
 
 

5/2/2023 

 

  

התפתחות ילדים בישראל 
ח שנתי ומגמות "דו –

סיקור בטיפות  ימבוסס
 החלב בישראל

 בשיתוף משרד הבריאות KIמכון המחקר 

 



1 
 

 הקדמה: 

 גוף ייחודי המשרת את כלל ילדי ישראל בשנים הראשונות לחיים. השירות בטיפות  הןטיפות החלב בישראל  
בטיפ  ניתן  החלב ביקור  בכל  זה.  בתחום  המתמחות  אחיות  ידי  בריאותי  תועל  דמוגרפי,  מידע  נאסף  החלב 

המוטוריקה הגסה,   מיבתחוכולל מעקב התפתחות  והתפתחותי, וניתנים הדרכה וטיפול תואמי גיל. כל ביקור  
העדינה,  ה והמוטוריקה  לנוהל  המעקב.  החברהשפה  בכפוף  סטנדרטי  באופן  את  2נעשה  האחיות,    המשמש 

ניתן לעשות הנאגר בתהליך זהרחב  המידע  בשל משרד הבריאות.  משותף  מידע    למאגר   פיםנאס  והנתונים  ,
 הילדים.  של  םוהתפתחות םלקדם את בריאותעל מנת שימוש 

 

קצב   .[1-3]   תיעל עליה משמעותית בסיכון לבעיות גדילה ועיכוב התפתחו  מחקרים מהשנים האחרונות מצביעים
אינו אחיד לכל ה להעיד על בעיה רפואית או התפתחותית. כלי   עיכוב משמעותי עלול ילדים אך  ההתפתחות 

על מנת ,  ביחס לבני גילם  נועדו לזהות בשלב מוקדם ילדים עם חשד לבעיות גדילה ועיכוב התפתחותי  מעקב
התערבות מוקדמת בשנים הראשונות לחיים עשויה לצמצם עיכוב עתידי, למקסם   .אפשר התערבות מוקדמתל

מוש בכלים מהימנים  שי  . [4-11]  ל בעתידואת היכולות הקוגניטיביות של הילד, ולהקטין את הלקויות מהן יסב
כניות התערבות באוכלוסיות הילדים ות  חשוב לטובת הקצאה מושכלת שלור ילדים עם עיכוב  איתככל הניתן ל

 .  [12] הזקוקות לכך ביותר

מטרת דו"ח התפתחות הילדים בישראל היא סיכום והנגשת מידע מהימן לגורמים האמונים על תחום התפתחות 

 ח זה מאפשר: " מידע. דווטיוב תוכניות מעקב והתערבות על בסיס   מיותהילד, לצורך הפקת תובנות יישו

o וביצוע  זיהוי חריגות מהנוהלבמחוזות השונים בארץ בטיפות החלב תוך    מעקבשל תהליכי    האחדה ,

 .הדרכות ייעודיות לאחיות טיפות החלב

o ובניית תכניות התערבות מתאימות אוכלוסיות עם עודף או חוסר באיתור עיכוב התפתחותי איתור. 

o טיפות החלב עשויים לבשר את האתגרים נתוני  תהליכים המשתקפים ב  - חיזוי מגמות לשנים קדימה

בריאות, שיעמדו לפתחן של המערכות הציבוריות האחרות בישראל ברמה הלאומית וברמה המקומית )

 רווחה וכיוב'(.   ,חינוך

o עשויה להשפיע על    בשנות החיים הראשונותהשפעה על התפתחות הילדים    -  התערבות מוקדמת

  הבאות.בשנים  הםהיכולות והצרכים של

 שיטות 

טיפות החלב בישראל השייכות למשרד הבריאות, רשויות מקומיות ירושלים ותל אביב וחלק מקופות החולים 
ילדים בשנות החיים הראשונות. המידע מהמערכת, על כעושות שימוש   -במערכת "מחשבה בריאה" לניטור 

מילדי ישראל, נשמר במאגר נתונים אחד . הילדים הנכללים במאגר זה דומים במאפייניהם הדמוגרפיים    70%
עודף  ייצוג  עם    ,לכלל ילדי ישראל, כפי שמשתקף בהשוואה שנערכה עם נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 . [13] קל לאוכלוסייה הערבית

 

בכל אחד מהביקורים בטיפת החלב נבדקים באופן אובייקטיבי על ידי האחות ארבעת תחומי ההתפתחות, כך 
ילדים המתקשים בביצוע משימת  גיל.  דרך התפתחותית אחת תואמת  ידי אבן  על  לפחות  נבדק  שכל תחום 

ם על ידי הרופא המטפל. בנוסף, האחות מונחית לשאול התפתחות נדרשים למעקב, לעתים בטיפות החלב ולעתי
את ההורה בנוגע למידת דאגתו למצב ההתפתחותי של הילד עוד בטרם מתחילה ההערכה ההתפתחותית, 

 ותשובות ההורה נשמרות במערכת.

המידע ממאגר נתוני "מחשבה בריאה" מיוצא אל מאגרי המידע של פרוייקט תמנ"ע )תשתית מחקר לנתוני עתק 
ל משרד הבריאות( ועובר שם התממה. לאחר תהליך זה נעשית בדיקה והצלבה של הנתונים מול נתוני המקור  ש

 בכדי לוודא את שלמות ונכונות המידע.

בטבלאות מוצגים  . 2016-2020השנים  בין מידע אודות הערכות ההתפתחות של ילדי ישראל מסוכם זה"ח בדו
אחד מתחומי ההתפתחות   בכל  .פגים  עבורם רשומה ב"מחשבה בריאה", כוללבישראל ויש  נולדו  ר  שאילדים  כל ה

כלומר, לו.    הוצגה  המשימההראשונה בה    בפעם הילדים אשר נכשלו בביצוע משימה אחת או יותר    שיעור  מתואר
אם ילד יכשל שנית בביצוע המשימה בפגישות עוקבות באותה השנה, רק הכשלון הראשון ייוצג בנתונים המוצגים  

  95%ו"ח. חוסר הצלחה בביצוע משימה התפתחותית נחשב ככשלון כאשר גיל הילד שווה או מבוגר מהגיל בו  בד
 מהילדים מצליחים לבצע את אותה המשימה. 
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ישנן מספר משימות הנבדקות בטיפת החלב, ובשל שונות תרבותית נועדו לשיח בין האחות לבין ההורים ואינן  
 ומופיע בהן עיכוב. משימות אלה לא נכללות בדו"ח זה. מחייבות הפניה להערכה נוספת במידה

   .3.6בגרסה  Pythonהניתוחים המוצגים בדו"ח נעשו באמצעות תוכנת 

בכדי לוודא את תקינות העיבוד הסטטיסטי שנעשה על הנתונים בוצעה בדיקה בלתי תלויה של הנתונים על ידי  
 שני מדעני נתונים. 

 בדו"ח זה ישנם נתונים סוציודמוגרפיים המיוצגים על ידי מספר ילדים מועט, ועל כן אוחדו כ"אחר". להלן הפירוט:

 האוכלוסיות שיוצגו כ"אחר"  משתנה סוציודמוגרפי 

אמריקה הצפונית, אירופה, אסיה, אמריקה הדרומית והמרכזית,   ארץ המוצא של האם
 אפריקה, אוסטרליה ואוקיאניה 

 ללא השכלה, בן ישיבה, אחר  השכלת האם 

 אלמנה, אחר  מצב משפחתי 

 מוסלמי אחר, צ'רקסי, נוצרי אחר, אחר  דת 

 

חלק מהטבלאות אשר יוצרו עבור אזורים גיאוגרפיים קטנים )מחוזות/נפות/ערים( כוללות תאים )חתך אוכלוסיה 
 ".5>" -ג כילדים, ועל כן המספר האבסולוטי מיוצ 5-מסויים( המייצגים פחות מ

 

 דו"חמגבלות ה

 :יוומגבלות את חוזקותיובכל שימוש בכלי זה לניטור התפתחות הילדים בישראל יש להכיר 

o השייכות מילדי ישראל. ישנן טיפות חלב    70%-כ   במאגר המידע של משרד הבריאות, קיים מידע על 
 בנפרד.  המטופלים אצלן ומנהלות את המידע על הילדים   החוליםלקופות 

o   אחיות  מאות  באופן יישום הפרוטוקול על ידי   עשוי להיות שוני  ,ההכשרה והנהלים המוקפדים  אףעל
עשויה להיות תועלת בהאחדת תהליכים במחוזות השונים במשרד   לפיכך, לדו"ח.  רחבי הארץשונות ב

 הבריאות.
o   יווח עצמי  עצמי של ההורה. ד  דיווח  עוטו מבוסס עליבפועל. מ  המידע הנאסף מבוסס על תצפיותמירב

 ., אולם גם לאפשר הערכה של יכולות הילד בסביבה ביתית טבעיתלסבול מהטיה עלול
o ח" הערכה בשנת הדועברו ילדים  500-מ ישובים בהם פחות  פירוט ספציפי על ח" לא נכלל בדו . 
o לא נערכו ביקורים סדירים בטיפות החלב. בין   2020הקורונה, בין החודשים מרץ ומאי  בעקבות מגיפת

 .נערכו ביקורים רק לילדים שנדרשו לקבל חיסונים  2020החודשים מאי ואוקטובר 
o   עד גיל שנתיים, אך יורדת משמעותית בגילאים   95%ההיענות לביקורים בטיפות החלב מגיעה למעל

בדיקת מאפייני הילדים שהמשיכו להגיע לטיפות החלב בגילאים המבוגרים יותר, לא  מבוגרים יותר. ב
 . 1נמצא שוני משמעותי ביחס למאפייני הילדים שהגיעו בגילאים הצעירים יותר

o  בשנים החלב.  טיפות  ממאגרי  לרשותנו  שעמדו  סוציודמוגרפיים  משתנים  פירוט  מופיע  זה  בדו"ח 
ל בידנו  מקווים שיעלה  אנו  נלוויםהקרובות  יעשירו את תיאור ההתפתחות של  הוסיף משתנים  אשר 

 הילדים בישראל.

 

 

 העוסקים במלאכה 

חוקרים  -עם רופאים  יחד )מכון מחקר ללא מטרות רווח(,    KIמכון המחקר  בריאות חישובית מ  חוקרי  הצוות כלל
 בתחום התפתחות הילד.  

ר דינה צימרמן, גב' " משרד הבריאות  )דב  החלבהנהלת תחום טיפות    תיאום עםב  בוצעהמידע  ארגון ועיבוד  
 י ר הדר ירדני(, מתוך רצון להעמיד לרשות מקבלי ההחלטות כלים מבוסס" ( ותחום התפתחות הילד )דברוך  רוית

 מידע.  

נעשה   המידע  מאגרי  תמנבניתוח  צוות  תמנ" שיתוף  במערכות  ושימוש  מאובטחת   המאפשרות  ,ע" ע  הנגשה 
 על פרטיות המידע.  מרחוק לצרכי מחקר תוך שמירה 

 ארגון מעוז נרתם לטובת שיפור ממשקי הנתונים והנגשתם לכלל מקבלי ההחלטות בישראל. 
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 את התפתחות ובריאות הילדים.  לקדםהמשותף לכל המעורבים בפרויקט הינו הרצון 

 

 בברכה,

  , משרד הבריאותר יאיר צדקה" ד

 מחוז דרום, באר שבע התפתחות הילדמנהל המכון ל

 KIחוקר במכון המחקר  

 

 אירנה גירשוביץ

 KIחוקרת במכון מחקר  
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 תמונה ארצית כוללת   - : עיכוב התפתחותי בטיפות חלב 1פרק  

 1.1טבלה    - דיווח הורה או דיווח אחות על דאגה התפתחותית מאפייני ילדים בישראל על פי    1.1

  

201620172018201920202016201720182019202020162017201820192020

n 42253443936945668145594239423616683160621623616304129401612017619194372108516324

%3.93.73.63.63.33.84.04.34.64.1

(6.0) 488(6.2) 613(6.0) 587(5.5) 530(5.4) 513(3.5) 287(3.6) 359(3.8) 367(4.0) 389(4.2) 399(100.0) 8107(100.0) 9842(100.0) 9784(100.0) 9715(100.0) 9530יסודית

(5.5) 5690(6.0) 7391(5.4) 6763(5.1) 6189(4.7) 5568(4.0) 4203(4.2) 5210(4.2) 5250(4.3) 5229(4.5) 5315(100.0) 104013(100.0) 122749(100.0) 125123(100.0) 121669(100.0) 117661על-יסודית

(3.9) 1649(4.2) 1892(4.0) 1700(3.6) 1398(3.7) 1299(3.2) 1339(3.3) 1507(3.4) 1433(3.4) 1312(3.9) 1391(100.0) 42425(100.0) 45359(100.0) 42597(100.0) 38634(100.0) 35500על-תיכונית

(3.4) 4177(3.8) 5450(3.6) 5026(3.4) 4564(3.3) 4113(2.8) 3428(3.0) 4280(3.1) 4318(3.2) 4236(3.5) 4436(100.0) 123922(100.0) 142639(100.0) 140590(100.0) 133136(100.0) 124969אקדמית

(3.7) 4320(4.2) 5739(3.9) 5361(3.6) 4938(3.4) 4627(3.2) 3683(3.7) 4948(3.5) 4868(3.6) 4896(3.8) 5142(100.0) 115769(100.0) 135353(100.0) 138587(100.0) 136215(100.0) 134874מידע חסר

