

1399 970 3938 14,780 11,762 280,179 ילדים סה"כ
50 74 79 57 76 70 סביבתיות בעיות
23 31 ■ 19 8 37 21 זוג בני בין בעיות
15 4 8 1 11 7 של לקוי חברתי תפקוד

הורים

48 20 23 26 25 30 ומומים מחלות
28 26 14 38 25 26 כהורים תפקוד
41 26 12 11 37 31 של והתנהגות חינוך בעיות

ילדים
0 0 0.4 0.1 1 1 ילדים נגד אלימות

67 46 28 48 50 51 ישיר סיכון
28 25 32 24 30 25 במשפחה סיכון
5 29 40 28 20 24 סביבתי סיכון

בנצרת, ישיר. בסיכון נמצאים אשר במחלקות הילדים באחוז הישובים בין הבדלים גם יש
הם במחלקות מהילדים 280/0 ברמלה ואילו ישיר בסיכון הם במחלקות מהילדים 670/0

ישיר. בסיכון

גם אך ישוב, בכל האוכלוסייה של שונים ממאפיינים לנבוע עשויים אלה הבדלים שוב,
יחסית גבוה בנצרת ישיר בסיכון הילדים אחוז בלוח, לראות שניתן כפי נוספים. מגורמים

ילדי מכלל בנצרת במחלקות הרשומים הילדים ואחוז מאחר אך הישובים, בשאר למחלקות
ממשפחות הילדים רק רשומים בנצרת שבמחלקות כך על מצביע שזה יתכן קטן, הישוב
יחסית בנצרת במחלקות שונה מדיניות על להצביע עשוי זה דבר יותר. רבות בעיות בעלות
בסיכון הילדים אחוז (ולכן בעייתיים פחות במקרים גם מטפלים אשר אחרים, לישובים

יותר). נמוך מטפלים הם בהם הילדים מכלל ישיר

על להצביע גם יכולים השונים, בישובים במחלקות לילדים שנרשמו בנזקקויות ההבדלים
שהאחוז ,למשל, יתכן מהמחלקות. לסיוע בבקשה לפנות הישוב תושבי של בנטייה הבדלים
בני בין בעיות מסוג נזקקויות נרשמו הוריהם לגבי אשר ילדים של ברק בבני יחסית הנמוך

אלה. בבעיות המחלקות לעזרת לפנות נוטים לא החרדית שבאוכלוסייה מכך נובע זוג,
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גם לנבוע עשויים השונות במחלקות לילדים שנרשמו בנזקקויות ההבדלים לבסוף,
להם בבארשבע במחלקות ילדים של יותר הגבוה שהאחוז יתכן שונה. איתור ממדיניות

גם נובע ילדים נגד ואלימות ילדים של והתנהגות חינוך בעיות מסוג נזקקויות צוינו
אלה. לבעיות בבארשבע במחלקות גבוה וממודעות איתור ממדיניות

בכל השירותים תכנון לצורך חשוב שונות נזקקויות צוינו לגביהם הילדים אחוז מקרה, בכל
זאת, עם המחלקות. ידי על המשורתת האוכלוסייה של הצרכים על מצביע שהוא כיוון ישוב

מכלל נזקקויות נרשמו להם הילדים באחוז רק לא להתחשב יש השירותים תכנון לצורך
של יותר גבוה אחוז יש בנצרת במחלקות למשל, במספרם. גם אלא הרשומים, הילדים

280/0 לעומת בנצרת במחלקות מהילדים 670/0) ברמלה במחלקות מאשר ישיר בסיכון ילדים
ילדים, שלושה פי רשומים ברמלה שבמחלקות מאחר אך ברמלה), במחלקות מהילדים
932 לעומת ברמלה ילדים 1093) מנצרת יותר גבוה ברמלה ישיר בסיכון הילדים מספר

בנצרת). ילדים

(באחוזים) ישוב לפי ומשפחותיהם לילדים הניתנת הטיפול אינטנסיביות :22 לוח
נצרת סה"כ

נצרת עילית רמלה בניברק שבע באר בכל
המחלקות

100 100 100 100 100 100 אחוז סה"כ
12 3 10 0.5 28 17 גניזה
32 19 32 37.5 28 29 תקופתי טיפול
43 55 50 55 24 32 טיפול אינטנסיביות

נמוכה

13 23 8 7 20 22 טיפול אינטנסיביות
גבוהה

של שונות רמות צוינו לגביהם הילדים באחוז הישובים בין הבדלים לראות ניתן 22 בלוח
אינטנסיביות נקבעה בארשבע במחלקות מהילדים 280/0 ל למשל, טיפול. אינטנסיביות
מהילדים מאחוז ופחות עילית בנצרת במחלקות מהילדים 30/0 לעומת "גניזות" טיפול

במחלקות מהילדים 230/0 ול בבארשבע במחלקות מהילדים 200/0 ל ברק. בני במחלקות
ברק בבני במחלקות מהילדים 70/0 לעומת גבוהה טיפול אינטנסיביות נרשמה עילית בנצרת

זו. מיון דרגת נקבעה להם ברמלה במחלקות מהילדים 80/0 ו

כמה על להצביע ניתן הקודמים, בלוחות שהוצגו לנתונים אלה נתונים משווים כאשר
מיון דרגת נרשמה להם בבארשבע במחלקות ילדים של יחסית הגבוה האחוז מגמות:
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מכלל שבע בבאר במחלקות ילדים של יחסית הגבוה האחוז את להסביר עשוי "גניזות",
מהילדים וחלק תיקים לסגור פחות נוטים שבע בבאר שבמחלקות יתכן בעיר. הילדים
המיון בדרגת ההבדלים הסתיים. בעניינם הטיפול אשר ילדים הם במחלקות הרשומים

