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 דברי פתיחה, יו"ר הועדה:
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הועדה תעסוק בעידוד וקידום הפנייה לשירות משמעותי, הן בצה"ל והן במסגרות השירות 

 הלאומי ומסגרות ההתנדבות למיניהן.
 
 

 י דברי המשתתפים:עיקר
 

במסגרת פעילות תחום הכנה לצה"ל  הוצגה פעילות תחום הכנה לצה"ל ע"י מרכז צעירים. .1
באופן הן הנוער ו יבמרכזהן הן בבתי הספר, –נערות מתקיימות פעילויות רבות לנערים ו

 . "מרכז הצעירים"פרטני ב
כמו כן, ניתן מענה להורים והשנה התקיימו שלושה ערבי הורים בנושא הגיוס לצה"ל, 

 הורים.  200-בהם השתתפו כ
מזל מנהלת התחום, נמצאת בקשר עם הרכזים החברתיים בבתי הספר ויחד איתם בונה 

 תוכנית הכנה לצה"ל. 
נערים ונערות קיבלו  330-תיכונים בעיר ובסה"כ כ 7-שעות יעוץ שבועיות ב ניתנוהשנה 

כמו כן, נעשה ליווי פרטני וצמוד לנערים ונערות בני העדה האתיופית מענה פרטני בתחום. 
 ע"י אדוה, רכזת הכנה לצה"ל. 

הפעילות כוללת מפגש שבועי ומעקב אחר תהליך המיון, השיבוץ והגיוס, וליווי גם במהלך 
 השירות הצבאי.

נשים  –אחוזי הגיוס, קצונה, נשר ושירות משמעותי  –הוצגו נתוני הגיוס העירוניים  .2
 וגברים.

שמקבלים פירטה והרחיבה על היחידה והליווי קידום נוער, היחידה לעובדת רעות יוגב,  .3
 הנערים והנערות, המנותקים, הנושרים והלומדים בתוכנית הילה. 

היחידה מלווה את התלמידים והתלמידות בין היתר גם בהיבט החברתי ומלווה אותם 
החל מהכנה לתהליכי מיון, ליווי פיזי ללשכת הגיוס  –בתהליך המיון והשיבוץ לצה"ל 

 ומעקב מול מיטב על מצבם של כל התלמידים והתלמידות. 
לא כמוגדרים ע"י המערכת הצבאית ואשר  – 12בצו  זומנוכמו כן ישנו טיפול בתלמידים ש

 לאחר שלא התייצבו למספר זימונים.כל זאת  -משתפים פעולה, 

 וזמניםמ ותשמ
 :שנכחו

 

 

 

 

 

 העיריה,  סגן מבקר העירייה ועדות ת/רכזמשתתפים,  תפוצה: 



 

מרכז "עלה נושא הליווי של חיילים בודדים תושבי העיר. צוות  –ליווי חיילים בודדים  .4
החיילים מספר  שמיים לגביעדכן כי משרד הביטחון לא מספק נתונים ר "צעירים

לה כי עווות חיילים בודדים הבודדים בכל רשות, אך משיתופי פעולה עם עמותות שמל
 .הוא נמוך של חיילים בודדים תושבי העיר מספרם

דים נעשה ניסיון לעזור ולסייע ככל דפניות מצד חיילים בו יחד עם זאת, כאשר מתקבלות
 שניתן.

יעודית לנוער הנ"ל לאור  נשאל האם יש פעילות –ים נערים ונערות להט"ב ליווי .5
 .המורכבויות שיכולות להתעורר בשירות הצבאי

ומתוקצבת על ידי העירייה.  פעילה במרחב העירוני "איגי"מירב השיבה כי תנועת הנוער 
מכינה את הנערים לשלב הבא לאחר סיום הלימודים, ובין  "איגי"במסגרת הפעילות 

 היתר לשירות הצבאי. 
 18מיועדת לבני ובנות ה, "איגי"כמו כן, בכפר סבא פועלת אחת לשבוע קבוצת צעירים של 

הם ובמקרים רלוונטים י עבודה הדוקים קשר נםומעלה. בין מדריכי הקבוצה ומזל יש
 ות.פועלים יחדיו לסיוע לחיילים והחייל

מנתוני הגיוס עולה כי נתוני הנשר )חיילים וחיילות שלא סיימו את שירותם הצבאי   –נשר  .6
 אך השאיפה היא לצמצם אותם ושוחררו טרם סיימו שירות חובה( נמצאים בירידה,

 .לחלוטין
מסיבות רפואיות ונפשיות. עלתה שאלה אם ניתן למנוע מצב  יםהנשר נובעמרבית מקרי 

פטור לפני השירות, לנערים ונערות שנמצאים לא כשירים לשירות  של נשר זה ע"י מתן
לאחר גיוסם. מזל ענתה כי בסופו של דבר ההחלטה על כשירות לגיוס נקבעת אך ורק ע"י 

צה"ל. במידה ועולה כי מצבו/ה הנפשי, הפיזי או המשפחתי של הנער/ה לא יאפשר להם 
טפלים, כך שהצבא יהיה מודע גיוס, נסייע להם בהגשת מסמכים והמלצות מגורמים מ

למצבם. כמובן, שנערים ונערות אלו, במידה ופונים אלינו או מאותרים ע"י היועצות 
 והמחנכים בתיכונים, ילוו ע"י מזל גם במהלך השירות בהתאם לצורך.

משרד הביטחון ומשרד החינוך מספקים סדנאות רבות במסגרת  –שירותי הכנה לצה"ל  .7
לות. הומלץ לבתי הספר לצרוך שירותים אלו שעוזרים הכנה לצה"ל ורובן ללא ע

להגיע מוכנים יותר לשירות ומפתחים אצלם חוסן לקראת לתלמידים והתלמידות 
 האתגרים והמצבים איתם יתמודדו בשירות הצבאי.

 
 יו"ר הועדה:  סיכום

 מודה לכל המציגים והשותפים.
לשירות גבוהים הוא שלצד נתוני גיוס  מהנתונים,שעולה  אחד הנושאים המשמעותיים

 החוסן.ו עלינו להתיחס לנושא של הנשר –משמעותי בצה"ל ובמסגרות השירות הלאומי 
 נושא זה צריך להיות מטופל כבר משלב ביה"ס היסודי ואפילו קודם לכן.

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

 
 
 
 
 

 אמיר קולמן                                                             מירב הלפמן                            
 הועדה תמזכיר יו"ר הועדה

 
 
 
 