(3.8) 202(5.3) 335(4.3) 281(3.7) 239(3.8) 240(2.4) 130(2.7) 174(2.2) 141(2.3) 150(2.6) 160(100.0) 5374(100.0) 6375(100.0) 6545(100.0) 6391(100.0) 6241ערבי נוצרי

(5.2) 389(6.5) 594(6.6) 603(5.7) 514(4.8) 417(2.6) 195(3.0) 273(3.4) 312(3.9) 348(4.7) 401(100.0) 7547(100.0) 9129(100.0) 9180(100.0) 9012(100.0) 8621דרוזי

(3.8) 8938(4.2) 11228(3.8) 10164(3.7) 9462(3.5) 8691(3.2) 7549(3.5) 9477(3.5) 9412(3.6) 9403(4.0) 9957(100.0) 237924(100.0) 269929(100.0) 266650(100.0) 257901(100.0) 248900יהודי

(5.1) 4334(5.7) 5663(5.2) 5323(4.8) 4804(4.6) 4330(3.7) 3112(3.9) 3869(3.7) 3780(3.9) 3851(3.9) 3662(100.0) 84921(100.0) 99663(100.0) 102199(100.0) 99691(100.0) 94202ערבי מוסלמי

(3.5) 278(3.5) 217(3.1) 114(2.6) 50(2.1) 25(1.8) 142(1.3) 83(1.1) 40(1.0) 19(1.2) 14(100.0) 7996(100.0) 6202(100.0) 3735(100.0) 1917(100.0) 1177בדואי

(7.4) 660(7.9) 810(7.1) 723(5.7) 550(5.2) 489(5.3) 468(5.1) 529(5.5) 559(4.4) 425(4.4) 417(100.0) 8912(100.0) 10318(100.0) 10170(100.0) 9730(100.0) 9437אחר

(3.7) 1523(4.1) 2238(3.8) 2229(3.7) 2000(3.6) 1928(3.2) 1344(3.5) 1899(3.4) 1992(3.4) 1866(3.8) 2072(100.0) 41562(100.0) 54326(100.0) 58202(100.0) 54727(100.0) 53956מידע חסר

(3.3) 6236(3.7) 8178(3.4) 7528(3.3) 6985(3.1) 6350(2.5) 4733(2.7) 5963(2.7) 6010(2.8) 6062(3.1) 6286(100.0) 191276(100.0) 221234(100.0) 222102(100.0) 213675(100.0) 205548נקבה

(5.0) 10088(5.5) 12907(5.1) 11909(4.7) 10634(4.5) 9770(4.0) 8207(4.4) 10341(4.4) 10226(4.4) 10000(4.8) 10397(100.0) 202960(100.0) 234708(100.0) 234579(100.0) 225694(100.0) 216986זכר

(7.2) 453(7.8) 549(5.9) 409(6.0) 378(5.2) 315(3.6) 228(3.9) 275(3.6) 246(3.5) 223(3.5) 213(100.0) 6266(100.0) 7069(100.0) 6913(100.0) 6323(100.0) 6039אתיופיה

(7.0) 985(6.9) 1154(6.3) 1037(5.4) 821(4.9) 677(5.0) 710(4.9) 825(4.7) 780(4.3) 648(4.6) 641(100.0) 14079(100.0) 16763(100.0) 16488(100.0) 15095(100.0) 13867בריה"מ לשעבר

(4.0) 12649(4.5) 16558(4.1) 15383(3.9) 14172(3.7) 12876(3.2) 10193(3.5) 12967(3.5) 12963(3.6) 13093(3.8) 13244(100.0) 319928(100.0) 370504(100.0) 373029(100.0) 361705(100.0) 344601ישראל

(4.5) 1063(4.9) 1258(4.7) 1184(4.2) 1064(4.0) 1020(3.3) 797(3.5) 913(4.1) 1040(3.9) 993(4.6) 1161(100.0) 23835(100.0) 25883(100.0) 25326(100.0) 25239(100.0) 25293אחר

(3.9) 7311(4.2) 8745(3.9) 7619(3.7) 6611(3.6) 6018(3.0) 5778(3.3) 6789(3.4) 6549(3.5) 6186(3.8) 6353(100.0) 189838(100.0) 205890(100.0) 195345(100.0) 178179(100.0) 165974עובדת

(5.7) 4511(6.2) 5847(5.7) 5509(5.2) 4996(4.8) 4517(4.0) 3209(4.3) 4036(4.1) 3972(4.2) 3992(4.4) 4126(100.0) 79416(100.0) 94809(100.0) 97224(100.0) 95953(100.0) 93411לא עובדת

(3.5) 635(4.0) 799(3.7) 710(3.0) 521(3.1) 490(3.0) 547(3.0) 611(3.1) 591(3.3) 574(3.4) 530(100.0) 18225(100.0) 20128(100.0) 19318(100.0) 17519(100.0) 15608זסטודנטית

(3.6) 3867(4.2) 5694(3.9) 5599(3.7) 5491(3.5) 5095(3.2) 3406(3.6) 4868(3.5) 5124(3.6) 5310(3.8) 5674(100.0) 106757(100.0) 135115(100.0) 144794(100.0) 147718(100.0) 147541מידע חסר

(4.1) 13984(4.5) 18106(4.2) 16768(4.0) 15347(3.8) 13945(3.2) 10979(3.5) 14030(3.5) 14057(3.6) 14077(3.9) 14432(100.0) 342344(100.0) 397968(100.0) 400797(100.0) 387562(100.0) 370702נשואה

(5.9) 818(6.6) 1014(5.8) 834(5.3) 703(5.2) 625(4.5) 629(4.5) 687(4.6) 660(4.1) 542(4.6) 560(100.0) 13847(100.0) 15259(100.0) 14371(100.0) 13181(100.0) 12132לא נשואה

(7.2) 272(7.4) 359(7.6) 399(6.0) 315(5.0) 264(5.6) 213(6.1) 298(5.6) 297(5.3) 277(5.4) 283(100.0) 3773(100.0) 4860(100.0) 5278(100.0) 5244(100.0) 5286גרושה

(3.6) 1250(4.2) 1606(4.0) 1436(3.8) 1254(3.7) 1286(3.3) 1119(3.4) 1289(3.4) 1222(3.5) 1166(4.1) 1408(100.0) 34272(100.0) 37855(100.0) 36235(100.0) 33382(100.0) 34414אחר

<=2018631 (100.0)18821 (100.0)18464 (100.0)17512 (100.0)14206 (100.0)608 (3.3)613 (3.3)574 (3.1)579 (3.3)445 (3.1)669 (3.6)770 (4.1)762 (4.1)891 (5.1)603 (4.2)

20-40391600 (100.0)406961 (100.0)421384 (100.0)418611 (100.0)360138 (100.0)15518 (4.0)14878 (3.7)15041 (3.6)14985 (3.6)11763 (3.3)14895 (3.8)16181 (4.0)17921 (4.3)19222 (4.6)14894 (4.1)

>4011831 (100.0)12865 (100.0)13929 (100.0)14506 (100.0)12984 (100.0)540 (4.6)553 (4.3)556 (4.0)607 (4.2)572 (4.4)543 (4.6)649 (5.0)684 (4.9)844 (5.8)668 (5.1)

0-1187783 (100.0)192493 (100.0)197007 (100.0)197809 (100.0)185019 (100.0)4536 (2.4)4226 (2.2)3976 (2.0)3885 (2.0)2730 (1.5)5234 (2.8)5682 (3.0)5871 (3.0)6239 (3.2)4416 (2.4)

1-2169254 (100.0)173707 (100.0)181267 (100.0)181784 (100.0)166682 (100.0)5031 (3.0)4664 (2.7)4592 (2.5)4747 (2.6)4132 (2.5)4909 (2.9)5233 (3.0)5790 (3.2)6483 (3.6)5352 (3.2)

2-3106652 (100.0)109820 (100.0)114959 (100.0)115508 (100.0)104789 (100.0)5315 (5.0)4996 (4.5)5197 (4.5)5179 (4.5)4842 (4.6)4601 (4.3)4828 (4.4)5595 (4.9)6149 (5.3)5445 (5.2)

3-445226 (100.0)50475 (100.0)54075 (100.0)52957 (100.0)23917 (100.0)1950 (4.3)2205 (4.4)2315 (4.3)2350 (4.4)1216 (5.1)1508 (3.3)1941 (3.8)2139 (4.0)2357 (4.5)1262 (5.3)

4-59602 (100.0)10850 (100.0)12000 (100.0)11760 (100.0)9968 (100.0)495 (5.2)532 (4.9)619 (5.2)617 (5.2)476 (4.8)341 (3.6)445 (4.1)542 (4.5)495 (4.2)418 (4.2)

5+15888 (100.0)18666 (100.0)22194 (100.0)21439 (100.0)9337 (100.0)445 (2.8)512 (2.7)640 (2.9)561 (2.6)269 (2.9)373 (2.3)530 (2.8)687 (3.1)698 (3.3)323 (3.5)

)%( n ,ארץ מוצא האם

)%( n ,מצב תעסוקתי של האם

)%( n ,מצב משפחתי של האם

)%( n ,גיל האם

)%( n ,גיל הילד בעת הערכת ההתפתחות

)%( n ,השכלת האם

)%( n ,דת

)%( n ,מין

דיווח אחות על דאגה התפתחותיתדיווח הורים על דאגה התפתחותיתסה"כ ילדים
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 1.2טבלה    - מאפייני ילדים בישראל על פי קושי בביצוע משימות התפתחות בתחומי התפתחות שונים )מוטוריקה גסה, מוטוריקה עדינה, שפה, חברה(   1.2

 

 

 

 

 

 

20162017201820192020201620172018201920202016201720182019202020162017201820192020

n 849510018120021360211004163091813021290246392019912561137861572317324129571404815180167601794014532

%2.02.32.63.02.83.94.14.75.45.13.03.13.43.83.33.33.53.73.93.7

(5.0) 409(5.9) 579(5.0) 490(4.8) 468(4.5) 431(3.8) 311(4.3) 427(4.0) 390(3.7) 358(3.3) 315(7.6) 613(7.7) 762(6.9) 679(5.8) 563(5.5) 521(3.8) 305(4.4) 432(4.1) 400(3.3) 317(3.2) 305יסודית

(4.3) 4430(4.5) 5530(4.2) 5208(4.0) 4819(3.8) 4493(3.7) 3825(4.3) 5262(3.8) 4748(3.6) 4385(3.4) 3946(6.5) 6743(6.6) 8135(5.7) 7098(5.2) 6266(4.7) 5532(3.4) 3493(3.4) 4226(3.1) 3829(2.7) 3314(2.3) 2723על-יסודית

(4.0) 1709(4.2) 1902(4.1) 1754(3.6) 1404(3.5) 1258(3.5) 1465(3.8) 1735(3.5) 1484(3.1) 1181(3.1) 1087(5.4) 2312(5.6) 2549(4.8) 2054(4.2) 1626(3.8) 1337(2.9) 1225(3.1) 1408(2.9) 1216(2.3) 877(1.8) 638על-תיכונית

(3.0) 3707(3.2) 4613(3.1) 4288(2.9) 3868(2.9) 3643(2.8) 3525(3.3) 4720(3.0) 4234(2.7) 3633(2.7) 3382(3.7) 4612(4.0) 5679(3.5) 4888(3.1) 4175(3.0) 3696(2.1) 2635(2.3) 3351(2.1) 2927(1.8) 2391(1.8) 2201אקדמית

(3.7) 4277(3.9) 5316(3.6) 5020(3.4) 4621(3.1) 4223(3.3) 3831(3.8) 5180(3.5) 4867(3.1) 4229(2.8) 3831(5.1) 5919(5.6) 7514(4.7) 6571(4.0) 5500(3.9) 5223(2.9) 3346(3.1) 4185(2.6) 3630(2.3) 3119(1.9) 2628מידע חסר

(3.1) 169(3.4) 214(3.5) 227(3.6) 229(3.0) 186(2.4) 130(3.3) 208(3.0) 197(3.2) 203(2.9) 184(3.9) 212(4.7) 299(4.2) 275(3.5) 224(3.4) 212(2.2) 119(2.6) 164(2.3) 150(2.0) 126(1.9) 119ערבי נוצרי

(2.7) 205(3.0) 270(3.2) 298(3.0) 273(3.4) 290(2.7) 207(3.2) 294(3.5) 322(3.4) 304(3.0) 262(3.6) 268(4.0) 366(3.7) 341(3.7) 331(3.0) 256(1.8) 133(2.2) 199(2.0) 184(2.2) 196(1.9) 166דרוזי

(3.7) 8899(4.0) 10681(3.6) 9475(3.3) 8557(3.3) 8155(3.5) 8310(3.9) 10491(3.6) 9534(3.2) 8286(3.1) 7635(5.2) 12442(5.3) 14370(4.4) 11826(4.0) 10275(3.8) 9353(2.9) 6953(2.9) 7962(2.5) 6614(2.2) 5550(1.9) 4763יהודי