נמצא ברק ובבני שבע בבאר במחלקות למשל, שונה. טיפול מדיניות על להצביע גם עשויים
מיון בדרגת הילדים אחוז בבארשבע אך (כמחצית), ישיר בסיכון ילדים של דומה אחוז
ואילו ברק) בבני במחלקות 70/0 לעומת 200/0) יותר גבוה גבוהה" באינטנסיביות "טיפול

נמוכה" באינטנסיביות "טיפול מיון בדרגת ילדים של יותר גבוה אחוז ברק בבני במחלקות
זו). מיון בדרגת נמצאים אשר שבע בבאר במחלקות מהילדים 240/0 לעומת 550/0)
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(ירושלים) אתת מקומית ברשות בנתונים השימוש .10

אחת. מקומית רשות של ברמה יסוד נתוני בקובץ הגלומות האפשרויות את ידגים זה פרק
קובעי בפני היסוד נתוני קובץ מניתוח שהופק מידע הוצג שבמסגרתו עבודה תהליך יוצג
עירית של חברתיים לשירותים האזוריות המחלקות ומנהלי עירונית ברמה המדיניות

לשימוש דרכים נוספים, ניתוח כיווני יחד וגובשו שהוצג, למידע תגובות התקבלו ירושלים.
המאוחסן המידע איכות לשיפור והנחיות מדיניות, וקביעת שירותים תכנון לצורכי במידע

בקובץ.

דרום, מחלקת צפון, מחלקת חברתיים: לשירותים מחלקות ארבע פועלות בירושלים
הילדים של דמוגרפים הסוציו המאפיינים את מציג 23 לוח מזרח. ומחלקת מערב מחלקת

מחלקה. לפי

לשירותים למחלקות המוכרים הילדים משפחות של דמוגרפיים מאפיינים :23 לוח
(באחוזים) מחלקה לפי בירושלים, חברתיים

מערב מזרח דרום צפון סה"כ
9098 8175 5816 10767 33,856 מספר סה"כ
60 42 42 62 53 עובד אינו בית משק ראש
24 16 34 21 23 הורית חד משפחה
48 49 30 51 46 גדולה* משפחה
7 0 9 5 5 עולים משפחת
72 57 72 64 66 יותר או שנתיים למחלקה מוכרת המשפחה
" ~ " יותר או ילדים 4 *

לשירותים במחלקות רשומים ילדים 33,856 בירושלים היו 1996 ב כי 23 בלוח לראות ניתן
צפון במחלקת בהן. הרשומים הילדים במספר מזו זו שונות בעיר המחלקות חברתיים.

כמחצית רשומים דרום ובמחלקת ילדים) 10,767) ילדים של ביותר הרב המספר רשומים
.(5,816) צפון במחלקת הרשומים הילדים ממספר

אחוז בעיר. השונים באזורים המטופלות באוכלוסיות הבדלים על לעמוד מאפשר הלוח
ומערב צפון באזורים יותר גבוה מובטל, הבית משק ראש בהן ממשפחות הבאים הילדים

הבית משק ראש בה ממשפחה הם אלה באזורים מהילדים 600/0 כ האזורים: ביתר מאשר
האזורים. בשאר 400/0 כ לעומת מובטל
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במיוחד ונמוך (340/0) דרום באזור יותר גבוה הוריות חד במשפחות החיים הילדים אחוז
באזור נמוך גדולות ממשפחות הבאים הילדים אחוז לכך, בהתאם .(160/0) מזרח באזור
ממשפחות הבאים הילדים אחוז .(500/0 כ לעומת 300/0) האזורים לשאר יחסית דרום

לאזורים בהשוואה ומערב דרום באזורים יותר גבוה יותר או שנתיים למחלקות המוכרות
האחרים.

את משקפים הנתונים כללי באופן כי ציינו הם המחלקות, לראשי הנתונים שהוצגו לאחר
לא ערבית, לאוכלוסייה בעיקר שירות הנותנת  מזרח במחלקת למשל, כך במחלקות. המצב
האחוז נרשם לעולים, זמני דיור שכונת הכוללת דרום, שבמחלקת בעוד עולים ילדים נרשמו

נאמנה מייצגים אינם הנתונים כי המחלקות ראשי ציינו זאת, עם עולים. של ביותר הרב
ממשפחות הבאים הילדים אחוז כי טענו מזרח במחלקת למשל, כך מאפיינים. מספר
המצב בין הפער את הסבירו הם מציג. יסוד נתוני שמאגר ממה בהרבה גבוה גדולות,

אשר העובדים ידי על הטפסים של נכון מילוי באי המידע, במאגר להשתקפותו במציאות
חדש. ילד נולד כאשר מעדכנים ואינם במשפחה הילדים כל את תמיד רושמים אינם

על מצביע הלוח מחלקה. לפי שונות נזקקויות צוינו לגביהם הילדים אחוז את מציג 24 לוח
משפחותיהם שלגבי ילדים של יחסית הגבוה אחוז נמצא למשל, כך המחלקות. בין הבדלים
לעומת מזרח במחלקת מהילדים (0/ס54 מזרח במחלקת ומומים מחלות מסוג נזקקויות צוינו
ידי על זו לתופעה שניתנו ההסברים אחד במחלקות). המטופלים הילדים כלל בקרב 300/0

למוגבלים, ייחודיים עובדים הרבה יש מזרח באזור שבמחלקה היא המחלקות, ראשי
נטייה שיש גם יתכן כזה. מסוג נזקקויות יותר ממלאים לכן  נוספים ותחומים התמכרויות

בבעיות חברתיים לשירותים למחלקות לפנות זה באזור האוכלוסייה מצד יותר רבה
ומוגבלויות. למחלות הקשורות
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זוג בן משפחה, ראש משפחה, (נזקקות שונות נזקקויות צוינו לגביהם הילדים אחוז :24 לוח
ירושלים. באזור מחלקה לפי וילדים),

