תאריך20.6.21 :
נושא:

פרוטוקול ישיבת ועדה לקידום הגיוס

נערך ביום:

20/06/2021

אסמכתא :

נוהל ע"י:

תומר חלי

נרשם ע"י :

שמות חברי הוועדה
הנוכחים:

אמיר קולמן – יו"ר הועדה
מירב הלפמן – מזכירת הועדה ,מנהלת אגף חברה וקהילה
תומר חלי – מנהל מרכז צעירים
בר שלו – מנהלת תחום הכנה לצה"ל וחיילים
תהילה מימון -נציגת ציבור
קובי פדווה -נציג ציבור

בר שלו

סדר יום:
 .1פתיחה.
 .2נתוני הגיוס והשירות הלאומי העירוניים.
 .3הצגת השירותים העירוניים בתחום הכנה לצה"ל.
 .4הצגת נתוני גיוס בתיכונים.
 .5סיכום.
דברי פתיחה ,יו"ר הועדה:
הנתונים כוללים את נתוני הגיוס של השנתון וכן את נתוני השירות הלאומי .מהם ניתן ללמוד כי
אנו עומדים על מיצוי כמעט מקסימלי של שירות ותרומה לחברה הישראלית.
עיקרי דברי המשתתפים:
מנהלת תחום הכנה לצה"ל וחיילים
השירותים של מרכז צעירים כפר סבא בתחום ההכנה לצה"ל:
•

ליווי נערים/ות החל מכיתה יא' ועד השחרור מהשירות הצבאי באופן פרטני וקבוצתי.

•

הכנה לצו הראשון ,יום המא"ה ,מילוי שאלוני העדפות ,הכנה לזימונים השונים (פרטני
וכיתתי).

•

הכוונה ויעוץ לשנות שירות ומכינות קדם צבאיות.

•

הכוונה ויעוץ למסלולים של שירות לאומי ומסלול ההתנדבות לצה"ל לבעלי פטור.

•

קיום סדנאות וערבי הורים בתחום ההכנה לשירות הצבאי ולשירות הלאומי.

•

קשר רציף מול מיטב ולשכת הגיוס.

•

טיפול בצווי .12

•

ערב הכנה לצה"ל לקהילה הגאה.

•

הנגשת השירותים באמצעות הדיגיטל (אתר ,רשתות חברתיות ,חוברות מידע).

•

פעילויות ועידוד הצטרפות לקבוצות הכושר.

•

חלוקת תיקים למסיימי שכבת יב'.

•

קידום גיוס דרך בוגרי שירות משמעותי.

•

שילוב תוכניות העצמה וחוסן למערכת החינוך -צהלה ולקראתך.

•

קידום מיזמים ואירועי הוקרה למערך המילואים.
במהלך השנה הנוכחית בוצעו כ 416-ייעוציים פרטניים למלשבים/ות החל מחודש אפריל
 .2020הנתון לא כולל מופעים חוזרים לאותו מלש"ב -כך שאנחנו עומדים בהערכה צנועה
ב 800 -פגישות פרטניות ומעלה.

בוצעו ערבי הורים בנושאים שונים:
•
•
•
•

הורי כיתות י"א -הכנה לשירות משמעותי וצו ראשון
הורי כיתות י"ב -הרצאות הורים בנושא הפרידה מהילד/ה ,חוסן לקראת השירות והבנת
המערכת.
ערב הורים לקהילה הגאה.
ערב הורים למסלול ההתנדבות לצה"ל ולשירות לאומי.

סדנאות שהועברו ברמה עירונית למלשבים/ות :סדנת מוגנות אישית ליום האישה ,סדנא של
תזונה בריאה לקראת השירות הצבאי ,סליחה על השאלה "צה"ל" על כל השאלות שלא תמיד
נעים לשאול ,ערב הכנה לקהילה הגאה בשיתוף ארגון איגי.
במהלך כל השנה הועברו הכנות ליום המא"ה לבנות ,מכלל בתי הספר בעיר ,באופן קבוצתי ובאופן
פרטני.
פרויקטים ייחודיים:
•
•
•
•
•

חלוקת תיקים למתגייסים בימים מרוכזים ביחד עם יחידת מיטב.
זכותון לחייל/ת.
חוברת קבוצות כושר.
חוברת להורים באתר של מרכז צעירים .
חוברת לחיילים משתחררים.

יעדים מרכזיים לשנת 2021
•

עלייה בהיקף היוצאים/ות לקורס קצינים .

•
•
•

עלייה בהיקף היוצאים/ות לשירות לאומי ומכינות קדם צבאיות .
עליה בהיקף המשרתים/ות בשירות משמעותי.
המשך פיתוח וחיזוק תוכניות החוסן בשיתוף הגורמים הרלוונטיים .

סיכום:
יו"ר הועדה:
בסה"כ אנחנו רואים נתונים מאוד יפים בתיכונים ,צריך לקחת בחשבון שבבתי ספר עם שכבה
תלמידים קטנה -הנתונים מאוד מושפעים וכל תלמיד יכול להקפיץ או להוריד משמעותית את
אחוזי הגיוס בכלל ושאר הפרמטרים שנמדדים בפרט.