(3.7) 3164(4.1) 4065(3.8) 3921(3.8) 3826(3.7) 3486(2.9) 2498(3.6) 3611(3.3) 3345(3.1) 3115(2.9) 2750(5.0) 4253(5.6) 5545(5.0) 5132(4.5) 4502(4.2) 3932(2.5) 2164(3.0) 2993(2.8) 2887(2.6) 2605(2.4) 2219ערבי מוסלמי

(5.9) 474(7.0) 435(7.4) 278(4.7) 91(3.2) 38(2.6) 210(3.3) 207(2.4) 88(1.5) 29(1.5) 18(5.6) 448(6.9) 429(6.5) 243(4.6) 89(2.6) 31(3.9) 309(5.9) 365(5.2) 196(2.8) 54(1.5) 18בדואי

(4.3) 380(4.5) 463(3.4) 350(3.4) 334(3.4) 321(3.1) 278(3.5) 363(3.2) 326(2.6) 249(2.4) 229(8.1) 723(8.8) 909(7.2) 731(5.8) 567(5.4) 513(3.9) 352(4.4) 449(3.8) 387(2.9) 279(2.4) 229אחר

(3.0) 1241(3.3) 1812(3.8) 2211(3.4) 1870(2.9) 1572(3.2) 1324(4.0) 2150(3.3) 1911(2.9) 1600(2.7) 1483(4.5) 1853(5.0) 2721(4.7) 2742(3.9) 2142(3.7) 2012(2.3) 974(2.7) 1470(2.7) 1584(2.2) 1208(1.8) 981מידע חסר

(3.4) 6514(3.5) 7802(3.3) 7238(3.1) 6643(3.0) 6121(3.1) 5838(3.5) 7730(3.2) 7031(2.9) 6234(2.7) 5636(4.2) 7975(4.4) 9824(3.8) 8376(3.3) 7130(3.1) 6371(2.4) 4516(2.5) 5491(2.2) 4972(1.9) 4098(1.7) 3479נקבה

(4.0) 8018(4.3) 10138(4.1) 9522(3.8) 8537(3.7) 7927(3.5) 7119(4.1) 9594(3.7) 8692(3.3) 7552(3.2) 6925(6.0) 12224(6.3) 14815(5.5) 12914(4.9) 11000(4.6) 9938(3.2) 6488(3.5) 8111(3.0) 7030(2.6) 5920(2.3) 5016זכר

(5.2) 325(5.0) 355(4.4) 304(5.0) 314(4.0) 242(3.6) 223(3.9) 278(3.5) 241(3.1) 195(2.7) 165(9.9) 620(9.8) 690(7.2) 498(6.8) 427(6.4) 386(5.0) 311(4.8) 340(3.5) 240(3.7) 232(3.1) 185אתיופיה

(3.9) 553(4.4) 741(4.1) 683(3.8) 576(3.6) 501(3.5) 486(3.7) 617(3.2) 522(2.9) 432(2.7) 369(8.1) 1140(7.9) 1327(6.8) 1121(6.0) 904(5.2) 723(3.7) 517(4.0) 678(3.8) 620(3.3) 505(2.4) 327בריה"מ לשעבר

(3.7) 11776(3.9) 14404(3.6) 13478(3.4) 12379(3.4) 11646(3.3) 10511(3.8) 14101(3.5) 12984(3.2) 11566(3.0) 10345(4.9) 15616(5.2) 19208(4.5) 16740(4.0) 14439(3.7) 12898(2.7) 8677(2.9) 10676(2.5) 9432(2.2) 8113(2.0) 7005ישראל

(4.1) 972(4.0) 1024(3.6) 901(3.4) 851(3.1) 780(3.2) 758(3.9) 1019(3.5) 886(2.9) 733(3.0) 769(5.9) 1406(6.0) 1556(5.1) 1298(4.6) 1163(4.5) 1133(3.3) 794(3.3) 850(2.8) 716(2.2) 561(1.9) 480אחר

(3.6) 6833(3.9) 7968(3.7) 7204(3.2) 5772(3.2) 5299(3.2) 6096(3.7) 7592(3.3) 6352(2.9) 5252(2.9) 4842(4.8) 9141(5.0) 10215(4.2) 8215(3.8) 6850(3.6) 5938(2.7) 5141(2.8) 5764(2.5) 4969(2.1) 3693(1.8) 3054עובדת

(4.3) 3426(4.6) 4389(4.3) 4194(4.2) 4015(4.0) 3721(3.6) 2880(4.3) 4051(3.8) 3736(3.6) 3499(3.5) 3234(6.5) 5166(6.9) 6553(6.1) 5888(5.3) 5105(4.9) 4570(3.3) 2643(3.7) 3506(3.3) 3203(3.0) 2855(2.5) 2374לא עובדת

(3.4) 618(3.7) 748(3.5) 672(3.3) 573(3.1) 480(3.0) 545(3.4) 685(3.0) 579(2.8) 496(2.5) 396(4.3) 780(4.5) 904(3.9) 759(3.3) 579(3.1) 481(2.4) 440(2.6) 533(2.3) 444(2.0) 347(1.7) 267זסטודנטית

(3.4) 3655(3.6) 4835(3.2) 4690(3.3) 4820(3.1) 4548(3.2) 3436(3.7) 4996(3.5) 5056(3.1) 4539(2.8) 4089(4.8) 5112(5.2) 6967(4.4) 6428(3.8) 5596(3.6) 5320(2.6) 2780(2.8) 3799(2.3) 3386(2.1) 3123(1.9) 2800מידע חסר

(3.7) 12496(3.9) 15563(3.6) 14438(3.4) 13184(3.3) 12365(3.3) 11221(3.8) 15051(3.4) 13748(3.1) 12125(3.0) 11025(5.0) 17268(5.3) 21211(4.6) 18303(4.1) 15776(3.8) 14132(2.7) 9388(2.9) 11658(2.6) 10336(2.3) 8766(2.0) 7442נשואה

(5.0) 690(4.6) 695(4.8) 689(4.4) 582(4.3) 523(3.8) 529(4.4) 666(4.0) 574(3.9) 508(3.8) 457(7.4) 1028(7.4) 1136(6.2) 892(5.8) 765(5.3) 638(4.1) 563(4.3) 651(3.5) 505(3.1) 409(2.9) 354לא נשואה

(4.9) 183(4.3) 210(4.6) 241(4.2) 222(4.1) 215(4.9) 184(4.9) 237(4.9) 260(3.9) 206(3.3) 173(8.6) 324(8.1) 395(7.4) 388(6.4) 337(5.4) 287(3.9) 147(3.9) 189(3.5) 184(3.2) 170(2.4) 127גרושה

(3.4) 1163(3.9) 1472(3.8) 1392(3.6) 1192(2.7) 945(3.0) 1023(3.6) 1370(3.1) 1141(2.8) 947(2.6) 906(4.6) 1579(5.0) 1897(4.7) 1707(3.8) 1252(3.6) 1252(2.6) 906(2.9) 1104(2.7) 977(2.0) 673(1.7) 572אחר

<=20358 (1.9)435 (2.3)501 (2.7)566 (3.2)411 (2.9)662 (3.6)804 (4.3)794 (4.3)942 (5.4)764 (5.4)502 (2.7)549 (2.9)590 (3.2)627 (3.6)441 (3.1)586 (3.1)699 (3.7)679 (3.7)686 (3.9)560 (3.9)

20-407775 (2.0)9183 (2.3)10952 (2.6)12400 (3.0)10041 (2.8)15011 (3.8)16608 (4.1)19571 (4.6)22582 (5.4)18426 (5.1)11611 (3.0)12746 (3.1)14516 (3.4)15903 (3.8)11848 (3.3)12921 (3.3)13895 (3.4)15313 (3.6)16397 (3.9)13243 (3.7)

>40354 (3.0)382 (3.0)511 (3.7)549 (3.8)471 (3.6)622 (5.3)693 (5.4)862 (6.2)983 (6.8)868 (6.7)433 (3.7)475 (3.7)589 (4.2)684 (4.7)514 (4.0)525 (4.4)564 (4.4)680 (4.9)738 (5.1)627 (4.8)

0-16042 (3.2)6881 (3.6)8198 (4.2)9323 (4.7)7359 (4.0)5815 (3.1)6624 (3.4)7813 (4.0)9001 (4.6)7450 (4.0)2716 (1.4)2979 (1.5)3155 (1.6)3479 (1.8)2179 (1.2)11497 (6.1)12274 (6.4)13400 (6.8)14225 (7.2)11810 (6.4)

1-21081 (0.6)1264 (0.7)1602 (0.9)1931 (1.1)1868 (1.1)5389 (3.2)5637 (3.2)6832 (3.8)8366 (4.6)7014 (4.2)5407 (3.2)5959 (3.4)6902 (3.8)7713 (4.2)6334 (3.8)1146 (0.7)1266 (0.7)1491 (0.8)1594 (0.9)1474 (0.9)

2-31193 (1.1)1473 (1.3)1763 (1.5)1970 (1.7)1562 (1.5)3976 (3.7)4138 (3.8)4733 (4.1)5257 (4.6)4711 (4.5)3068 (2.9)3114 (2.8)3696 (3.2)3998 (3.5)3556 (3.4)520 (0.5)498 (0.5)554 (0.5)644 (0.6)637 (0.6)

3-4334 (0.7)540 (1.1)650 (1.2)642 (1.2)396 (1.7)831 (1.8)1509 (3.0)1703 (3.1)1950 (3.7)1080 (4.5)1510 (3.3)1789 (3.5)2015 (3.7)2222 (4.2)1154 (4.8)587 (1.3)709 (1.4)805 (1.5)882 (1.7)433 (1.8)

4-5121 (1.3)187 (1.7)224 (1.9)236 (2.0)158 (1.6)315 (3.3)393 (3.6)501 (4.2)532 (4.5)421 (4.2)105 (1.1)159 (1.5)177 (1.5)171 (1.5)148 (1.5)94 (1.0)119 (1.1)160 (1.3)195 (1.7)129 (1.3)

5+52 (0.3)68 (0.4)79 (0.4)92 (0.4)52 (0.6)679 (4.3)552 (3.0)691 (3.1)712 (3.3)344 (3.7)551 (3.5)664 (3.6)787 (3.5)908 (4.2)383 (4.1)518 (3.3)679 (3.6)783 (3.5)849 (4.0)381 (4.1)

כשלון באבני דרך בתחום המוטוריקה העדינהכשלון באבני דרך בתחום המוטוריקה הגסהכשלון באבני דרך בתחום השפתיכשלון באבני דרך בתחום החברתי

)%( n ,מצב משפחתי של האם

)%( n ,גיל האם

)%( n ,גיל הילד בעת הערכת ההתפתחות

)%( n ,השכלת האם

)%( n ,דת

)%( n ,מין

)%( n ,ארץ מוצא האם

)%( n ,מצב תעסוקתי של האם
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 1.3טבלה    - התפתחות על פי מספר תחומי ההתפתחות בהם נצפה קושי מאפייני ילדים בישראל עם קושי בביצוע משימות    1.3

 

 

 

20162017201820192020201620172018201920202016201720182019202020162017201820192020

n 32189346193958643318351085455636974678670713712631525168819891558382432523523398

%7.67.98.79.58.91.31.41.61.91.80.30.30.40.40.40.10.10.10.10.1

(0.2) 19(0.2) 22(0.3) 26(0.3) 32(0.3) 31(0.6) 50(0.9) 89(0.7) 71(0.7) 67(0.6) 53(2.9) 238(3.0) 297(2.8) 272(2.2) 215(2.0) 186(10.6) 861(11.0) 1085(9.9) 972(8.9) 861(8.7) 828יסודית

(0.2) 159(0.2) 212(0.2) 205(0.1) 175(0.1) 172(0.6) 600(0.6) 732(0.5) 595(0.4) 547(0.4) 459(2.3) 2441(2.3) 2884(2.0) 2515(1.9) 2271(1.6) 1898(9.8) 10153(10.5) 12829(9.5) 11897(8.8) 10680(8.3) 9797על-יסודית

(0.1) 29(0.1) 47(0.1) 50(0.1) 27(0.1) 24(0.4) 165(0.4) 183(0.3) 141(0.3) 121(0.3) 102(1.9) 827(1.9) 860(1.7) 733(1.4) 558(1.2) 429(9.6) 4075(10.2) 4604(9.3) 3975(8.3) 3208(7.9) 2819על-תיכונית

(0.1) 75(0.1) 89(0.1) 88(0.0) 53(0.0) 52(0.2) 294(0.3) 382(0.2) 351(0.2) 314(0.2) 257(1.2) 1504(1.4) 1948(1.2) 1639(1.0) 1382(1.0) 1235(7.7) 9563(8.2) 11754(7.6) 10654(7.0) 9297(7.0) 8717אקדמית

(0.1) 116(0.1) 153(0.1) 154(0.1) 145(0.1) 103(0.4) 449(0.4) 603(0.4) 530(0.3) 476(0.3) 392(1.8) 2127(2.0) 2681(1.7) 2308(1.4) 1943(1.3) 1707(9.0) 10456(9.6) 13046(8.7) 12088(7.8) 10573(7.4) 10028מידע חסר

(0.1) 6(0.1) 9(0.1) 7(0.1) 6(0.1) 7(0.4) 23(0.5) 32(0.6) 36(0.4) 27(0.3) 19(1.4) 75(1.4) 92(1.3) 82(1.4) 88(1.3) 84(6.6) 355(8.3) 526(7.6) 497(7.0) 449(6.4) 402ערבי נוצרי