מערב מזרח דרום צפון סה"כ
9098 8175 5816 10767 33,856 מספר סה"כ
79 81 72 81 79 סביבתיות בעיות
14 14 24 13 15 זוג בני בין בעיות
22 54 22 24 30 ומומים מחלות
4 9 8 3 5 הורים של לקוי חברתי תפקוד
19 25 22 21 22 כהורים תפקוד
29 29 34 18 26 ילדים והתנהגות חינוך בעיות
11 5 0 2 ילדים נגד אלימות

41 45 51 34 42 ישיר סיכון
20 42 19 20 25 במשפחה סיכון
39 13 30 46 33 סביבתי סיכון

שברישום הבעייתיות על גם הצביעו בירושלים חברתיים לשירותים המחלקות ראשי
כל את ולא מטפלים בה הנזקקות את רושמים כלל שבדרך היא הטענה הנזקקויות.

שונים, משפחה בני של הנזקקויות בין מבחינים תמיד לא כן, כמו המשפחה. של הנזקקויות
מבני מי למשל, לדעת ניתן לא זו בצורה המשפחה. בני לכל נזקקות אותה את רושמים אלא

סמך על המשפחה. בני כל אצל מופיעה זו נזקקות כי פיגור או ממומים סובל המשפחה
ונציגי העירונית ברמה נציגים המחלקות, נציגי את שכלל צוות חיבר ואחרות אלה הערות
שנערך התיקים מיון לקראת המיון טפסי למילוי יותר מדויק הנחיות קובץ ברוקדייל מכון
יותר. מדויק רישום ולאפשר אלה מבעיות חלק לפתור הייתה ההנחיות מטרת .1997 בסוף
המשפחה בן לגבי רק מוגבלויות או מומים מסוג נזקקויות לציין העובדים נדרשו למשל, כך

מהם. הסובל

בחלוקה מחלקה כל בתוך המצב את המציגים לוחות גם הוכנו המחלקות, ראשי לבקשת
מציג 25 לוח מחלקה. בכל הצוותים ראשי בפני הוצגו אלה לוחות בה. הפועלים לצוותים

דרום. במחלקת צוותים לפי הילדים של סיכון דרגת את

כך, צוות. בכל הרשומים הילדים במספר הבדל יש צוותים. לעשרה מחולקת דרוס מחלקת
ילדים. 243 רשומים בו מטוס גבעת צוות לעומת ילדים 1559 רשומים גילה בצוות למשל,
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שבצוות בעוד צוות. בכל ישיר מסיכון הסובלים הילדים באחוז הבדלים על גם מצביע הלוח
נמצאים מטוס גבעת בצוות ישיר, מסיכון מהילדים 0/ס59 כ נמצאים גילה וצוות קטמון

ישיר. בסיכון מהילדים 230/0

בירושלים דרום במחלקת צוותים לפי הילדים של סיכון דרגת :25 לוח
סביבתי סיכון במשפחה סיכון ישיר סיכון ילדים סה"כ

33 25 42 ירושלים סה"כ

30 19 51 אזורי סה"כ

28 14 58 761 קטמוןא'ר

40 20 40 476 מושבות

60 17 23 243 המטוס גבעת

1 53 46 248 שט''י

32 13 55 828 בקעהתלפיות

34 15 51 1014 גונןח'ט'

25 31 44 447 מזרח תלפיות

28 13 59 1559 גילה

1 49 50 119 של"מ

75 25 98 משפחות שט"י

44



ומסקנות סיכום .11

יסוד" "נתוני המידע במאגר לעשות שניתן שונים שימושים להדגים הייתה זה דו"ח מטרת
שירותים תכנון ולצורך חברתיים לשירותים המחלקות של הלקוחות מאפייני תיאור לצורך

העירונית. וברמה הארצית ברמה

ומערכות ענ"א אגף באמצעות והרווחה העבודה משרד ידי על מנוהלת יסוד נתוני מערכת
הנמצאים והמשפחות הפרטים לכלל ביחס מידע נכלל יסוד נתוני בקובץ במשרד. המידע
מספר כולל הקובץ בישראל. המקומיות ברשויות חברתיים לשירותים המחלקות בטיפול
של ציון בקובץ, הכלולים המשפחה ובני המשפחות על ואישיים דמוגרפים פרטים של קטן
אותה המרכיבים ולפרטים משפחה לכל ביחס המטופלות העיקריות הבעיות או הנזקקויות

לשירותים המחלקה ידי על למשפחה הניתן הטיפול של האינטנסיביות רמת על ומידע
המחלקות עובדי ידי על התיקים מיון תהליך בעת שנה, בכל מעודכן הקובץ חברתיים.

העבודה למשרד הרשויות ידי על מועבר והמידע המקומיות, ברשויות חברתיים לשירותים
הפרטים ושל המשפחות של דמוגרפים נתונים כולל יסוד נתוני וקובץ מאחר והרווחה.
ברמת וגם הילד ברמת גם אלה מאפיינים להציג לנו מאפשר הוא אותן, המרכיבים

שירותים לתכנן רוצים האם = התכנון צרכי לפי לבחור ניתן הניתוח רמת את המשפחה.
לילד. שירותים או למשפחה

מכלל 140/0 כ שהם ילדים 280,179 חברתיים לשירותים במחלקות רשומים היו 1996 בשנת
המשפחות מקרב דומה אחוז המהוות משפחות 117,268 ב חיו אלו ילדים בישראל. הילדים

זו. בשנה בישראל שחיו

המוכרים שהילדים עולה והמשפחות הילדים של הסוציודמוגרפיים המאפיינים מבחינת
הילדים (אחוז הילדים מכלל יותר מבוגרים להיות נוטים חברתיים לשירותים במחלקות

