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 דברי פתיחה, יו"ר הועדה:

הקודמת הצגנו את הפעילות העירונית בתחום הכנה לצה"ל. נושא הועדה הנוכחית יהיה  בועדה
חוסן. במקביל לנתוני הגיוס הגבוהים בעיר יש גם נתוני נשר )חיילים/ות שנושרים לאחר הגיוס 

לצה"ל(. החוסן נבנה כבר מילדות בליווי של ההורים ועל זה נדבר היום. החודש מצויין חודש 
ים עם מוגבלויות ובהתאם קיימנו בשבוע שעבר ערב בנושא שילוב של אנשים עם המודעות לאנש

 מובלות בצבא ובשירות לאומי.
 
 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 

 02/2019פרוטוקול ישיבת ועדה לקידום הגיוס מס' ישיבה:  נושא: 

   אסמכתא :    16/12/2019 נערך ביום:

 מזל מיטוקו נרשם ע"י : אמיר קולמן נוהל ע"י:

שמות חברי 
הוועדה 

 הנוכחים:

 יו"ר הועדה –אמיר קולמן 

 מנהלת אגף נוער צעירים וקהילהמזכירת הועדה,  –מירב הלפמן 

 חברת הועדה, חברת מועצת העיר. –לירית שפר שמש 

 חברת מועצה  –תהילה מיימון 

 חבר ועדה –קובי פדווה 

 חבר ועדה –אברי ליאור 

 חברת הועדה –הדר פוגל 

 חברת ועדה –יוכי שריידמן 

 נציגת ציבור  –בלה מסיקה 

 עירונימנהלת המחלקה לחוסן  -י 'ורג'שרון ג

 היחידה לקידום נוער –רעות יוגב 

 ראש תחום נוער ב"אחריי" –נאור גליל 

 מנהל מרכז צעירים –תומר חלי 

 מנהלת תחום הכנה לצה"ל וחיילים, מרכז צעירים –מזל מיטוקו 

 משתתפים, רכז/ת ועדות העיריה,  סגן מבקר העירייה תפוצה: 



 
חברת המועצה לירית שפר שמש שיתפה את הועדה בכך שהיתה בעצמה מתנדבת בצה"ל.  .1

בשל המוגבלות לירית שיתפה כי הגיעה לצו ראשון ונאמר לה כי היא לא יכלה להתגייס 
שלה. מאותו רגע היא החליטה לצאת למאבק ולעשות כל שידרש כדי להתגייס ואכן 

שנים היא אושרה להתנדבות. לירית שירתה שנתיים בחיל המודיעין וזוכרת את  3לאחר 
השירות הצבאי לטובה. השירות הצבאי גרם ללירית להרגיש חלק מהחברה ולכן היה 

 חשוב לי לקחת חלק בועדה.  
קיימנו ערב מידע בנושא  10.12-ב –רב הורים בנושא התנדבות לצה"ל ושירות לאומי ע .2

התנדבות לצהל ושירות לאומי. ערב זה התקיים זו השנה השלישית ומספר המשתתפים 
גדל כל שנה.  מטרת הערב היא להנגיש מידע על שירותים ועמותות שמסייעות למשפחות 

 רה מותאמת ולא מייאשת. להתמודד מול הצבא והשירות הלאומי בצו
נתוני הגיוס מתקבלים אחת לשנה ולפי נתונים אלו –סקירה על נתוני הגיוס העירוניים  .3

נגזרות תוכניות עבודה עירוניות ובית ספריות. הנתונים שהתקבלו עבור תושבי העיר 
  -2015-שסיימו תיכון ב

 גברים:
 84% –אחוז מתגייסים 

 49% –אחוז לוחמים 
 9% –קצונה 

 11.1% – נשר
 נשים:

 80.7% –אחוז מתגייסות 
 10.1% –אחוז לוחמות 

 8.5% –קצונה 
 6.5% –נשר 

  
רוב הנשר הוא מסיבות רפואיות, פיזי או נפשי. בנוגע להשוואה לערים  –נתוני הנשר 

רעננה והוד השרון, הוסבר כי הנתונים מתקבלים בהשוואה לאשכול סוציו –השכנות 
אקונומי ולא בהשוואה לערים אחרות. לפי הפרסומים בתקשורת ניתן לראות כי כפר 

(. כאשר עושים השוואות מסוג  זה 14במקום  בארץ, גברים 9סבא מובילה )נשים במקום 
חשוב לקחת בחשבון את המאפיינים של הערים השונות) אוכלוסייה דתית, משפחות 

 מיוחדות וכו'(. 
תוכניות הכנה לצה"ל בבתי הספר נקבעות בהתאם לנתוני הגיוס של אותו תיכון ובהתאם  .4

חינוך ופעילויות נוספות נבחרות תוכניות הכנה לצה"ל שמציעים משרד הביטחון, משרד ה
שתחום הכנה לצה"ל מייצר. לדוגמה, שעת יעוץ שבועית שפועלת בשבעה תיכונים. בנוסף, 

בתחילת השנה הוצג תחום הכנה לצה"ל ברוב אסיפות ההורים בתיכונים, וזאת כדי 
 להעלות את המודעות של ההורים לשירות שניתן בתחום הכנה לצה"ל.

ית החוסן העירונית, בדגש על הנוער. התוכנית נבנתה לאחר שרון ג'ורג'י הציגה את תוכנ .5
מחקר מקיף שבוצע על בני הנוער בעיר. כתוצאה מהמחקר נבנתה תוכנית ובה מוכשרים 

צוותי חינוך, הורים ויועצות לזיהוי מצוקות וליווי של נערים ונערות בעלי התמודדות 
 נפשית.

פעילות הקבוצה בעיר.  הקבוצה מיועדת נאור גליל, ראש תחום נוער ב"אחריי!", הציג את  .6
 –י"ב ומכינה אותם לשירות משמעותי במספר מישורים -לנערים ונערות בכיתות י'

אינפורמטיבי, פיזי וערכי. הקבוצה מחזקת את החוסן של המשתתפים ומכינה אותן/ם 
למפגש עם הצבא. בנוסף, תנועת אחריי מלווה את החניכים לאחר הגיוס ולעיתים גם 

 השחרור מצה"ל.  לאחר
 

 
 סיכום יו"ר הועדה: 

הנושא שהוצג היום מאוד משמעותי, הנתונים שהוצגו בפנינו מחזקים את העובדה שצריך להיות 
קשר הדוק עם הנהגת הורים בנושא החוסן ובאופן כללי. חיזוק החוסן יוביל בין היתר להורדת 

פונה לכל נציגי מוסדות החינוך בבקשה לאמץ ולהשתתף בתכניות המוצעות בנושא  אחוזי הנשר. 
"ל וטיפול בחוסן, כל זאת על מנת להמשיך ולעודד לשירות משמעותי.גיוס לצה  
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