(0.2) 16(0.2) 16(0.1) 11(0.2) 17(0.2) 18(0.3) 20(0.4) 35(0.3) 32(0.3) 31(0.3) 27(1.2) 89(1.4) 132(1.4) 126(1.5) 137(1.1) 96(6.3) 472(6.8) 624(7.3) 671(6.6) 593(6.7) 576דרוזי

(0.1) 154(0.1) 183(0.1) 204(0.1) 146(0.1) 126(0.4) 892(0.4) 1043(0.3) 832(0.3) 754(0.2) 618(1.8) 4335(1.8) 4950(1.5) 4039(1.3) 3403(1.2) 2970(9.5) 22650(10.0) 26890(8.9) 23799(8.2) 21082(8.0) 19893יהודי

(0.2) 165(0.2) 222(0.2) 218(0.2) 197(0.2) 173(0.4) 372(0.6) 559(0.5) 513(0.5) 478(0.4) 420(1.9) 1589(2.1) 2075(1.9) 1949(1.8) 1761(1.6) 1481(7.7) 6517(8.4) 8394(7.8) 7941(7.4) 7358(7.1) 6655ערבי מוסלמי

(0.2) 13(0.2) 15(0.2) 7(0.1) 999-(0.1) 999-(0.8) 61(0.8) 47(0.6) 24(0.4) 7(0.3) 999-(2.4) 192(3.4) 212(2.8) 104(1.9) 37(1.1) 13(9.3) 743(11.3) 699(11.9) 444(8.1) 156(5.3) 62בדואי

(0.1) 8(0.2) 19(0.2) 22(0.1) 13(0.1) 13(0.6) 51(0.6) 66(0.4) 45(0.4) 37(0.4) 35(2.8) 252(2.9) 296(2.4) 240(1.8) 175(1.6) 150(10.8) 966(11.4) 1181(9.9) 1004(8.8) 856(8.2) 772אחר

(0.1) 36(0.1) 59(0.1) 54(0.1) 52(0.1) 44(0.3) 139(0.4) 207(0.4) 206(0.3) 191(0.3) 141(1.5) 605(1.7) 913(1.6) 927(1.4) 768(1.2) 661(8.2) 3405(9.2) 5004(9.0) 5230(7.5) 4125(7.1) 3829מידע חסר

(0.1) 161(0.1) 198(0.1) 195(0.1) 156(0.1) 149(0.3) 610(0.3) 736(0.3) 618(0.3) 592(0.2) 499(1.5) 2828(1.5) 3373(1.3) 2910(1.2) 2553(1.0) 2142(8.1) 15413(8.6) 19082(7.8) 17398(7.1) 15094(6.8) 13961נקבה

(0.1) 237(0.1) 325(0.1) 328(0.1) 276(0.1) 233(0.5) 948(0.5) 1253(0.5) 1070(0.4) 933(0.4) 764(2.1) 4309(2.3) 5297(1.9) 4557(1.7) 3816(1.5) 3313(9.7) 19695(10.3) 24236(9.5) 22188(8.7) 19525(8.4) 18228זכר

(0.2) 10(0.2) 17(0.2) 16(0.2) 14(0.1) 8(0.8) 51(0.8) 59(0.6) 44(0.7) 42(0.4) 24(3.3) 207(3.4) 242(2.3) 158(2.5) 155(1.8) 108(12.6) 787(11.8) 836(10.2) 706(9.6) 609(10.0) 601אתיופיה

(0.1) 15(0.2) 26(0.1) 22(0.0) 6(0.1) 7(0.5) 66(0.6) 96(0.4) 72(0.4) 63(0.4) 49(2.7) 376(2.4) 408(2.3) 387(2.0) 304(1.4) 197(11.1) 1560(11.5) 1924(10.2) 1674(9.6) 1453(9.0) 1245בריה"מ לשעבר

(0.1) 326(0.1) 419(0.1) 422(0.1) 356(0.1) 319(0.4) 1239(0.4) 1597(0.4) 1383(0.3) 1234(0.3) 1038(1.8) 5642(1.8) 6838(1.6) 5877(1.4) 5136(1.3) 4429(8.7) 27856(9.3) 34449(8.5) 31714(7.8) 28197(7.6) 26116ישראל

(0.1) 19(0.1) 19(0.1) 20(0.1) 15(0.1) 15(0.4) 91(0.4) 105(0.3) 68(0.3) 64(0.2) 53(1.9) 464(2.0) 525(1.7) 419(1.4) 343(1.3) 338(10.1) 2418(10.5) 2711(9.7) 2457(8.7) 2192(8.3) 2107אחר

(0.1) 122(0.1) 133(0.1) 141(0.1) 90(0.1) 93(0.3) 647(0.4) 737(0.3) 601(0.3) 475(0.2) 383(1.7) 3167(1.7) 3479(1.5) 2849(1.3) 2299(1.2) 1917(8.9) 16986(9.6) 19677(8.7) 16929(7.8) 13905(7.6) 12695עובדת

(0.2) 166(0.2) 226(0.2) 224(0.2) 207(0.2) 176(0.6) 494(0.7) 654(0.6) 566(0.6) 544(0.5) 431(2.4) 1904(2.5) 2401(2.3) 2194(2.0) 1892(1.8) 1654(9.4) 7426(10.1) 9616(9.2) 8964(8.6) 8222(8.2) 7706לא עובדת

(0.1) 14(0.1) 21(0.1) 14(0.1) 9(0.1) 12(0.3) 56(0.3) 58(0.3) 53(0.2) 42(0.2) 33(1.6) 284(1.6) 331(1.3) 254(1.2) 202(0.9) 141(8.1) 1473(8.7) 1750(8.1) 1568(7.4) 1298(7.1) 1102זסטודנטית

(0.1) 96(0.1) 143(0.1) 144(0.1) 126(0.1) 101(0.3) 361(0.4) 540(0.3) 468(0.3) 464(0.3) 416(1.7) 1782(1.8) 2459(1.5) 2170(1.3) 1976(1.2) 1743(8.6) 9223(9.1) 12275(8.4) 12125(7.6) 11194(7.2) 10686מידע חסר

(0.1) 338(0.1) 444(0.1) 451(0.1) 361(0.1) 331(0.4) 1315(0.4) 1707(0.4) 1438(0.3) 1322(0.3) 1076(1.8) 6080(1.9) 7446(1.6) 6385(1.4) 5537(1.3) 4738(8.8) 30292(9.4) 37554(8.6) 34386(7.8) 30330(7.6) 28311נשואה

(0.1) 14(0.1) 21(0.2) 22(0.1) 19(0.1) 13(0.7) 91(0.7) 102(0.5) 72(0.5) 65(0.5) 56(2.9) 404(2.7) 412(2.2) 310(1.9) 247(1.9) 228(11.0) 1522(11.4) 1737(10.9) 1561(10.1) 1332(9.4) 1141לא נשואה

(0.3) 10(0.2) 12(0.3) 14(0.2) 9(0.1) 5(0.6) 23(0.7) 32(0.9) 45(0.6) 29(0.5) 25(2.9) 110(2.8) 134(2.6) 135(2.2) 117(1.6) 84(12.5) 473(11.3) 549(10.4) 547(9.8) 513(9.1) 482גרושה

(0.1) 36(0.1) 46(0.1) 36(0.1) 43(0.1) 33(0.4) 129(0.4) 148(0.4) 133(0.3) 109(0.3) 106(1.6) 543(1.8) 678(1.8) 637(1.4) 468(1.2) 405(8.2) 2821(9.2) 3478(8.5) 3092(7.3) 2444(6.6) 2255אחר

<=201324 (7.1)1380 (7.3)1451 (7.9)1607 (9.2)1263 (8.9)213 (1.1)283 (1.5)302 (1.6)341 (1.9)263 (1.9)43 (0.2)81 (0.4)80 (0.4)91 (0.5)67 (0.5)27 (0.1)40 (0.2)30 (0.2)23 (0.1)17 (0.1)

20-4029767 (7.6)32072 (7.9)36563 (8.7)39751 (9.5)32146 (8.9)4992 (1.3)5817 (1.4)6831 (1.6)7924 (1.9)6503 (1.8)1161 (0.3)1371 (0.3)1516 (0.4)1805 (0.4)1405 (0.4)337 (0.1)362 (0.1)458 (0.1)472 (0.1)361 (0.1)

>401066 (9.0)1129 (8.8)1443 (10.4)1643 (11.3)1352 (10.4)250 (2.1)254 (2.0)311 (2.2)365 (2.5)334 (2.6)55 (0.5)72 (0.6)86 (0.6)89 (0.6)75 (0.6)16 (0.1)29 (0.2)33 (0.2)25 (0.2)18 (0.1)

0-116593 (8.8)18016 (9.4)20331 (10.3)22011 (11.1)17934 (9.7)2706 (1.4)3111 (1.6)3598 (1.8)4164 (2.1)3402 (1.8)674 (0.4)749 (0.4)761 (0.4)868 (0.4)697 (0.4)106 (0.1)93 (0.0)138 (0.1)143 (0.1)95 (0.1)

1-28815 (5.2)9462 (5.4)11217 (6.2)12760 (7.0)10632 (6.4)1285 (0.8)1412 (0.8)1684 (0.9)2154 (1.2)1933 (1.2)217 (0.1)282 (0.2)362 (0.2)438 (0.2)411 (0.2)154 (0.1)152 (0.1)177 (0.1)162 (0.1)147 (0.1)

2-35290 (5.0)5450 (5.0)6338 (5.5)6871 (5.9)6118 (5.8)1144 (1.1)1312 (1.2)1544 (1.3)1713 (1.5)1481 (1.4)251 (0.2)230 (0.2)284 (0.2)357 (0.3)316 (0.3)87 (0.1)86 (0.1)87 (0.1)92 (0.1)87 (0.1)

3-42064 (4.6)2457 (4.9)2706 (5.0)3067 (5.8)1572 (6.6)366 (0.8)535 (1.1)631 (1.2)686 (1.3)388 (1.6)96 (0.2)214 (0.4)237 (0.4)265 (0.5)150 (0.6)40 (0.1)87 (0.2)117 (0.2)106 (0.2)64 (0.3)

4-5422 (4.4)499 (4.6)601 (5.0)633 (5.4)495 (5.0)65 (0.7)104 (1.0)130 (1.1)114 (1.0)97 (1.0)21 (0.2)26 (0.2)45 (0.4)57 (0.5)33 (0.3)5 (0.1)18 (0.2)16 (0.1)25 (0.2)17 (0.2)

5+968 (6.1)992 (5.3)1146 (5.2)1190 (5.6)550 (5.9)224 (1.4)267 (1.4)326 (1.5)351 (1.6)188 (2.0)89 (0.6)107 (0.6)130 (0.6)153 (0.7)50 (0.5)29 (0.2)29 (0.2)38 (0.2)52 (0.2)21 (0.2)

כשלון באבני דרך בארבעה תחומים כשלון באבני דרך בשלושה תחומיםכשלון באבני דרך בשני תחומיםכשלון באבני דרך בתחום אחד

)%( n ,מצב משפחתי של האם

)%( n ,גיל האם

)%( n ,גיל הילד בעת הערכת ההתפתחות

)%( n ,השכלת האם

)%( n ,דת

)%( n ,מין

)%( n ,ארץ מוצא האם

)%( n ,מצב תעסוקתי של האם



 
 

הדוח מתאר קשיים התפתחותיים כפי שמשתקף מדיווח ההורה, דיווחי האחות ומדידה אובייקטיבית של תחומי  

ומפולחות לפי מאפיינים סוציו דמוגרפיים של   2016-2020ההתפתחות השונים בביקורים בטיפות החלב לאורך השנים 

 האם והילד. 

 מגמות כלליות לציון: 

o שונים  ההתפתחות התחומי מרבית אחוז הכישלונות המשתקף בביצוע משימות התפתחות ב

דיווח הורה או דיווח  ב )מוטוריקה גסה, מוטוריקה עדינה, שפה, חברה( גבוה משמעותית מהמשתקף 

 אחות על דאגה התפתחותית. 

o וד שבמבדיקות אובייקטיביות לביצוע משימות התפתחות בתחומי התפתחות שונים הנעשות  בע

 ישנה ירידה בדיווח הורה על דאגה התפתחותית. בטפ"ח יש מגמה של עליה באחוז הכשלונות,  

o  .אחוז הכשלונות הגבוה ביותר נצפה בתחום השפתי 

o שנת קורונה. 2020בשנת   נצפה שינוי במגמות , 
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 פילוח מאפיינים סוציו דמוגרפיים ומצב התפתחותי בישראל   1.4

 השכלת  האם   1.4.1

 

 השכלת  האם  - דיווח  הורים  על  דאגה  התפתחותית 

, וישנה התאמה גם  ביחס לאמהות בעלות השכלה נמוכה יותר  אמהות בעלות השכלה אקדמית פחות מודאגות לאורך כל השנים 

   התפתחותית.לדיווחי האחות על דאגה 

 
  . הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשליםגרף 1 :דיווח הורים  על דאגה התפתחותית בפילוח על פי השכלת האם בשנים 2019-2020

 בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר.