בכלל לאחוזם בהשוואה במחלקות הרשומים הילדים בקרב יותר גבוה 7 גיל מעל
אינן חברתיים לשירותים שמחלקות כך על להעיד עשוי זה מידע הילדים). אוכלוסיית

שהדווח מכך לנבוע גם עשוי אך להתערבות הזקוקים יותר הנמוכים בגילים ילדים מאתרות
מלא. אינו במחלקות המוכרות למשפחות שנולדו חדשים ילדים על

סוציו מאפיינים בעלות במשפחות חיו חברתיים לשירותים במחלקות המוכרים הילדים
לאוכלוסייה בהשוואה למשל, כך חברתיות: בעיות של לקיומן המתקשרים דמוגרפים

= הוריות חד במשפחות חיו למחלקות המוכרים הילדים מקרב שלושה לפי קרוב הכללית,
האוכלוסייה. בכלל מהילדים 6.80/0 ל בהשוואה הורית חד במשפחה חיו מהילדים 210/0

640/0 עובד. אינו הבית משק ראש בהן במשפחות חיים הם כי צויין מהילדים 450/0 לגבי
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מצוקה על המצביע דבר  ויותר שנים שלוש למחלקה המוכרות במשפחות חיו מהילדים
גבוה היה יותר או ילדים 4 עם המשפחות אחוז למצופה, בניגוד במשפחותיהם. מתמשכת
המשפחות מכלל 0/ס17 כ לעומת 200/0) במחלקות הרשומות המשפחות בקרב במקצת רק
למשפחות הנולדים לילדים ביחס המידע בעדכון מפיגורים לנבוע עשוי זה נתון גם בארץ).

במחלקות. מוכרות שכבר

לשירותים במחלקות המוכרים הילדים בקרב דומה 1990 מאז לארץ שעלו הילדים אחוז
מחבר שעלו שילדים בעוד זאת, עם יחד האוכלוסייה, כלל בקרב שנמצא לזה חברתיים
הילדים, אוכלוסיית כלל בקרב מייצוגם יותר נמוך בשיעור במחלקות מיוצגים העמים
בשיעור במחלקות המוכרים הילדים בקרב מיוצגים מאתיופיה עולים ממשפחות ילדים

לפחות מהוריהם שאחד מהילדים 0/ס60 כ הילדים. כלל בקרב ייצוגם על ארבעה פי העולה
הילדים מכלל 6.70/0 כ מהווים והם חברתיים לשירותים במחלקות מוכרים אתיופיה יוצא

במחלקות. המוכרים

מתייחס הטופס במשפחה. העיקריות הבעיות על מידע גם כולל יסוד נתוני טופס
מתוך לבחור ניתן הנזקקויות את לסיוע. המשפחות זקוקות בו התחום  ל"נזקקויות"

בעיות כגון. שונים מתחומים קטגוריות כוללות הנזקקויות קטגוריות. 50 המכילה רשימה
ניתן במשפחה. ואלימות נפש מחלות הוריות, חד ילדים, של התנהגות ובעיות חינוך הכנסה,
נזקקויות שתי וכן משנית) ונזקקות עיקרית (נזקקות למשפחה נזקקויות שתי בטופס לציין
של העיקריות הבעיות תחומי על להצביע לנו מאפשר אלה נתונים ניתוח משפחה. בן לכל
לילד ביחס שצוינו הנזקקויות כל את ספרנו אנו המחלקות. הרשומים והמשפחות הילדים

ראש של זוג בן נזקקויות משפחה, ראש נזקקויות המשפחה, (נזקקויות ולמשפחתו
ומשפחתו. הילד של הצרכים מכלול ביטוי לידי באים כזו בצורה הילד), ונזקקויות המשפחה

לקטגוריות יסוד נתוני בקובץ המופיעות המקוריות הקטגוריות 50 את קיבצנו כן, כמו
הילד. על שצוינו הנזקקויות השפעת על לעמוד המאפשרות יותר רחבות

בעיות על המצביעות נזקקויות צוינו מהילדים 700/0 לגבי כי כך על הצביע הנזקקויות ניתוח
מסוג נזקקות צוינה מהילדים 360/0 לגבי וכדומה), הוריות ,חד דיור (הכנסה, בסביבתיות
זו נזקקות וכדומה). נפש מחלות התמכרויות, (עבריינות, הורים של לקוי חברתי תפקוד

נותנים הם שאין כך על כלומר  כהורים ההורים בתפקוד בעיה על בהכרח מרמזת איננה
310/0 לגבי זה. בתחום קשיים שיתגלו הסבירות את מעלה היא אולם הולם, טיפול לילדיהם

הילד. של והתנהגות חינוך מסוג נזקקות צוינה מהילדים

טיפול על להצביע העשויה  כהורים ההורים תפקוד של נזקקות צוינה מהילדים 260/0 לגבי
מסוג נזקקות צוינה מהילדים אחד אחוז לגבי התעללות). או (הזנחה בילד הולם לא
הרשומים מהילדים אחד שאחוז לציין, חשוב פיזית). (התעללות הילדים נגד אלימות
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דווחו שעובדים לציין יש זאת, עם יחד מאלימות. הסובלים ילדים 2,800 כ הם במחלקות
שהם עובדים ציינו בעיקר זו. בקטגוריה אלימות יש שנגדם ילדים נרשמים תמיד שלא

הכללית הקטגוריה את ילדים כנגד אלימות יש בהם ממקרים בחלק לציין נוטים
11,200 כ (שהם מהילדים 0/ס4 לגבי נרשמה זו נזקקות במשפחה. לאלימות המתייחסת
במחלקות, הרשומים מאלימות סובלים אשר הילדים מספר כי לשער יש מכאן ילדים).

14,000 ל עד להגיע ויכול במפורש זו בעיה צוינה לגביהם אשר הילדים 2,800 מ יותר גבוה
ילדים.

