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שמות חברי  
הוועדה 

 הנוכחים: 

 ראש העיר   –רפי סער  

 מנכל העירייה  - יובל בודינצקי

 לקידום הגיוס  יו"ר הועדה חבר מועצת העיר  –אמיר קולמן  

 וחברה  קהילה , מנהלת אגף  לקידום הגיוס מזכירת הועדה –מירב הלפמן  

 מפקחת מחוזי  –אורלי מירון  

 משרד הביטחון   –  אורטל בן נעים

 מנהל מרכז צעירים  – תומר חלי 

 הכנה לצה"ל וחיילים  מנהלת תחום  –  דור פאר

 פר סבארווחה כ -נרי מנור

 אגף חינוך   - הדס שרעבי

 תיכון הרצוג -איתי 

 תיכון רבין  -פדריקו

 אחראית יועצות תיכונים.   - ורד גבאי

 תיכון גלילי  - יעל מטלון

 תיכון הרצוג  -סמדר

 תיכון פרלה   -פרלה 

 תיכון מפתן  -ליאת 

 תיכון תורה ומדע - אבינועם

 תיכון רבין   -סימונה 

 תיכון שפירא - ורד אסולין

 תיכון גלילי  -עינת

 קידום נוער  - לאה ממו

 אורט שמיר  –ענת  

 

  
שמות חברי  

הוועדה 
 שלא נכחו: 

 אברי ליאור 
 אור לרון ועדת גיוס 

 גיא שמולי חבר מתקדמת
 הדר פולג ועדת גיוס  

 יוחי שרייבמן  ועדת גיוס 
 תהילה מימון 

 נילי ארביב ועדתגיוס 
 עומר גבריאלי ועדת גיוס 
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 עיקרי דברי המשתתפים:
 
 

 דברי פתיחה: 
 

וכן את נתוני השירות   2000ילידי שנתון  הנתונים כוללים את נתוני הגיוס של 
  הלאומי. מהם ניתן ללמוד כי אנו עומדים על מיצוי כמעט מקסימלי של שירות 

לאור נתוני הגיוס האחרונים שפרסם   -ותרומה לחברה הישראלית. ברמה הארצית 
בארץ ובקרב הנשים    4 -דובר צה"ל, כפר סבא ממוקמת בקרב הגברים במקום ה

 בארץ.  2 -במקום ה
 
 

 תתפים:עיקרי דברי המש
 

 
משרד הביטחון.  נציגת הוצגו נתוני הגיוס האחרונים שהתקבלו על ידי  .1

, ילידי שנתון  2018הנתונים רלוונטיים עבור בוגרי שכבת י"ב של מחזור 
נתוני הגיוס מתקבלים אחת לשנה ולפי נתונים אלו נגזרות תוכניות  .  2000

 עבודה עירוניות ובית ספריות. 
 גברים 

 83.2%אחוז גיוס  •

 הטבע קובי פדידה הגנת 
 רוני סקה חבר ועדת גיוס

  

שמות  
 מוזמנים 
 שנכחו: 

 

 

 

 

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



 

  

 סיבות לפטור 
o 6.7%  -  רפואי 
o 5.8%  -   אי גיוס מסיבות אחרות/בתהליכים 
o 2.7% -   סף גיוס 
o 1.5%  -   תורתו אומנותו 
o  49%לחימה 

 9%קצונה  •
 87.5%  גיוס משמעותי •
 8%נשר   •

 סיבות לנשר 
o 84.1%-  רפואי 
o 5.2%  -  אי התאמה 
o 7.9%  -  התנהגות רעה וחמורה 
o 2.9% -  פרט 

 
 נשים 
 80.4%אחוז גיוס  •

 לפטור סיבות 
o 9.2%  -   הצהרת דת 
o 5.1%  -   אי גיוס מסיבות אחרות/בתהליכים 
o 4.4%  -  רפואי 
o 0.8%  -  סף גיוס 
o  11.7%לחימה 

 9.2%קצונה  •
 93.2%גיוס משמעותי   •
 7.5%  –נשר •

 
 סיבות לנשר 
o 93.8%-  רפואי 
o 5.2% -   התנהגות רעה וחמורה 
o 1%  -  אי התאמה 

 
 

 : נתוני השירות הלאומי  .2

 2017 8201  9201  2020  2021 

 40 75 71 62 70 

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

תיכון ובהתאם נבחרות תוכניות הכנה לצה"ל שמציעים משרד הביטחון, 
ופעילויות נוספות שתחום  , תוכניות המופעלות ע"י עמותות משרד החינוך

 .  מעמיד לשירות המלשב"יםהכנה לצה"ל ה



 

  

 :  2022היעדים המרכזיים לשנת  .4
 

 עידוד גיוס לתפקידי לוחמה בקרב גברים ונשים.  •
 עידוד יציאה לתפקידי פיקוד וקצונה.  •
 עליה בנתוני יוצאים לשנות שירות ומכינות.  •

עליה במתנדבים למסגרות השירות הלאומי בקרב מחזיקי פטור משירות   •
 צבאי. 

המופעים בדוח  פוטנציאל לנשר לאחר גיוס  /בניית מודל לליווי מלש"בים •
 . "שקד"

 המשך פיתוח וחיזוק תכניות החוסן בשיתוף הגורמים הרלוונטיים.  •
בניית מערך הכשרות לצוותים החינוכיים )בניית תיק ת"ש, הדרכות צו   •

 ראשון, יום המא"ה, שאלון העדפות ועוד(. 
 איתור ומתן שירות לתלמידים הלומדים במסגרות חוץ.  •

 
השירותים שלנו כוללים ליווי נערים/ות החל מכיתה יא' ועד למועד השחרור   .5

, ודוח "שקד" המנבא מדדי חוסן,  12מהמערכת הצבאית. אנו מטפלים בצווי  
אנחנו בקשר רציף מול מיטב ומגבירים פעילויות חוסן בתיכונים שזקוקים 

תומך   לתמיכה נוספת מבית הספר. במקביל לשירות הצבאי תחום הכנה לצה"ל
בשירות משמעותי לבעלי פטור מטעמים שונים ומסייע בהכוונה נכונה לשירות  

 לאומי באמצעות פגישות עם הרכזות ואירועי חשיפה לעמותות.  
שירותים נוספים בתחום כוללים, ערבי הורים וכנסי מידע למסגרות טרום צבא   .6

 בשיתוף התיכונים. 
 

 
 
 
 

 : ות/תוצאות ההצבעה 
 

 הצבעה לא התקיימה  
 
 
 

 החלטות: 
 

 סיכום יו"ר הועדה: 
חשוב לציין כי נתוני הגיוס כוללים את כל תושבי כפר סבא, ללא תלות  

 במקום לימודיהם. 
שנים  5 – כמו כן, חשוב להבין כי הנתונים משקפים את עבודת המערכת 

לאחור. וכי הפעילות שנעשית כיום במוסדות החינוך ובתחום הכנה לצה"ל  
 שנים.  5תיבחן רק בעוד 

לבתי הספר מוצעות תוכניות רבות בתחום של הכנה לצה"ל ורובן חינמיות. 
על אף הלו"ז העמוס של בתי הספר, אנו רואים בהם שותפים לקידום הגיוס  

מוסדות  גרות השירות הלאומי. וההכנה לשירות משמעותי בצה"ל ובמס 



 

  

מקבלים גם נתונים ממוקדים לפי בית הספר על מנת לדייק את   החינוך
 השותפים בעשייה.  התוכניות. תודה 

 
 
 
 

 : תומר חלי רשם חתימת יו"ר הועדה 
 