 

 
 גרף 2 :דיווח הורים  על דאגה התפתחותית בפילוח על פי השכלת האם לאורך השנים 2016-2020

 

 השכלת האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 יסודית  4.2 3.6 3.5 14.29- 16.67-

 תיכונית  4.5 4.2 4.0 6.67- 11.11-

o .ככל שרמת השכלת האם יורדת, אחוז הילדים שנכשלו במשימות התפתחות בכל ארבעת תחומי ההתפתחות עולה 

o  .מגמה זו בולטת יותר בהשפעה על רכישת השפה של הילד, ובולטת פחות בהשפעה על מוטוריקה גסה 

o   על דאגה התפתחותית.  ובאופן פחות בולט בדיווח הורים  נשמרת גם בדיווח האחותמגמה זו 
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 על-תיכונית  3.9 3.3 3.2 15.38- 17.95-

 אקדמית  3.5 3.0 2.8 14.29- 20.0-

 מידע חסר  3.8 3.7 3.2 2.63- 15.79-
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 השכלת האם - דיווח אחות על דאגה התפתחותית 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים גרף 3 :דיווח אחות על דאגה  התפתחותית בפילוח על  פי השכלת  האם בשנים 2019-2020

 קטגוריה באוכלוסיית המחקר.בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל 

 

 

 
 גרף 4 :דיווח אחות על דאגה  התפתחותית בפילוח על  פי השכלת  האם לאורך השנים 2016-2020

 

 

 השכלת האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 יסודית  5.4 6.2 6.0 14.81 11.11

 תיכונית  4.7 6.0 5.5 27.66 17.02

 על-תיכונית  3.7 4.2 3.9 13.51 5.41

 אקדמית  3.3 3.8 3.4 15.15 3.03

 מידע חסר  3.4 4.2 3.7 23.53 8.82
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 השכלת  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  החברתי 

 השכלה יסודית או תיכונית.   בעלות השכלה על תיכונית ואקדמית נכשלים פחות ביחס לילדים לאמהות בעלות ילדים לאמהות

. הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים גרף 5 :כשלון באבני דרך  בתחום  החברתי בפילוח  על פי  השכלת האם בשנים 2019-2020

 חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את

 

 

 
 גרף 6 :כשלון באבני דרך  בתחום  החברתי בפילוח  על פי  השכלת האם לאורך השנים 2016-2020

 

 השכלת האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 יסודית  3.2 4.4 3.8 37.5 18.75

 תיכונית  2.3 3.4 3.4 47.83 47.83

 על-תיכונית  1.8 3.1 2.9 72.22 61.11

 אקדמית  1.8 2.3 2.1 27.78 16.67

 מידע חסר  1.9 3.1 2.9 63.16 52.63
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 השכלת  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  השפתי 

אקדמאיות נכשלים פחות מאשר ילדים לאמהות להן   אחוזי הנכשלים בכל רמות ההשכלה גבוהים מבתחום החברתי. ילדים לאמהות 

 השכלה יסודית, תיכונית או על תיכונית. 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים גרף 7 :כשלון באבני דרך  בתחום  השפתי בפילוח על פי השכלת האם בשנים 2019-2020

 טגוריה באוכלוסיית המחקר.בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל ק

 

 

 
 גרף 8 :כשלון באבני דרך  בתחום  השפתי בפילוח על פי השכלת האם לאורך השנים 2016-2020

 

 השכלת האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 יסודית  5.5 7.7 7.6 40.0 38.18

 תיכונית  4.7 6.6 6.5 40.43 38.3

 על-תיכונית  3.8 5.6 5.4 47.37 42.11

 אקדמית  3.0 4.0 3.7 33.33 23.33

 מידע חסר  3.9 5.6 5.1 43.59 30.77
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 השכלת  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  המוטוריקה  הגסה 

בעלות השכלה אקדמאית אחוז הנכשלים נמוך יותר מאשר אצל אמהות בעלות   אצל אמהות –גם פה ממשיכה להישמר המגמה 

 רמת השכלה נמוכה יותר.  

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז גרף 9 :כשלון באבני דרך  בתחום  המוטוריקה הגסה בפילוח על פי  השכלת האם בשנים 2019-2020

 את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר.   הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג

 

 

 
 גרף 10 :כשלון באבני  דרך בתחום המוטוריקה הגסה בפילוח על  פי השכלת האם לאורך השנים 2016-2020

 

 השכלת האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 יסודית  3.3 4.3 3.8 30.3 15.15

 תיכונית  3.4 4.3 3.7 26.47 8.82

 על-תיכונית  3.1 3.8 3.5 22.58 12.9

 אקדמית  2.7 3.3 2.8 22.22 3.7

 מידע חסר  2.8 3.8 3.3 35.71 17.86
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 השכלת  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  המוטוריקה  העדינה 

 
. הגרף הפנימי מייצג את  גרף 11 :כשלון באבני  דרך בתחום המוטוריקה העדינה  בפילוח על פי השכלת האם בשנים 2019-2020

 אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 12 :כשלון באבני  דרך בתחום המוטוריקה העדינה  בפילוח על פי השכלת האם לאורך השנים  2016-2020

 

 השכלת האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 יסודית  4.5 5.9 5.0 31.11 11.11

 תיכונית  3.8 4.5 4.3 18.42 13.16

 על-תיכונית  3.5 4.2 4.0 20.0 14.29

 אקדמית  2.9 3.2 3.0 10.34 3.45

 מידע חסר  3.1 3.9 3.7 25.81 19.35
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 השכלת  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  אחד 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים גרף 13 :כשלון באבני  דרך בתחום אחד בפילוח על  פי השכלת  האם בשנים 2019-2020

 בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר.

 

 

 
 גרף 14 :כשלון באבני  דרך בתחום אחד בפילוח על  פי השכלת  האם לאורך השנים 2016-2020

 

 

 השכלת האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 יסודית  8.7 11.0 10.6 26.44 21.84

 תיכונית  8.3 10.5 9.8 26.51 18.07

 על-תיכונית  7.9 10.2 9.6 29.11 21.52

 אקדמית  7.0 8.2 7.7 17.14 10.0

 מידע חסר  7.4 9.6 9.0 29.73 21.62
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 ומעלה   השכלת  האם  - כשלון  באבני  דרך  בשני  תחומים 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז  בפילוח על פי השכלת  האם בשנים 2019-2020 ומעלה  גרף 15 :כשלון באבני  דרך בשני תחומים

 קטגוריה באוכלוסיית המחקר. הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל 

 

 

 
 בפילוח על פי השכלת  האם לאורך השנים 2016-2020 ומעלה  גרף 16 :כשלון באבני  דרך בשני תחומים

 

 

 השכלת האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 יסודית  2.83 4.15 3.79 46.32 33.66

 תיכונית  2.15 3.12 3.08 45.09 43.14

 על-תיכונית  1.56 2.4 2.41 53.71 53.94

 אקדמית  1.24 1.7 1.51 37.26 22.33

 מידע חסר  1.63 2.54 2.33 55.53 42.43
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 דת   1.4.2

 

 דת  - דיווח  הורים  על  דאגה  התפתחותית 

נצפתה עליה של    2016-2019בדואיות שבין   לאורך השנים, מלבד אמהות  נותרות באותה הרמה או בירידהרמות הדאגה ההורית  

 . 50%נצפתה עלייה של  2016-2020ברמת הדאגה שלהן בכל הנוגע להתפתחות ילדן, ובין  8%

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים בסעיף גרף 21 :דיווח הורים על דאגה  התפתחותית בפילוח על פי דת בשנים 2019-2020

 רף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. זה בכל אחת מהקטגוריות. הג
 

 
 גרף 22 :דיווח הורים על דאגה  התפתחותית בפילוח על פי דת לאורך  השנים 2016-2020

 

 

 דת  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 ערבי נוצרי  2.6 2.7 2.4 3.85 7.69-

 דרוזי  4.7 3.0 2.6 36.17- 44.68-

 יהודי  4.0 3.5 3.2 12.5- 20.0-

o  "מוצגים נתונים עבור חמש דתות עבורן קיימים מספיק נתונים במערכות "מחשבה בריאה . 

o  הקושי הכי ניכר הוא בקרב ילדי החברה הבדואית, קושי שלא נצפה בתחום  בתחום החברתי, השפתי והמוטוריקה העדינה

 המוטוריקה הגסה. 
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 ערבי מוסלמי  3.9 3.9 3.7 0.0 5.13-

 בדואי  1.2 1.3 1.8 8.33 50.0

 אחר 4.4 5.1 5.3 15.91 20.45

 מידע חסר  3.8 3.5 3.2 7.89- 15.79-
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 דת  - דיווח  אחות  על  דאגה  התפתחותית 

.  2016-2019בין השנים נרשם דיווח אחות על דאגה התפתחותית  באחוז הילדים לגביהם   20-40%בכלל הדתות נצפתה עלייה של  

 במהלך שנים אלו.  66%-כבקרב הבדואים המוסלמים נצפתה עליה של  

הדרוזים עלייה של  . אצל ותר דיווח האחות על דאגה התפתחותית באותה הרמהאצל הערבים הנוצרים נ 2016-2020בין השנים  

 . 66%-ואצל הבדואים המוסלמים עלייה של כ 10.8%, אצל הערבים המוסלמים עליה של  8.5%, אצל היהודים עלייה של  8.8%

 או שווה לו.  2016-2019נמוך מזה שבין השנים   2016-2020בכל המקרים אחוז העלייה בין השנים 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים בסעיף גרף 23 :דיווח אחות על דאגה התפתחותית בפילוח על פי דת בשנים 2019-2020

 זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 24 :דיווח אחות על דאגה התפתחותית בפילוח על פי דת לאורך  השנים 2016-2020
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 דת  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 ערבי נוצרי  3.8 5.3 3.8 39.47 0.0

 דרוזי  4.8 6.5 5.2 35.42 8.33

 יהודי  3.5 4.2 3.8 20.0 8.57

 ערבי מוסלמי  4.6 5.7 5.1 23.91 10.87

 בדואי  2.1 3.5 3.5 66.67 66.67

 אחר 5.2 7.9 7.4 51.92 42.31

 מידע חסר  3.6 4.1 3.7 13.89 2.78
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 דת  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  החברתי 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים בסעיף  גרף 25 :כשלון באבני  דרך בתחום החברתי בפילוח על פי דת  בשנים 2019-2020

 המחקר. זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית 

 

 

 
 גרף 26 :כשלון באבני  דרך בתחום החברתי בפילוח על פי דת  לאורך השנים 2016-2020

 

 

 דת  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 ערבי נוצרי  1.9 2.6 2.2 36.84 15.79

 דרוזי  1.9 2.2 1.8 15.79 5.26-

 יהודי  1.9 2.9 2.9 52.63 52.63

 ערבי מוסלמי  2.4 3.0 2.5 25.0 4.17

 בדואי  1.5 5.9 3.9 293.33 160.0

 אחר 2.4 4.4 3.9 83.33 62.5

 מידע חסר  1.8 2.7 2.3 50.0 27.78
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 דת  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  השפתי 

 
 גרף 27 :כשלון באבני  דרך בתחום השפתי בפילוח על פי דת בשנים 2019-2020

 

 

 
 גרף 28 :כשלון באבני  דרך בתחום השפתי בפילוח על פי דת לאורך השנים 2016-2020

 

 

 דת  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 ערבי נוצרי  3.4 4.7 3.9 38.24 14.71

 דרוזי  3.0 4.0 3.6 33.33 20.0

 יהודי  3.8 5.3 5.2 39.47 36.84

 ערבי מוסלמי  4.2 5.6 5.0 33.33 19.05

 בדואי  2.6 6.9 5.6 165.38 115.38

 אחר 5.4 8.8 8.1 62.96 50.0

 מידע חסר  3.7 5.0 4.5 35.14 21.62
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 דת  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  המוטוריקה  הגסה 

 
הנכשלים  . הגרף הפנימי מייצג את אחוז גרף 29 :כשלון באבני  דרך בתחום המוטוריקה הגסה בפילוח על  פי דת בשנים 2019-2020

 בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר.