בשני נזקקויות נרשמו 440/0 לגבי אחד. מתחום ביותר נזקקות נרשמה מהילדים 620/0 ל

נרשמו מהילדים 30/0 ולגבי סוגים משלושה נזקקויות נרשמו מהילדים 0/ס15 לגבי תחומים
שלאחוז כך על להצביע עשוי הדבר שירותים תכנון מבחינת ויותר. סוגים 4 מ נזקקויות
ממספר סובלים ומשפחותיהם הם שכן סוגים מכמה בשירותים צורך יש מהילדים ניכר
על העונים שירותים בתכנון הצורך על להצביע עשוי גם הדבר שונים. בתחומים בעיות
מענה מספקת גם אשר מועדונית למשל, אחת. ובעונה בעת המשפחות של בעיות מספר

שלו. וחינוכיות לימודיות בבעיות מטפלת וגם בילד הולם בלתי הורי לטיפול

סווג נמצאים. הם בה הסיכון" "רמת לפי הילדים את לסווג מנת על במידע שימוש נעשה
העדיפויות סדרי את לבחון המטופלים, הילדים של מצבם את להעריך מאפשר זה מסוג
הסיכון רמת על המבוססים עדיפויות סדרי בסיס על משאבים הקצאת ולתכנן הקיימים

הילדים. נמצאים שבה

לשלוש הילדים את סווגנו משפחותיהם ולבני לילדים שנרשמו הנזקקויות בסיס על
צוינה לגביהם אשר הילדים אותם הס ישירים סיכון במצבי הנמצאים ילדים קבוצות:

בעיות במשפחה, אלימות ילדים, נגד אלימות הבאות: הנזקקויות מבין אחת נזקקות לפחות
הנמצאים ילדים ההורים. של ההורי בתפקוד ובעיות הילדים של התנהגות או חינוך
אלה נזקקויות צוינו לא לגביהם אשר ילדים הם במשפחה סיכון המהווים במצבים

לתפקוד המתייחסות נזקקויות צוינו מהוריהם אחד לגבי או המשפחה לגבי ושלגביהם,
בקבוצת שנכללה במשפחה, אלימות (למעט ההורים בין וליחסים ההורים של החברתי
צוינו לגביהם אשר ילדים הם סביבתי בסיכון הנמצאים ילדים לבסוף, הישיר). הסיכון

עליה). הורי, חד דיור, (הכנסה, בלבד סביבתיות בעיות מסוג נזקקויות

כלומר  לילד ישיר סיכון על המצביעה נזקקות נרשמה מהילדים כמחצית לגבי כי מצאנו
הוריהם. לבין בינם ויחסים לילדים המכוונות התערבויות או בשירותים הצורך על מרמזת
ספציפית בעיה צוינה לא כלומר, במשפחה. סיכון מסוג נזקקות צוינה מהילדים רבע לגבי
בעיות או ההורים בין (כבעיות במשפחתו בעיות צוינו אך אליו ההורים ביחס או הילד אצל
על להשפיע או סיכון במצבי הילד את להעמיד עשויות אשר ההורים) של חברתי בתפקוד
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נזקקות צוינה במחלקות מהילדים רבע לגבי הולם. יחס לילדים להעניק ההורים יכולת
עליה). דיור, (הכנסה, בלבד סביבתי סיכון מסוג

מבחינת הילדים בקרב שונות קבוצות בין הבדלים על גם לעמוד מאפשר יסוד'' "נתוני קובץ
יכול זה מידע לילדים. הסיכון מידת ומבחינת משפחותיהם ושל שלהם הנזקקות תחומי
קביעת או שונות אוכלוסייה קבוצות של לצרכים המתואמות תוכניות של תכנון לאפשר

לגיל לתכנן כדאי שירותים איזה למשל, הקבוצות. בין המשאבים בחלוקת עדיפויות סדרי
לענות. הוריות חד למשפחות המיועדים שירותים צריכים בעיות אילו על הרך,

הבעיות בתחום נזקקויות צוינו (03 (גיל צעירים ילדים של יותר גבוה אחוז לגבי כי מצאנו
נזקקויות צוינו (717) מבוגרים ילדים של יחסית גבוה לאחוז ביחס מאידך, הסביבתיות.
שונים התערבות דרכי על להעיד יכולים אלה ממצאים הילדים. והתנהגות חינוך בתחום
התערבות תוכניות להכין יש יותר גדולים שלילדים בעוד האלה. מהקבוצות אחת לכל
הרך בגיל לילדים שביחס יתכן ביטוי, לידי באות שכבר ספציפיות בעיות עם שיתמודדו

משמעותיים הבדלים נמצאו לא יותר. ומניעתי כוללני אופי בעלות בפעולות להתמקד חשוב
הוריות חד ממשפחות וילדים גדולות ממשפחות ילדים בין הצרכים וסוגי הסיכון ברמת

במחלקות. המוכרים הילדים כלל לבין

המוכרים הילדים כלל לבין עולים ילדים בין הסיכון וברמות הצרכים בסוגי הבדלים נמצאו
המדינות. מחבר העולים הילדים לקבוצת מאתיופיה העולים הילדים קבוצת ובין במחלקות

אינו הבית משק ראש בהן ממשפחות הבאים הילדים אחוז גבוה העולים, הילדים בקרב
גדולות ממשפחות ילדים של יחסית גבוה אחוז ישנו מאתיופיה העולים הילדים בקרב עובד.
הוריות. חד ממשפחות הם הילדים מבין גבוה אחוז מבריה"מ העולים הילדים בקרב ואילו

מסוג מנזקקויות לסבול יותר נוטים הקבוצות משתי העולים הנזקקות, סוגי מבחינת
מבעיות סובלים הקבוצות משתי העולים מבין יחסית קטן ואחוז סביבתיות", "בעיות

לפיכך, כהורים. ההורים בתפקוד ובעיות ומוגבלויות מומים ההורים, של החברתי בתפקוד
ישירים סיכון במצבי נמצאים הקבוצות) (משתי העולים מקרב יותר נמוכים אחוזים

בקרב זאת, עם יחד במחלקות. המטופלים הילדים לכלל בהשוואה במשפחה סיכון ובמצבי
ביחס (1.6) מהתעללות הסובלים ילדים של יחסית גבוה אחוז נמצא המדינות מחבר העולים

נמוך מאתיופיה העולים בקרב מאלימות הסובלים אחוז ואילו המוכרים הילדים לכלל
אוכלוסיות בקרב הכיסוי בהיקף מהבדלים נובעים אילו שהבדלים יתכן .(0.60/0) יחסית

אלה.

