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 דברי פתיחה, יו"ר הועדה:

התכנסנו כעת לאחר תקופה ארוכה. במהלך תקופת הקורונה היינו אמורים לערוך כנס חשיפת 
 נתוני הגיוס אך הדבר נמנע מאיתנו ולכן נציג אותם כאן, כעת. 

הנתונים כוללים את נתוני הגיוס של השנתון וכן את נתוני השירות הלאומי. מהם ניתן ללמוד כי 
 של שירות. אנו עומדים על מיצוי כמעט מקסימלי 

 ראש העיר אמור להצטרף אלינו עוד מס' דקות.
 
 
 
 
 

 עיקרי דברי המשתתפים:
 

 
עבור  הוצגו נתוני הגיוס האחרונים שהתקבלו על ידי משרד הביטחון. הנתונים רלוונטים .1

נתוני הגיוס  , חלק כבר משוחררים.1998, ילידי שנתון 2016בוגרי שכבת י"ב של מחזור  
 מתקבלים אחת לשנה ולפי נתונים אלו נגזרות תוכניות עבודה עירוניות ובית ספריות.

 גברים- )523  תלמידים( 
 83.7%אחוז גיוס  •

 סיבות לפטור
o 6.5% -  רפואי 
o 6.2% -  אי גיוס מסיבות אחרות/בתהליכים 
o 2.4% -  סף גיוס 
o 1.1% -  תורתו אומנותו 
o  47.2%לחימה 

 9.7%קצונה  •
 9.4% -( 2018נשר )שנת  •

 סיבות לנשר
o 80.7%- רפואי 
o 10.5% - אי התאמה 
o 8.8% - התנהגות רעה וחמורה 

 
 תלמידות( 533) -נשים
 80.8%אחוז גיוס  •

 סיבות לפטור
o 9.6% -  הצהרת דת 

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



 

o 5.0% -  אי גיוס מסיבות אחרות/בתהליכים 
o 4.1% -  רפואי 
o 0.6% - סף גיוס 
o  10.4%לחימה 

 8.8%קצונה  •
 5% -( 2018נשר)שנת  •

 סיבות לנשר
o 89.5%- רפואי 
o 5.3% - אי התאמה 
o 5.3% - פרט 

 
 

  –נתוני השירות הלאומי  .2

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
)נכון 
לחודש 
 יוני(

 88 49 79 82 78 77 נשים 

 25 15 20 16 18 18 גברים

 113 64 99 98 96 95 סה"כ

 
תוכניות הכנה לצה"ל בבתי הספר נקבעות בהתאם לנתוני הגיוס של אותו תיכון ובהתאם  .3

הכנה לצה"ל שמציעים משרד הביטחון, משרד החינוך ופעילויות נוספות  נבחרות תוכניות
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 
 ם הכנה לצה"ל. להעלות את המודעות של ההורים לשירות שניתן בתחו

מערי  מאוד מעריך את העבודה בתחום. כפר שסבא שונה דמוגרפית  -דבר ראש העיר  .4
, היא יותר מורכבת ובנויה מקהלים רבים ולכן האתגר שלנו משמעותי. צריך הסביבה
לחשוב הפערים ולטפל בהתאם. אני חסיד גדול של הכנה לצה"ל וכושר קרבי,  תלזהות א

. את ליצור מסגרת שתתאים גם למי שלא מתאים או לא מכוון ליחידה מובחרת או סיירת
הקהלים האלה צריך לגייס ולעשות להם הכנה לשירות. ברחבי העיר מפוזרים מתקני 

בעיר ול להיות שנאתר עוד מקומות יככושר שיכולים לשרת את הנוער לקראת הגיוס. 
ממוקדי משימה בלימודים ובסיום שלהם, אך תפקידו . התיכונים מתקניםעוד בהם ונציב 

  של בית הספר הוא גם לתת כלים לחיים, וזה חלק ממערכת החינוך. 
נועה ויטראי, סטודנטית לחינוך בלתי פורמלי, קיימה פרוייקט במסגרת לימודיה ובליווי   .5

דגן, מנהלת תחום מעורבות חברתית, בו קידמה את נושא המכינות ושנות  לןסשל בר א
 תלמידים/ות. 62בתחילת הפרוייקט נועה העבירה סקר לתלמידי התיכון עליו ענו שירות. 

מנתוני הגיוס עלה כי אחוז היוציאים/ות לשנת שירות ומכינה נמוך מהאשכול הדומה 
תרומה והחשיבות של יציאה לשנת  ולעיתים גם מהנתון הארצי. מתוך ההבנה של ה

התכנון הראשוני היה לקיים ארבעה מפגשים פרונטליים שמשלבים חשיפה  שירות/מכינה 
וסיור במכינה. בשל  למכינות ושנות השירות   כי המיוןלמסגרות השונות, הכנה לתהלי

נערים   25-כמגבלות הקורונה, המפגשים התקיימו בצורה וירטואלית. במפגשים השתתפו 
וסרטונים בנושא. המפגשים היו מאוד מוצלחים וסיפקו    zoomות ששילבו שיחות ונער

צוהר לעולם המכינות ושנות השירות. חשוב לציין כי בני הנוער לקחו חלק בעצמם בבניית 
הפרוייקט ובחירת התכנים. השאיפה היא לשמר את הפרוייקט בשנה הבאה ולשכפל את 

 הדגם בתיכונים.



 

כי לפעמים אנחנו לא עבורי חשיבות גדולה לפרוייקט  תההי –"ב יובל, תלמיד  כיתה י
מקבלים את המידע הזה בבית הספר. קיבלנו מידע חשוב ופרקטי לגבי מסגרות המשך, 

 לדעתי זה חשוב לא פחות מבגרויות ואני אשמח שהעירייה תוכל לתת לפרוייקט הזה גב.
 

חשוב לציין כי השנה התקיים לראשונה כנס שנות שירות ומכינות רשותי בו השתתפו תיכון 
שפירא, אורט שמיר, והדמוקרטי. השאיפה היא לקיים את הכנס בהיקף נרחב יותר אורט 

 בשנת הלימודים הבאה. 
 

 
 

 סיכום יו"ר הועדה:
לבתי הספר מוצעות תוכניות רבות בתחום של הכנה לצה"ל ורובן חינמיות. על אף הלו"ז  

שמעותי לשירות מ ם שותפים לקידום הגיוס וההכנה ההעמוס של בתי הספר, אנו רואים ב
. בתי הספר מקבלים גם נתונים ממוקדים לפי בית ובמסגרות השירות הלאומי צה"לב

הספר על מנת לדייק את התוכניות. תודה לנועה ולצוות המקצועי ולחברי ההנהלה  
 שהצטרפו. 
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