 

 

 
 גרף 30 :כשלון באבני  דרך בתחום המוטוריקה הגסה בפילוח על  פי דת לאורך השנים 2016-2020

 

 

 דת  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 ערבי נוצרי  2.9 3.3 2.4 13.79 17.24-

 דרוזי  3.0 3.2 2.7 6.67 10.0-

 יהודי  3.1 3.9 3.5 25.81 12.9

 ערבי מוסלמי  2.9 3.6 2.9 24.14 0.0

 בדואי  1.5 3.3 2.6 120.0 73.33

 אחר 2.4 3.5 3.1 45.83 29.17

 מידע חסר  2.7 4.0 3.2 48.15 18.52
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 דת  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  המוטוריקה  העדינה 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז  גרף 31 :כשלון באבני  דרך בתחום המוטוריקה העדינה  בפילוח על פי דת בשנים 2019-2020

 הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 32 :כשלון באבני  דרך בתחום המוטוריקה העדינה  בפילוח על פי דת לאורך השנים 2016-2020

 

 

 דת  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 ערבי נוצרי  3.0 3.4 3.1 13.33 3.33

 דרוזי  3.4 3.0 2.7 11.76- 20.59-

 יהודי  3.3 4.0 3.7 21.21 12.12

 ערבי מוסלמי  3.7 4.1 3.7 10.81 0.0

 בדואי  3.2 7.0 5.9 118.75 84.38

 אחר 3.4 4.5 4.3 32.35 26.47

 מידע חסר  2.9 3.3 3.0 13.79 3.45
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 דת  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  אחד 

 
 גרף 33 :כשלון באבני  דרך בתחום אחד בפילוח על  פי דת בשנים 2019-2020

 

 

 
 גרף 34 :כשלון באבני  דרך בתחום אחד בפילוח על  פי דת לאורך השנים 2016-2020

 

 

 דת  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 ערבי נוצרי  6.4 8.3 6.6 29.69 3.12

 דרוזי  6.7 6.8 6.3 1.49 5.97-

 יהודי  8.0 10.0 9.5 25.0 18.75

 ערבי מוסלמי  7.1 8.4 7.7 18.31 8.45

 בדואי  5.3 11.3 9.3 113.21 75.47

 אחר 8.2 11.4 10.8 39.02 31.71

 מידע חסר  7.1 9.2 8.2 29.58 15.49
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 ומעלה   דת  - כשלון  באבני  דרך  בשני  תחומים 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים  בפילוח על פי דת בשנים 2019-2020 ומעלה  גרף 35 :כשלון באבני  דרך בשני תחומים

 מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר.בסעיף זה בכל אחת 

 

 

 
 בפילוח על פי דת לאורך השנים 2016-2020 ומעלה  גרף 36 :כשלון באבני  דרך בשני תחומים

 

 דת  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 ערבי נוצרי  1.76 2.09 1.94 18.37 9.8

 דרוזי  1.64 2.0 1.66 22.56 1.27

 יהודי  1.49 2.29 2.26 53.33 51.57

 ערבי מוסלמי  2.2 2.87 2.5 30.16 13.71

 בדואי  1.44 4.42 3.33 205.88 130.32

 אחר 2.1 3.69 3.49 75.99 66.32

 מידע חסר  1.57 2.17 1.88 38.41 19.69
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ן   1.4.3  מי

 

 מין  - דיווח  הורים  על  דאגה  התפתחותית 

 
 גרף 41 :דיווח הורים על דאגה  התפתחותית בפילוח על פי מין בשנים 2019-2020

 

 

 
 גרף 42 :דיווח הורים על דאגה  התפתחותית בפילוח על פי מין לאורך  השנים 2016-2020

 

 מין  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 נקבה  3.1 2.7 2.5 12.9- 19.35-

 זכר  4.8 4.4 4.0 8.33- 16.67-

  

כשלון   4.2%, 2020מבנות בכל משימות ההתפתחות, כשהפער בולט בעיקר בתחום השפה )בשנת בנים נכשלים יותר 

 כשלון במשימות שפתיות בקרב בנים(   6.0%במשימות שפתיות בקרב בנות,  
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 מין  - דיווח  אחות  על  דאגה  התפתחותית 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים בסעיף גרף 43 :דיווח אחות על דאגה התפתחותית בפילוח על פי מין בשנים 2019-2020

 זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 44 :דיווח אחות על דאגה התפתחותית בפילוח על פי מין לאורך  השנים 2016-2020

 

 מין  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 נקבה  3.1 3.7 3.3 19.35 6.45

 זכר  4.5 5.5 5.0 22.22 11.11
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 מין  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  החברתי 

 
הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים בסעיף  . הגרף גרף 45 :כשלון באבני  דרך בתחום החברתי בפילוח על פי מין בשנים 2019-2020

 זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 46 :כשלון באבני  דרך בתחום החברתי בפילוח על פי מין לאורך השנים 2016-2020

 

 

 

 מין  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 נקבה  1.7 2.5 2.4 47.06 41.18

 זכר  2.3 3.5 3.2 52.17 39.13
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 מין  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  השפתי 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים בסעיף זה גרף 47 :כשלון באבני  דרך בתחום השפתי בפילוח על פי מין בשנים 2019-2020

 החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. בכל אחת מהקטגוריות. הגרף 

 

 

 
 גרף 48 :כשלון באבני  דרך בתחום השפתי בפילוח על פי מין לאורך השנים 2016-2020

 

 

 מין  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 נקבה  3.1 4.4 4.2 41.94 35.48

 זכר  4.6 6.3 6.0 36.96 30.43
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 מין  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  המוטוריקה  הגסה 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים  גרף 49 :כשלון באבני  דרך בתחום המוטוריקה הגסה בפילוח על  פי מין  בשנים 2019-2020

 המחקר.בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית 

 

 

 
 גרף 50 :כשלון באבני  דרך בתחום המוטוריקה הגסה בפילוח על  פי מין  לאורך השנים 2016-2020

 

 

 מין  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 נקבה  2.7 3.5 3.1 29.63 14.81

 זכר  3.2 4.1 3.5 28.12 9.38
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 מין  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  המוטוריקה  העדינה 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז  גרף 51 :כשלון באבני  דרך בתחום המוטוריקה העדינה  בפילוח על פי מין בשנים 2019-2020

 הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 52 :כשלון באבני  דרך בתחום המוטוריקה העדינה  בפילוח על פי מין לאורך השנים 2016-2020

 

 

 מין  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 נקבה  3.0 3.5 3.4 16.67 13.33

 זכר  3.7 4.3 4.0 16.22 8.11
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 מין  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  אחד 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים בסעיף זה  גרף 53 :כשלון באבני  דרך בתחום אחד בפילוח על  פי מין בשנים 2019-2020

 בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 54 :כשלון באבני  דרך בתחום אחד בפילוח על  פי מין לאורך השנים 2016-2020

 

 

 מין  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 נקבה  6.8 8.6 8.1 26.47 19.12

 זכר  8.4 10.3 9.7 22.62 15.48
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 ומעלה   מין  - כשלון  באבני  דרך  בשני  תחומים 

 
הנכשלים  . הגרף הפנימי מייצג את אחוז בפילוח על פי מין בשנים 2019-2020 ומעלה  גרף 55 :כשלון באבני  דרך בשני תחומים

 בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר.

 

 

 
 בפילוח על פי מין לאורך השנים 2016-2020 ומעלה  גרף 56 :כשלון באבני  דרך בשני תחומים

 

 

 מין  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 נקבה  1.36 1.95 1.88 43.43 38.62

 זכר  1.99 2.93 2.71 47.47 36.28
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 ארץ  מוצא  האם   1.4.4

 

 ארץ  מוצא  האם  - דיווח  הורים  ע ל  דאגה  התפתחותית 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז  גרף 61 :דיווח הורים על דאגה  התפתחותית בפילוח על פי ארץ מוצא האם בשנים 2019-2020

 הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 62 :דיווח הורים על דאגה  ה תפתחותית בפילוח על פי ארץ מוצא האם לאורך השנים 2016-2020

 

 ארץ מוצא האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 אתיופיה  3.5 3.9 3.6 11.43 2.86

 בריה"מ לשעבר  4.6 4.9 5.0 6.52 8.7

 ישראל  3.8 3.5 3.2 7.89- 15.79-

 אחר 4.6 3.5 3.3 23.91- 28.26-

  

o   דאגת האמהות העולות מבריה"מ לשעבר עולה עם השנים ואחוזן גבוה באופן משמעותי מדאגת אמהות ילידות ישראל או

 עולות ממדינות אחרות.  

o  .אחיות מדווחות על דאגה התפתחותית רבה יותר לילדים לאמהות שעלו מאתיופיה או בריה"מ 

o   ,ילדים לאמהות אלה נכשלו יותר בתחומי השפה והחברה לעומת ילדים לאמהות ילידות ישראל או מדינות אחרות

 כשהכשלון בולט יותר אצל ילדים לאמהות ממוצא אתיופי. 
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 ארץ  מוצא  האם  - דיווח  אחות  על  דאגה  התפתחותית 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז  גרף 63 :דיווח אחות על דאגה התפתחותית בפילוח על פי ארץ מוצא האם בשנים 2019-2020

 הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 64 :דיווח אחות על דאגה התפתחותית בפילוח על פי ארץ מוצא האם לאורך השנים 2016-2020

 

 ארץ מוצא האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 אתיופיה  5.2 7.8 7.2 50.0 38.46

 בריה"מ לשעבר  4.9 6.9 7.0 40.82 42.86

 ישראל  3.7 4.5 4.0 21.62 8.11

 אחר 4.0 4.9 4.5 22.5 12.5
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 ארץ  מוצא  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  החברתי 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז  גרף 65 :כשלון באבני  דרך בתחום החברתי בפילוח על פי ארץ מוצא האם בשנים 2019-2020

 של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה 

 

 

 
 גרף 66 :כשלון באבני  דרך בתחום החברתי בפילוח על פי ארץ מוצא האם לאורך השנים 2016-2020

 

 ארץ מוצא האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 אתיופיה  3.1 4.8 5.0 54.84 61.29

 בריה"מ לשעבר  2.4 4.0 3.7 66.67 54.17

 ישראל  2.0 2.9 2.7 45.0 35.0

 אחר 1.9 3.3 3.3 73.68 73.68
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 ארץ  מוצא  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  השפתי 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז  גרף 67 :כשלון באבני  דרך בתחום השפתי בפילוח על פי ארץ מוצא האם בשנים 2019-2020

 מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. הנכשלים בסעיף זה בכל אחת 

 

 

 
 גרף 68 :כשלון באבני  דרך בתחום השפתי בפילוח על פי ארץ מוצא האם לאורך השנים 2016-2020

 

 ארץ מוצא האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 אתיופיה  6.4 9.8 9.9 53.12 54.69

 בריה"מ לשעבר  5.2 7.9 8.1 51.92 55.77

 ישראל  3.7 5.2 4.9 40.54 32.43

 אחר 4.5 6.0 5.9 33.33 31.11
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 ארץ  מוצא  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  המוטוריקה  הגסה 

 
. הגרף הפנימי מייצג את  גרף 69 :כשלון באבני  דרך בתחום המוטוריקה הגסה בפילוח על  פי ארץ מוצא האם בשנים 2019-2020

 אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 70 :כשלון באבני  דרך בתחום המוטוריקה הגסה בפילוח על  פי ארץ מוצא האם לאורך השנים  2016-2020

 

 ארץ מוצא האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 אתיופיה  2.7 3.9 3.6 44.44 33.33

 בריה"מ לשעבר  2.7 3.7 3.5 37.04 29.63

 ישראל  3.0 3.8 3.3 26.67 10.0

 אחר 3.0 3.9 3.2 30.0 6.67
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 ארץ  מוצא  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  המוטוריקה  העדינה 

 
. הגרף הפנימי מייצג את  גרף 71 :כשלון באבני  דרך בתחום המוטוריקה העדינה  בפילוח על פי ארץ מוצא האם בשנים 2019-2020

 אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 72 :כשלון באבני  דרך בתחום המוטוריקה העדינה  בפילוח על פי ארץ מוצא האם לאורך השנים 2016-2020

 

 ארץ מוצא האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 אתיופיה  4.0 5.0 5.2 25.0 30.0

 בריה"מ לשעבר  3.6 4.4 3.9 22.22 8.33

 ישראל  3.4 3.9 3.7 14.71 8.82

 אחר 3.1 4.0 4.1 29.03 32.26
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 ארץ  מוצא  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  אחד 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים גרף 73 :כשלון באבני  דרך בתחום אחד בפילוח על  פי ארץ מוצא האם בשנים 2019-2020

 באוכלוסיית המחקר.בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה 

 

 

 
 גרף 74 :כשלון באבני  דרך בתחום אחד בפילוח על  פי ארץ מוצא האם לאורך השנים 2016-2020

 

 ארץ מוצא האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 אתיופיה  10.0 11.8 12.6 18.0 26.0

 בריה"מ לשעבר  9.0 11.5 11.1 27.78 23.33

 ישראל  7.6 9.3 8.7 22.37 14.47

 אחר 8.3 10.5 10.1 26.51 21.69
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 ומעלה   ארץ  מוצא  האם  - כשלון  באבני  דרך  בשני  תחומים 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז בפילוח על פי ארץ מוצא האם בשנים 2019-2020 ומעלה  גרף 75 :כשלון באבני  דרך בשני תחומים

 מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. הנכשלים בסעיף זה בכל אחת 

 

 

 
 בפילוח על פי ארץ מוצא האם לאורך השנים 2016-2020 ומעלה  גרף 76 :כשלון באבני  דרך בשני תחומים

 

 ארץ מוצא האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 אתיופיה  2.32 4.5 4.28 94.05 84.49

 בריה"מ לשעבר  1.82 3.16 3.25 73.3 77.91

 ישראל  1.68 2.39 2.25 42.33 34.17

 אחר 1.61 2.51 2.41 56.21 50.03
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 מצב  תעסוקתי  של  האם   1.4.5

 

 מצב  תעסוקתי  של  האם  - דיווח  הורים  על  דאגה  התפתחותית 

עובדות נכשלים יותר. גם בדאגה ההורית ובדיווח אחיות ניתן  בכל תחומי ההתפתחות שהוערכו אובייקטיבית ילדים לאמהות שאינן 

 לראות מגמה דומה. 