אחוז נמצא ויותר) שנים 4) רב זמן במחלקה מוכרות משפחותיהם אשר ילדים בקרב לבסוף,
עם העובדים של שההכרות כך על להעיד יכול זה ממצא ישיר, בסיכון ילדים של יותר גבוה
על או שלהן לבעיות מודעות יותר וקיימת יותר מעמיקה יותר רב זמן המוכרות משפחות
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אלה שממצאים יתכן זאת, עם יחד מהמשפחות. חלק אצל נזקקויות של עדכון העדר
ואילו יותר קצר לזמן טיפול מקבלות יותר מועטות בעיות עם משפחות שבו מצב משקפים
של יותר ממושך זמן משך נדרש בהם וטיפול הילדים סביב רבות בעיות יש בהם במקרים
שנים. מספר לאורך יסוד נתוני קבצי של בניתוח זו השערה לבחון יהיה ניתן התערבות.

הרכב לפי רק לא שירותים בתכנון לעזור גם עשוי יסוד" "נתוני מטופס נתונים ניתוח
כי מצאנו למשל, כך גיאוגרפית. חלוקה פי על גם אלא מיועדים, הם לה האוכלוסייה
ילדים של יותר גבוה אחוז יש והמרכז תלאביב ובאזור והצפון חיפה באזור במחלקות

460/0 לעומת והמרכז בת"א במחלקות מהילדים 530/0 ו בחיפה מהילדים 560/0) ישיר בסיכון
חיפה באזור שבמחלקות מכך נובע זה דבר והדרום). ירושלים באזור במחלקות מהילדים
ההורים תפקוד מסוג נזקקות נרשמה לגביהם אשר ילדים של יותר גבוה אחוז יש והצפון
יש זאת, לעומת ירושלים, באזור במחלקות . הילדים של והתנהגות חינוך ובעיות כהורים

בלבד. סביבתי בסיכון הנמצאים ילדים של יותר גבוה אחוז

תושבים) 50,000 ל (מתחת קטנים בישובים ילדים של יותר גבוה אחוז כי גם מצאנו
נמצאים (200,000 (מעל גדולים בישובים ילדים של יותר גבוה ואחוז ישיר בסיכון נמצאים
בישובים ילדים של יותר גבוה אחוז במחלקות, הילדים לכלל יחסית בלבד. סביבתי בסיכון

במשפחה. ובסיכון ישיר בסיכון נמצאים ערבים

אך והמשפחות. הילדים מקבלים אותם השירותים על נתונים כולל איננו יסוד נתוני קובץ
המחלקות. ידי על למשפחות הניתן הטיפול של האינטנסיביות מידת על מידע כולל הטופס
הקבוצות בין המשאבים את המחלקות מקצות בו האופן על מעט ללמוד מאפשר זה מידע
המשפחה עם קשר היה לא בהם מיקרים "גניזה" בין נעה הטיפול אינטנסיביות השונות.

מיקרים  גבוהה" טיפול "אינטנסיביות ועד טיפול, תוכנית ואין האחרונים החודשים 12 ב

האחרונים. החודשים בשלושת לפחות בחודש פעמיים המשפחה עם קשר התקיים בהם

290/0 "גניזות". היא שלהם המיון קבוצת אשר במשפחות חיים מהילדים 170/0 כי מצאנו
חיים 32מהילדים 0/0 תקופתית". "בקרה מיון בקבוצת במשפחות חיים מהילדים

חיים מהילדים 220/0 ואילו נמוכה" אינטנסיביות ברמת "טיפול מיון בקבוצת במשפחות
לאזור יחסית כי גם מצאנו גבוהה". אינטנסיביות ברמת "טיפול מיון בקבוצת במשפחות

של יותר גבוה אחוז נמצא והמרכז תלאביב ובאזור והצפון חיפה באזור והדרום, ירושלים
יחסית גבוהה". באינטנסיביות ו"טיפול נמוכה" באינטנסיביות "טיפול מיון בקבוצת ילדים

"טיפול מיון בקבוצת ילדים של יותר גבוה אחוז יש ערבים בישובים הישובים, לכלל
ישובים בין הבדלים גם נמצאו גבוהה". באינטנסיביות ו"טיפול נמוכה" באינטנסיביות

אחוז נמצא וקטנים בינוניים בישובים המיון. קבוצת לפי הילדים בהתפלגות שונה מגודל
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נמוכה" טיפול "אינטנסיביות מיון בקבוצת משפחותיהם אשר ילדים של יותר גבוה
גבוהה". טיפול ובאינטנסיביות

"אינטנסיביות מיון דרגת נקבעה להם הילדים מבין ישיר בסיכון הילדים אחוז לבסוף,
650/0 אחרת: מיון דרגת נקבעה להם הילדים בקרב מאשר יותר גבוה גבוהה" טיפול

46מהילדים 0/0 לעומת ישיר בסיכון הם גבוהה" טיפול "אינטנסיביות מיון בדרגת מהילדים
רבים משאבים מקצות שהמחלקות כך על מצביע זה דבר תקופתי". "טיפול מיון בדרגת

אלה. בבעיות לטיפול יותר

ולמשפחתו לילד הניתנים השירותים סוג על מצביעה איננה המיון דרגת כי להדגיש יש שוב,
סובלים מהן הבעיות בין הקשר את לבחון כדי שלהם. האינטנסיביות מידת על רק אלא
מידע במקורות להשתמש צורך יש להם הניתנים השירותים וסוג ומשפחותיהם הילדים
מספר על והרווחה העבודה במשרד אחרים ממקורות נתונים הצגנו זה בדו"ח נוספים.