 
. הגרף הפנימי מייצג את  גרף 81 :דיווח הורים על דאגה  התפתחותית בפילוח על פי מצב תעסוקתי של האם בשנים 2019-2020

 ל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כ

 

 

 
 גרף 82 :דיווח הורים על דאגה  התפתחותית בפילוח על פי מצב תעסוקתי של האם לאורך השנים  2016-2020

 

 מצב תעסוקתי של האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 עובדת  3.8 3.3 3.0 13.16- 21.05-

 לא עובדת  4.4 4.3 4.0 2.27- 9.09-

 סטודנטית  3.4 3.0 3.0 11.76- 11.76-

 מידע חסר  3.8 3.6 3.2 5.26- 15.79-

  

עובדות וסטודנטיות בנוגע להתפתחות ילדיהן, מגמה המתבטאת גם בדיווח אחות על   אמהות לא עובדות מודאגות יותר מאמהות

 דאגה לילדים אלה וגם בכישלון אובייקטיבי במשימות בכל אחד מתחומי ההתפתחות. 
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 מצב  תעסוקתי  של  האם  - דיווח  אחות  על  דאגה  התפתחותית 

 
. הגרף הפנימי מייצג את  גרף 83 :דיווח אחות על דאגה התפתחותית בפילוח על פי מצב תעסוקתי של האם בשנים 2019-2020

 אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 84 :דיווח אחות על דאגה התפתחותית בפילוח על פי מצב תעסוקתי של האם לאורך השנים  2016-2020

 

 מצב תעסוקתי של האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 עובדת  3.6 4.2 3.9 16.67 8.33

 לא עובדת  4.8 6.2 5.7 29.17 18.75

 סטודנטית  3.1 4.0 3.5 29.03 12.9

 מידע חסר  3.5 4.2 3.6 20.0 2.86
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 מצב  תעסוקתי  של  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  החברתי 

 
. הגרף הפנימי מייצג את  גרף 85 :כשלון באבני  דרך בתחום החברתי בפילוח על פי מצב תעסוקתי  של האם בשנים 2019-2020

 אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 86 :כשלון באבני  דרך בתחום החברתי בפילוח על פי מצב תעסוקתי  של האם לאורך השנים 2016-2020

 

 מצב תעסוקתי של האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 עובדת  1.8 2.8 2.7 55.56 50.0

 לא עובדת  2.5 3.7 3.3 48.0 32.0

 סטודנטית  1.7 2.6 2.4 52.94 41.18

 מידע חסר  1.9 2.8 2.6 47.37 36.84
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 מצב  תעסוקתי  של  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  השפתי 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז גרף 87 :כשלון באבני  דרך בתחום השפתי בפילוח על פי מצב תעסוקתי של האם בשנים 2019-2020

 הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 88 :כשלון באבני  דרך בתחום השפתי בפילוח על פי מצב תעסוקתי של האם לאורך השנים 2016-2020

 

 מצב תעסוקתי של האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 עובדת  3.6 5.0 4.8 38.89 33.33

 לא עובדת  4.9 6.9 6.5 40.82 32.65

 סטודנטית  3.1 4.5 4.3 45.16 38.71

 מידע חסר  3.6 5.2 4.8 44.44 33.33
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 מצב  תעסוקתי  של  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  המוטוריקה  הגסה 

 
. הגרף הפנימי  גרף 89 :כשלון באבני  דרך בתחום המוטוריקה הגסה בפילוח על  פי מצב  תעסוקתי של האם בשנים 2019-2020

 מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. מייצג את אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת 

 

 

 
 גרף 90 :כשלון באבני  דרך בתחום המוטוריקה הגסה בפילוח על  פי מצב  תעסוקתי של האם לאורך השנים 2016-2020

 

 מצב תעסוקתי של האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 עובדת  2.9 3.7 3.2 27.59 10.34

 לא עובדת  3.5 4.3 3.6 22.86 2.86

 סטודנטית  2.5 3.4 3.0 36.0 20.0

 מידע חסר  2.8 3.7 3.2 32.14 14.29
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 מצב  תעסוקתי  של  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  המוטוריקה  העדינה 

 
. הגרף הפנימי  גרף 91 :כשלון באבני  דרך בתחום המוטוריקה העדינה  בפילוח על פי מצב תעסוקתי של האם בשנים 2019-2020

 מייצג את אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 92 :כשלון באבני  דרך בתחום המוטוריקה העדינה  בפילוח על פי מצב תעסוקתי של האם לאורך השנים 2016-2020

 

 מצב תעסוקתי של האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 עובדת  3.2 3.9 3.6 21.88 12.5

 לא עובדת  4.0 4.6 4.3 15.0 7.5

 סטודנטית  3.1 3.7 3.4 19.35 9.68

 מידע חסר  3.1 3.6 3.4 16.13 9.68
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 מצב  תעסוקתי  של  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  אחד 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז  גרף 93 :כשלון באבני  דרך בתחום אחד בפילוח על  פי מצב תעסוקתי של האם בשנים 2019-2020

 הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 94 :כשלון באבני  דרך בתחום אחד בפילוח על  פי מצב תעסוקתי של האם לאורך השנים 2016-2020

 

 מצב תעסוקתי של האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 עובדת  7.6 9.6 8.9 26.32 17.11

 לא עובדת  8.2 10.1 9.4 23.17 14.63

 סטודנטית  7.1 8.7 8.1 22.54 14.08

 מידע חסר  7.2 9.1 8.6 26.39 19.44
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 ומעלה   מצב  תעסוקתי  של  האם  - כשלון  באבני  דרך  בשני  תחומים 

 
. הגרף הפנימי מייצג  בפילוח על פי מצב תעסוקתי של האם בשנים 2019-2020 ומעלה  גרף 95 :כשלון באבני  דרך בשני תחומים

 של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. את אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה 

 

 

 
 בפילוח על פי מצב תעסוקתי של האם לאורך השנים 2016-2020 ומעלה  גרף 96 :כשלון באבני  דרך בשני תחומים

 

 מצב תעסוקתי של האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 עובדת  1.44 2.11 2.07 46.5 43.8

 לא עובדת  2.42 3.46 3.23 42.97 33.39

 סטודנטית  1.19 2.04 1.94 70.93 62.99

 מידע חסר  1.53 2.33 2.1 51.81 36.92
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 מצב  משפחתי  של  האם   1.4.6

 

 מצב  משפחתי  של  האם  - דיווח  הורים  על  דאגה  התפתחותית 

 
. הגרף הפנימי מייצג את  גרף 101 :דיווח הורים על דאגה התפתחותית בפילוח על פי  מצב משפחתי  של האם בשנים 2019-2020

 אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 102 :דיווח הורים על דאגה התפתחותית בפילוח על פי  מצב משפחתי  של האם לאורך השנים  2016-2020

 

 מצב משפחתי של  האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 נשואה  3.9 3.5 3.2 10.26- 17.95-

 לא נשואה  4.6 4.5 4.5 2.17- 2.17-

 גרושה  5.4 6.1 5.6 12.96 3.7

 אחר 4.1 3.4 3.3 17.07- 19.51-

  

מודאגות באשר להתפתחות ילדיהן יחסית ללא נשואות או גרושות, מגמה המתבטאת גם בדיווח אחות על   פחותנשים נשואות 

 דאגה לילדים אלה וגם בכישלון אובייקטיבי במשימות בכל אחד מתחומי ההתפתחות. 
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 מצב  משפחתי  של  האם  - דיווח  אחות  על  דאגה  התפתחותית 

 
. הגרף הפנימי מייצג את  גרף 103 :דיווח אחות  על דאגה התפתחותית בפילוח על פי  מצב משפחתי  של האם בשנים 2019-2020

 אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 104 :דיווח אחות  על דאגה התפתחותית בפילוח על פי  מצב משפחתי  של האם לאורך השנים  2016-2020

 

 מצב משפחתי של  האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 נשואה  3.8 4.5 4.1 18.42 7.89

 לא נשואה  5.2 6.6 5.9 26.92 13.46

 גרושה  5.0 7.4 7.2 48.0 44.0

 אחר 3.7 4.2 3.6 13.51 2.7-
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 מצב  משפחתי  של  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  החברתי 

 
. הגרף הפנימי מייצג את  גרף 105 :כשלון  באבני דרך בתחום החברתי בפילוח על פי מצב  משפחתי של האם בשנים  2019-2020

 של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה 

 

 

 
 גרף 106 :כשלון  באבני דרך בתחום החברתי בפילוח על פי מצב  משפחתי של האם לאורך  השנים 2016-2020

 

 מצב משפחתי של  האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 נשואה  2.0 2.9 2.7 45.0 35.0

 לא נשואה  2.9 4.3 4.1 48.28 41.38

 גרושה  2.4 3.9 3.9 62.5 62.5

 אחר 1.7 2.9 2.6 70.59 52.94
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 מצב  משפחתי  של  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  השפתי 

 
. הגרף הפנימי מייצג את  גרף 107 :כשלון  באבני דרך בתחום השפתי בפילוח על  פי מצב משפחתי  של האם בשנים 2019-2020

 בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. אחוז הנכשלים בסעיף זה 

 

 

 
 גרף 108 :כשלון  באבני דרך בתחום השפתי בפילוח על  פי מצב משפחתי  של האם לאורך השנים  2016-2020

 

 מצב משפחתי של  האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 נשואה  3.8 5.3 5.0 39.47 31.58

 לא נשואה  5.3 7.4 7.4 39.62 39.62

 גרושה  5.4 8.1 8.6 50.0 59.26

 אחר 3.6 5.0 4.6 38.89 27.78
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 מצב  משפחתי  של  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  המוטוריקה  הגסה 

 
. הגרף הפנימי  גרף 109 :כשלון  באבני דרך בתחום המוטוריקה הגסה בפילוח על פי מצב משפחתי של  האם בשנים 2019-2020

 מייצג את אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 110 :כשלון  באבני דרך בתחום המוטוריקה הגסה בפילוח על פי מצב משפחתי של  האם לאורך השנים 2016-2020

 

 מצב משפחתי של  האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 נשואה  3.0 3.8 3.3 26.67 10.0

 לא נשואה  3.8 4.4 3.8 15.79 0.0

 גרושה  3.3 4.9 4.9 48.48 48.48

 אחר 2.6 3.6 3.0 38.46 15.38
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 מצב  משפחתי  של  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  המוטוריקה  העדינה 

 
. הגרף הפנימי  גרף 111 :כשלון  באבני דרך בתחום המוטוריקה העדינה בפילוח על פי מצב משפחתי של  האם בשנים 2019-2020

 מייצג את אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 112 :כשלון  באבני דרך בתחום המוטוריקה העדינה בפילוח על פי מצב משפחתי של  האם לאורך  השנים  2016-2020

 

 מצב משפחתי של  האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 נשואה  3.3 3.9 3.7 18.18 12.12

 לא נשואה  4.3 4.6 5.0 6.98 16.28

 גרושה  4.1 4.3 4.9 4.88 19.51

 אחר 2.7 3.9 3.4 44.44 25.93
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 מצב  משפחתי  של  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  אחד 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז גרף 113 :כשלון  באבני דרך בתחום אחד בפילוח על פי מצב  משפחתי של האם בשנים 2019-2020

 החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף 

 

 

 
 גרף 114 :כשלון  באבני דרך בתחום אחד בפילוח על פי מצב  משפחתי של האם לאורך  השנים  2016-2020

 

 

 מצב משפחתי של  האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 נשואה  7.6 9.4 8.8 23.68 15.79

 לא נשואה  9.4 11.4 11.0 21.28 17.02

 גרושה  9.1 11.3 12.5 24.18 37.36

 אחר 6.6 9.2 8.2 39.39 24.24
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 ומעלה   מצב  משפחתי  של  האם  - כשלון  באבני  דרך  בשני  תחומים 

 
 

. הגרף הפנימי מייצג בפילוח על פי  מצב משפחתי של האם בשנים 2019-2020 ומעלה   גרף 115 :כשלון  באבני דרך בשני תחומים

 את אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 בפילוח על פי  מצב משפחתי של האם לאורך השנים 2016-2020 ומעלה   גרף 116 :כשלון  באבני דרך בשני תחומים

 

 מצב משפחתי של  האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

 נשואה  1.66 2.41 2.26 45.48 36.27

 לא נשואה  2.45 3.51 3.68 43.22 50.15

 גרושה  2.16 3.66 3.79 69.83 75.74

 אחר 1.58 2.3 2.07 45.72 30.69
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 גיל  הילד  בעת  הערכת  ההתפתחות   1.4.7

 גיל  הילד  בעת  הערכת  ההתפתחות  - דיווח  הורים  על  דאגה  התפתחותית 

 
. הגרף הפנימי  גרף 121 :דיווח הורים על דאגה התפתחותית בפילוח על פי  גיל הילד בעת הערכת ההתפתחות בשנים 2019-2020

 ף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. מייצג את אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגר 

 
 גרף 122 :דיווח הורים על דאגה התפתחותית בפילוח על פי  גיל הילד בעת הערכת ההתפתחות לאורך השנים 2016-2020

 

 גיל  הילד בעת הערכת ההתפתחות  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

-37.5 -16.67 1.5 2.0 2.4 0-1 

-16.67 -13.33 2.5 2.6 3.0 1-2 

-8.0 -10.0 4.6 4.5 5.0 2-3 

18.6 2.33 5.1 4.4 4.3 3-4 

גיל הילד אינו מייצג את שכיחות הקשיים בכל אחד מהגילאים כיוון שכמות השאלות ועיתוי שאילת שאלות אלה  הניתוח על פי  

בטיפות החלב עשוי לעוות את כמות הילדים הנכשלים בכל גיל בכל אחד מהתחומים, על כן בניתוח לפי גילאים ההשוואה  

 נים בכל גיל בכל אחד מהתחומים. היחידה שתיעשה הינה השוואה לאורך זמן של השינויים לאורך הש
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-7.69 0.0 4.8 5.2 5.2 4-5 

3.57 -7.14 2.9 2.6 2.8 5+ 
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 גיל  הילד  בעת  הערכת  ההתפתחות  - דיווח  אחות  על  דאגה  התפתחותית 

 
. הגרף הפנימי  גרף 123 :דיווח אחות  על דאגה התפתחותית בפילוח על פי  גיל הילד בעת הערכת ההתפתחות בשנים 2019-2020

 מייצג את אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 124 :דיווח אחות  על דאגה התפתחותית בפילוח על פי  גיל הילד בעת הערכת ההתפתחות לאורך השנים 2016-2020

 

 גיל  הילד בעת הערכת ההתפתחות  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

-14.29 14.29 2.4 3.2 2.8 0-1 

10.34 24.14 3.2 3.6 2.9 1-2 

20.93 23.26 5.2 5.3 4.3 2-3 

60.61 36.36 5.3 4.5 3.3 3-4 

16.67 16.67 4.2 4.2 3.6 4-5 

52.17 43.48 3.5 3.3 2.3 5+ 
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 גיל  הילד  בעת  הערכת  ההתפתחות  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  החברתי 

 
. הגרף הפנימי  גרף 125 :כשלון  באבני דרך בתחום החברתי בפילוח על פי גיל הילד בעת הערכת ההתפתחות בשנים 2019-2020

 הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. מייצג את אחוז  

 

 

 
 גרף 126 :כשלון  באבני דרך בתחום החברתי בפילוח על פי גיל הילד בעת הערכת ההתפתחות לאורך השנים 2016-2020

 

 גיל  הילד בעת הערכת ההתפתחות  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

25.0 46.88 4.0 4.7 3.2 0-1 

83.33 83.33 1.1 1.1 0.6 1-2 

36.36 54.55 1.5 1.7 1.1 2-3 

142.86 71.43 1.7 1.2 0.7 3-4 

23.08 53.85 1.6 2.0 1.3 4-5 

100.0 33.33 0.6 0.4 0.3 5+ 
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 גיל  הילד  בעת  הערכת  ההתפתחות  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  השפתי 

 
. הגרף הפנימי  גרף 127 :כשלון  באבני דרך בתחום השפתי בפילוח על  פי גיל הילד בעת הערכת ההתפתחות בשנים 2019-2020

 מייצג את אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 128 :כשלון  באבני דרך בתחום השפתי בפילוח על  פי גיל הילד בעת הערכת ההתפתחות לאורך  השנים 2016-2020

 

 גיל  הילד בעת הערכת ההתפתחות  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

29.03 48.39 4.0 4.6 3.1 0-1 

31.25 43.75 4.2 4.6 3.2 1-2 

21.62 24.32 4.5 4.6 3.7 2-3 

150.0 105.56 4.5 3.7 1.8 3-4 

27.27 36.36 4.2 4.5 3.3 4-5 

-13.95 -23.26 3.7 3.3 4.3 5+ 
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 גיל  הילד  בעת  הערכת  ההתפתחות  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  המוטוריקה  הגסה 

 
. הגרף  גרף 129 :כשלון  באבני דרך בתחום המוטוריקה הגסה בפילוח על פי גיל  הילד בעת הערכת ההתפתחות בשנים 2019-2020

הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית  

 המחקר. 

 

 

 
 גרף 130 :כשלון  באבני דרך בתחום המוטוריקה הגסה בפילוח על פי גיל  הילד בעת הערכת ההתפתחות לאורך השנים 2016-2020

 

 גיל  הילד בעת הערכת ההתפתחות  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

-14.29 28.57 1.2 1.8 1.4 0-1 

18.75 31.25 3.8 4.2 3.2 1-2 

17.24 20.69 3.4 3.5 2.9 2-3 

45.45 27.27 4.8 4.2 3.3 3-4 

36.36 36.36 1.5 1.5 1.1 4-5 

17.14 20.0 4.1 4.2 3.5 5+ 
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 גיל  הילד  בעת  הערכת  ההתפתחות  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  המוטוריקה  העדינה 

 
.  גרף 131 :כשלון  באבני דרך בתחום המוטוריקה העדינה בפילוח על פי גיל  הילד בעת הערכת ההתפתחות בשנים 2019-2020

מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה  הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת 

 באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
גרף 132 :כשלון  באבני דרך בתחום המוטוריקה העדינה בפילוח על פי גיל  הילד בעת הערכת ההתפתחות לאורך השנים -2016

2020 

 

 גיל  הילד בעת הערכת ההתפתחות  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

4.92 18.03 6.4 7.2 6.1 0-1 

28.57 28.57 0.9 0.9 0.7 1-2 

20.0 20.0 0.6 0.6 0.5 2-3 

38.46 30.77 1.8 1.7 1.3 3-4 

30.0 70.0 1.3 1.7 1.0 4-5 

24.24 21.21 4.1 4.0 3.3 5+ 
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 גיל  הילד  בעת  הערכת  ההתפתחות  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  אחד 

 
. הגרף הפנימי  גרף 133 :כשלון  באבני דרך בתחום אחד בפילוח על פי גיל הילד  בעת הערכת ההתפתחות בשנים 2019-2020

 מייצג את אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 134 :כשלון  באבני דרך בתחום אחד בפילוח על פי גיל הילד  בעת הערכת ההתפתחות לאורך השנים 2016-2020

 

אחוז שינוי -2016

2020 

אחוז שינוי -2016

2019 

 גיל  הילד בעת 2016 2019 2020

 הערכת

 ההתפתחות 

10.23 26.14 9.7 11.1 8.8 0-1 

23.08 34.62 6.4 7.0 5.2 1-2 

16.0 18.0 5.8 5.9 5.0 2-3 

43.48 26.09 6.6 5.8 4.6 3-4 

13.64 22.73 5.0 5.4 4.4 4-5 

-3.28 -8.2 5.9 5.6 6.1 5+ 
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 ומעלה   גיל  הילד  בעת  הערכת  ההתפתחות  - כשלון  באבני  דרך  בשני  תחומים 

 
. הגרף  בפילוח על פי  גיל הילד  בעת הערכת ההתפתחות בשנים 2019-2020 ומעלה   גרף 135 :כשלון  באבני דרך בשני תחומים

מייצג את אחוז הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית  הפנימי  

 המחקר. 

 

 

 
 בפילוח על פי  גיל הילד  בעת הערכת ההתפתחות לאורך השנים 2016-2020  ומעלה גרף 136 :כשלון  באבני דרך בשני תחומים

 

 גיל  הילד בעת הערכת ההתפתחות  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

22.11 40.93 2.27 2.62 1.86 0-1 

52.74 54.84 1.49 1.51 0.98 1-2 

29.39 34.7 1.8 1.87 1.39 2-3 

126.76 79.82 2.52 2.0 1.11 3-4 

55.61 75.86 1.47 1.67 0.95 4-5 

28.87 20.48 2.77 2.59 2.15 5+ 
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 גיל  האם   1.4.8

 

 גיל  האם  - דיווח  הורים  על  דאגה  התפתחותית 

-נכשלים יותר, בעוד שילדים לאמהות שגילן פחות מ  40בכל תחומי ההתפתחות שהוערכו אובייקטיבית ילדים לאמהות שגילן מעל 

הורים על דאגה התפתחותית ניתן לראות כי ישנה יותר דאגה  נכשלים פחות. בדיווח אחיות ניתן לראות מגמה דומה. בדיווח  40

 . 20-טן או שווה להתפתחותית לגבי ילדים לאמהות שגילן ק

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים גרף 141 :דיווח הורים על דאגה התפתחותית בפילוח על פי  גיל האם בשנים 2019-2020

 בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר.

 

 
 גרף 142 :דיווח הורים על דאגה התפתחותית בפילוח על פי  גיל האם לאורך השנים 2016-2020

 

 גיל  האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

-6.06 0.0 3.1 3.3 3.3 <=20 

-17.5 -10.0 3.3 3.6 4.0 20-40 

-4.35 -8.7 4.4 4.2 4.6 >40 

  

 דואגת.  יותרככל שגיל האם עולה, כך היא  •

 40האחיות מודאגות יותר לגבי ילדים לאמהות מעל גיל  •

           ומעלה נכשלים בשיעור גבוה יותר.  40ילדים לאמהות בנות  –בכל התחומים   •
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 גיל  האם  - דיווח  אחות  על  דאגה  התפתחותית 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים גרף 143 :דיווח אחות  על דאגה התפתחותית בפילוח על פי  גיל האם בשנים 2019-2020

 בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר.

 

 

 
 גרף 144 :דיווח אחות  על דאגה התפתחותית בפילוח על פי  גיל האם לאורך השנים 2016-2020

 

 גיל  האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

16.67 41.67 4.2 5.1 3.6 <=20 

7.89 21.05 4.1 4.6 3.8 20-40 

10.87 26.09 5.1 5.8 4.6 >40 
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 גיל  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  החברתי 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים גרף 145 :כשלון  באבני דרך בתחום החברתי בפילוח על פי גיל האם בשנים 2019-2020

 בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר.

 

 

 
 גרף 146 :כשלון  באבני דרך בתחום החברתי בפילוח על פי גיל האם לאורך השנים 2016-2020

 

 גיל  האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

52.63 68.42 2.9 3.2 1.9 <=20 

40.0 50.0 2.8 3.0 2.0 20-40 

20.0 26.67 3.6 3.8 3.0 >40 
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 גיל  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  השפתי 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים גרף 147 :כשלון  באבני דרך בתחום השפתי בפילוח על  פי גיל האם בשנים 2019-2020

 בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר.

 

 

 
 גרף 148 :כשלון  באבני דרך בתחום השפתי בפילוח על  פי גיל האם לאורך השנים 2016-2020

 

 גיל  האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

50.0 50.0 5.4 5.4 3.6 <=20 

34.21 42.11 5.1 5.4 3.8 20-40 

26.42 28.3 6.7 6.8 5.3 >40 
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 גיל  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  המוטוריקה  הגסה 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז  גרף 149 :כשלון  באבני דרך בתחום המוטוריקה הגסה בפילוח על פי גיל  האם בשנים 2019-2020

 הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 150 :כשלון  באבני דרך בתחום המוטוריקה הגסה בפילוח על פי גיל  האם לאורך השנים 2016-2020

 

 גיל  האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

14.81 33.33 3.1 3.6 2.7 <=20 

10.0 26.67 3.3 3.8 3.0 20-40 

8.11 27.03 4.0 4.7 3.7 >40 
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 גיל  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  המוטוריקה  העדינה 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז גרף 151 :כשלון  באבני דרך בתחום המוטוריקה העדינה בפילוח על פי גיל  האם בשנים 2019-2020

 הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 152 :כשלון  באבני דרך בתחום המוטוריקה העדינה בפילוח על פי גיל  האם לאורך השנים 2016-2020

 

 גיל  האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

25.81 25.81 3.9 3.9 3.1 <=20 

12.12 18.18 3.7 3.9 3.3 20-40 

9.09 15.91 4.8 5.1 4.4 >40 
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 גיל  האם  - כשלון  באבני  דרך  בתחום  אחד 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז הנכשלים  גרף 153 :כשלון  באבני דרך בתחום אחד בפילוח על פי גיל האם  בשנים 2019-2020

 בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר.

 

 

 
 גרף 154 :כשלון  באבני דרך בתחום אחד בפילוח על פי גיל האם  לאורך השנים 2016-2020

 

 גיל  האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

25.35 29.58 8.9 9.2 7.1 <=20 

17.11 25.0 8.9 9.5 7.6 20-40 

15.56 25.56 10.4 11.3 9.0 >40 
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 ומעלה   גיל  האם  - כשלון  באבני  דרך  בשני  תחומים 

 
. הגרף הפנימי מייצג את אחוז  בפילוח על פי  גיל האם בשנים 2019-2020 ומעלה   גרף 155 :כשלון  באבני דרך בשני תחומים

 הנכשלים בסעיף זה בכל אחת מהקטגוריות. הגרף החיצוני מייצג את חלקה של כל קטגוריה באוכלוסיית המחקר. 

 

 

 
 גרף 156 :כשלון  באבני דרך בשני תחומים בפילוח על פי גיל האם לאורך השנים 2016-2020

 

 גיל  האם  2016 2019 2020 אחוז שינוי 2016-2019 אחוז שינוי 2016-2020

60.81 71.05 2.44 2.6 1.52 <=20 

38.54 47.04 2.3 2.44 1.66 20-40 

21.21 21.7 3.29 3.3 2.71 >40 
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