שונים. שירותים המקבלים במחלקות הילדים

בגיל (לילדים יום מעון הם במחלקות בסיכון לילדים ניתנים אשר העיקריים השירותים
תוכניות של מגוון ישנו כן כמו יותר) גדולים (לילדים הצוהריים אחר ומסגרות הרך)
בוגר. אח ותוכנית תכליתי, רב מעון כגון ובמשפחתו בסיכון בילד המטפלות ייחודיות

אלה שירותים קיבלו אשר הילדים מספר אחד, שירות רק מקבל ילד שכל בהנחה כי מצאנו
במחלקות הרשומים הילדים למספר זה מספר נשווה אם ילדים. 26,555 היה 1995 ב

כל לא כי לציין יש השירותים. את מקבלים (100/0 (כ מהם קטן אחוז רק כי נמצא (80,179)
הילדים מספר את נשווה אם גס אך אלה. לשירותים זקוקים במחלקות הרשומים הילדים
פער נמצא (140,000 (כ ישיר בסיכון אשר במחלקות הילדים למספר שירותים המקבלים

את להרחיב הצורך על מצביעה זו השוואה להם. המסופק השירות להיקף הילדים צרכי בין
אופן של יותר מעמיקה בחינה כדי תוך ולמשפחות לילדים הניתנים השירותים היקף

הילדים. מקרב שונות לקבוצות המשאבים הקצאת

מאפייני את לבדוק ניתן העירונית. ברמה בנתונים להשתמש ניתן כיצד הראינו לבסוף,
מחלקה. בכל צוותים לפי וכן בעיר השונות במחלקות ומשפחותיהם הילדים

הן: מהדו"ח העולות העיקריות המסקנות

להשתמש קשה לכן וכי מהימנים אינם יסוד, "נתוני במאגר הנתונים כי לחששות בניגוד
למאגר כי הראה זה דו"ח שירותים, תכנון ולצורך האוכלוסייה תיאור לצורך בהם

ברמה וגם הארצית ברמה גם המשפחה, ברמת גם הילד ברמת גם רב ניתוח פוטנציאל
הוצג להם מחלקות ומראשי העירונית ברמה מדיניות מקובעי שקיבלנו תגובות העירונית.
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המצב את שיקפו כללי באופן שהנתונים כך על הצביעו יסוד, נתוני מקובץ שהופק מידע
במחלקות.

כדאי שלנו. מהניתוח כתוצאה שעולים ושיפורים שינויים כמה על להצביע ניתן זאת, עם
את להתאים כדאי למשל, יסוד. נתוני בטופס המופיעות מהקטגוריות בחלק שינוי לשקול

המרכזית הלשכה על המקובלות להגדרות המשפחה בני על הנאסף הדמוגרפי המידע
מאפייני את להשוות יותר קל שיהיה כדי תעסוקה) מצב כגון (בקטגוריות לסטטיסטיקה

הכללית. האוכלוסייה למאפייני למחלקות הפונים

גם עלה זו, בעיר מחלקות ומנהלי ירושלים בעיריית מדיניות קובעי עם שקיימנו מדיון
את רושמים כלל שבדרך היא הטענה הטפסים. למילוי יותר ברורות בהנחיות הצורך

בין מבחינים תמיד לא כן, כמו המשפחה. של הנזקקויות כל את ולא מטפלים בה הנזקקות
המשפחה. בני לכל נזקקות אותה את רושמים אלא שונים, משפחה בני של הנזקקויות
זו נזקקות כי פיגור או ממומים סובל המשפחה מבני מי למשל, לדעת ניתן לא זו בצורה
נציגי את שכלל צוות חיבר ואחרות אלה הערות סמך על המשפחה. בני כל אצל מופיעה

למילוי יותר מדויק הנחיות קובץ ברוקדייל מכון ונציגי העירונית ברמה נציגים המחלקות,
חלק לפתור הייתה ההנחיות מטרת .1997 בסוף שנערך התיקים מיון לקראת המיון טפסי
מסוג נזקקויות לציין העובדים נדרשו למשל, כך יותר. מדויק רישום ולאפשר אלה מבעיות

מחם. הסובל המשפחה בן לגבי רק מוגבלויות או מומים

המידע של שנים כמה לאורך ניתוח בעתיד. נוספים ניתוח כיווני על מצביע גם זה דו"ח
את ולתכנן למחלקות הפונים באוכלוסיית שינויים על לעמוד עשוי יסוד נתוני בקובץ

מספרי את כולל הזה המידע שמאגר העובדה לכך, בנוסף בהתאם. להם הניתנים השירותים
מידע למאגרי זה מידע מאגר בין לקשר בעתיד לאפשר עשוי המשפחה בני של הזהות תעודת

על פרטני מידע אחד מצד כוללים אלה מאגרים והרווחה. העבודה משרד בתוך אחרים
המשאבים הקצאת אופן על דיוק ביתר לעמוד ויאפשרו שונים לפרטים הניתנים שירותים

מפורט מידע כוללים אחרים מאגרים שונים. בתחומים ושירותים צרכים בין הפערים והיקף
שירות בטיפול נוער בני (כגון מהמשרד ספציפיים שירותים המקבלים הלקוחות על יותר

על יותר מקיפה תמונה לתת יכולים אלו מאגרים וכר). סעד לפקידי שדווחו ילדים המבחן,
ספציפיות. לאוכלוסיות הנדרשות והתתערבויות הצרכים

היבטים לבחון מנת על אחרים חברתיים שירותים לקוחות על לשקול גם ניתן נוסף, כצעד
בסיכון. נוער ובני בילדים וטיפול משאבים הקצאת של ארגוניים בין

החל למשל, שונות. מידע מערכות בין אינטגרציה יצירת של ניסיונות מספר ישנם בארה"ב
מערכת לבנות בשיקגו, chapin Hall Center ofr children ב החלו 80  ה שנות מאמצע
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המידע מערכות מכל האינפורמציה של אינטגרציה תעשה אשר אחת אדמניסטרטיבית
לאורך ילד כל לגבי מידע לקבל מאפשרת המערכת בארה"ב. אשר אילינוי במדינת השונות
: ילד כל של הטיפול" "קריירת את לראות אפשר כזו בצורה שונים. שירותים ומכמה זמן
זה קיבל. שהוא שירות כל של הזמן משך היה ומה הזמן במשך קיבל הוא שירותים אילו

דמוגרפים שינויים על להצביע יכולים אשר סטטיסטים ניתוחים גם לעשות מאפשר
של ביצועים הערכת השירותים, למתן שקשורות שונות מגמות המטופלת, באוכלוסייה
נתונים בניתוח נוסף שלב זהו .(Goerge Voorhis and Joo Lee 1994) וכדומה השירותים

זה. מסוג במידע השימוש להמשך כבסיס לשקול שניתן אדמניסטרטיביים

על המידע בין שיקשר מידע מאגר של בנייתו הרווחה במשרד ונשלמת הולכת אלה בימים
חלק ביצוע יאפשר זה מאגר היסוד. נתוני מאגר לבין לפרטים הניתנים השירותים

כאן. שהוצעו מהניתוחים
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נ"י דוחות רשימת

משולב ךן"ח nydhmspo מ
עו"ס) צוות איזור ) משפחה ראש אלפון nydhalpo מ

משפחה ראש אלפון nydhalpi מ
עו"ס) צוות  (איזור  משפחה ובני משפחה ראש אלפון nydhalp2 מ
תאריך עד מתאריך שעזבו/נפטרו/בוטלו וב"מ ר"מ ךן"ח nydhbtpo כ

כפולים ר"מ ךן"ח nydhkfpo מ
מקדים תיקים מיון ךן"ח nydhmipo מ

ריכוז) (גיליונות מסכם תיקים מיון ךן"רן nydhmapn מ
חברתיים לשרותים מחלקות פיצול ךן"ח nydhpipo מ

(65 (עד ולצעירים (65 +) לזקנים  מסכם תיקים מיון דו"ח ntdhmtpo מ
חברתיים לשרותים מחלקות לפי  גילאים התפלגות דו"ח nydhglpi מ

פיגור נזקקות מהות לבעלי  גילאים התפלגות ךן"ח nydhglp2 מ
נכות  נזקקות מהות לבעלי  גילאים דו"ח nydhglp3 מ

כפרמטר) נתון בריאות (מצב בריאות מצב לפי  גילאים ךף'ח nydhglp4 כ
14 או 13 בריאות מצב לבעלי  גילאים דו"ח nydhglp5 מ

בלבד משפחות גילאים/לראשי התפלגות ךן"ח nydhacpo מ
(0/0) נזקקות מהות ו/או בריאות לפי אלכוהוליזם ךן"ח nydhavpo מ

(20) זמנית אבטלה נזקקות מהות בעלות משפחות זהותון nydhbrpo מ
(65/60  18 בריאות/+ (מצב נכות/פיגור לפי התפלגות דו"ח nydhbrpi מ

(0  18 גיל בריאות (מצב בריאות מצב התפלגות ךן"ח nydhnapo מ
(0/0) במצוקה נערה  נזקקות למהות n"n nydhnapo מ

נזקקות/גילאים) (מהות אלימות התפלגות דו"ח nydhnzpo כ
גילאים לפי אלכוהוליזים התפלגות דו"ח nydhnzpi מ

נזקקות/גילאים/סה"כ) (מהות נזקקות מהות התפלגות דו"ח nydhnzp2 מ
(0/0) נפש חולי נזקקות מהות לבעלי נפשות התפלגות ךן"ח nydhnepo מ

נפש חולי  בריאות או נפש) (חולי 28= נזקקות מהות ב"מ מטופלים קןבץ ntdhnepi מ
נזקקות ומהות חברתיים לשרותים מחלקות לפי עולים התפלגות דו"ח nydholpo מ

מסויימת בתקופה עליה תאריכי לפי עולים התפלגות דו"ח nydholpi מ
פרמטר) (עפ"י גיל לקבוצת לעולים התפלגות דו"ח nydholp2 מ
נזקקות) מהות ראשונה, פניה ח. עליה, תאריכי לפי

עולה) ר"מ (אם 1/1/90 משנת עולים ונפשות משפחות מס' התפלגות דו"ח nydholp3 מ
בנפרד/רווק) חי ילדים/אלמן/גרוש/ (מס' הוריות חד משפחות התפלגות דו"ח nydhchpi כ

ילדים ברוכות משפחות התפלגות דן"ח nydhmrpo מ
ילדים) חברתיים/מס' לשרותים (מחלקות

משפחתי מצב לפי ילדים עם משפחות התפלגות ךן"ח nydhmzpo מ
(0/0) זקנים התפלגות דו"ח nydhzkpo מ

צוות לפי וצעירים) (קשישים גילאים ךן"ח nydhtapd מ
חברתיים לשרותיס מחלקות לפי הוריות חד משפחות התפלגות nydhchpo מ

חברתיים לשרותים מחלקות מ
כללי כ


