נתוני גיוס ומיצוי :זכרון יעקב

אכ"א/חתומכ"א/מנט"ם

 -סודי -

סיכום נתוני המועצה
❑ נתוני גיוס נשים וגברים גבוהים מהממוצע הארצי.

❑ שיעור הצו שתיים עשרה נמוך מהממוצע הארצי!
❑ שיעור ההתייצבות ליום המאה גבוה מהממוצע הארצי !

❑ שיעור הלחימה גבוה מהממוצע הארצי ונימצא במגמת עליה !
❑ שיעור הקצונה נמצא גבוה מהממוצע הארצי !

❑ שיעור הנשר נמוך מהממוצע הארצי!
ישר כח!!

2

נתוני רשות

 -סודי -

שיעור גיוס גברים
לאחר שלוש שנים
73.2%

1999

78.3%

1998

לאחר שנה

72.5% 75.2%

1997

מושגים
75.1% 75.1%

1996

שיעור הגיוס ברשות75.2% :
שיעור הגיוס באשכול:
83.7%
שיעור הגיוס הארצי73.1% :

שיעור הגיוס באשכול נמוך ביחס לממוצע באשכול ו גבוה ביחס לממוצע הארצי

שיטת חישוב
הנתון המדויק ביותר הינו הנתון לאחר שלוש שנים ,שכן ישנם מסלולים הדוחים את הליכי הגיוס של המלש"ב.
אולם ,כדי לספק תמונה עדכנית לשם בניית תכנית עבודה ,מוצגים בנוסף נתונים לאחר שנה מסיום כיתה י"ב
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לאחר שנה :הנתון
מתייחס לשיעור
המתגייסים מקרב
תושבי הרשות שנה
לאחר שמלאו להם 18
שנים.
לאחר שלוש שנים:
הנתון מתייחס
לשיעור המתגייסים
מקרב תושבי הרשות
שלוש שנים לאחר
שמלאו להם  18שנים.

 -סודי -

יעדי גיוס  -גברים
רשות

אשכול

ארצי

לחימה

63.5%

49.6%

47.0%

עתודה אקדמית

0.6%

3.3%

2.8%

טכני :עיסוק
בחשמלאות,
אופטיקה וכו'

טכני

3.0%

8.3%

12.2%

קורסים

24.0%

24.0%

18.2%

נהיגה

0.6%

1.3%

3.6%

מנהלה

8.4%

13.37%

16.2%

קורסים :המערך
כולל את כלל
התפקידים הנדרשים
להכשרה בתחילת
השירות ,ובכלל זה
מערך המודיעין
והסייבר של צה"ל
מנהלה :תפקידים
שאינם דורשים
הכשרה מקצועית
כלשהי בתחילת
השירות

שיעור הגיוס ללחימה ברשות גבוה ביחס לממוצע באשכול ו גבוה ביחס לממוצע
הארצי

שיטת חישוב
הנתון מתייחס לתושבי הרשות משנתון הלידה  ,1997שלוש שנים לאחר שנת הגיוס העיקרית (גיל  .)18הנתון
יציב ואינו צפוי להשתנות משמעותית עוד.
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מושגים

 -סודי -

קצונה  -גברים
14.3%

2017

17.1%
13.2%

2016
שיעור הקצונה ברשות :2017
שיעור הקצונה באשכול :2017
שיעור הקצונה הארצי :2017

2015
14.3%
10.6%
8.0%

שיעור הקצונה ברשות גבוה ביחס לממוצע באשכול ו גבוה מהממוצע הארצי

שיטת חישוב

שיטת החישוב מסתמכת על שנת שחרור ,דהיינו על שיעור הקצינים מתוך כלל מסיימים שירות החובה באותה השנה.
זאת מכיוון שפרק הזמן שבין הגיוס לקצונה משתנה מה שלא מאפשר מדידה לפי שנת גיוס .כמו כן ,שיטה זו
מתואמת עם אופן המדידה הצה"לי.
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מושגים
קצונה – כלל החיילים
שיצאו לקורס קצינים
או שדרגתם הינה
דרגת קצין ללא קורס
קצינים (כגון
עתודאים)

שנת שחרור – הנתון
מתייחס לתושבי
הרשות שסיימו
שירות חובה בשנה
המדוברת

 -סודי -

מכינות ושנות שירות  -גברים
מושגים
10%

9%

10%

4.8%

3.3%

1999

1998
מכינה

5.9%

1997

שנת שירות

שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות ברשות14.8% :
שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות באשכול10.1% :
שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות ארצי 7.4% :

שיעור הפונים לביצוע שנת שירות או מכינה ברשות גבוה ביחס לממוצע באשכול ו גבוה ביחס לממוצע
הארצי

שיטת חישוב
הנתון מציג את שיעור תושבי הרשות משנתוני הלידה  1997-1999אשר פונים לביצוע שנות שירות ומכינות .בשנים
הקודמות לא נכללו בנתונים מכינות חצי שנתיות ,לכן ייתכן פער בין הנתון במצגת זו לבין הנתון בשנים קודמות.
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מכינות ושנות
שירות :מסגרות
חינוכיות עבור
מלש"בים לאחר
תום התיכון
הנמשכות בין חצי
שנה לשנה וחצי,
במסגרתן מבצעים
פעילויות הכנה
לצה"ל ,חינוך
למעורבות חברתית
ותרומה לקהילה.
שירותם הצבאי של
המשתתפים נדחה
בהתאם.

 -סודי -

שיעור גיוס נשים
לאחר שלוש שנים

67.7%

1999

70.4%

1998

לאחר שנה

75.2% 75.7%

1997

מושגים
71.8% 70.9%

1996

שיעור הגיוס ברשות75.7% :
שיעור הגיוס באשכול:
77.5%
שיעור הגיוס הארצי58.2% :

שיעור הגיוס ברשות דומה לממוצע באשכול ו גבוה ביחס לממוצע הארצי

שיטת חישוב
הנתון המדויק ביותר הינו הנתון לאחר שלוש שנים ,שכן ישנם מסלולים הדוחים את הליכי הגיוס של המלש"ב.
אולם ,כדי לספק תמונה עדכנית לשם בניית תכנית עבודה ,מוצגים בנוסף נתונים לאחר שנה מסיום כיתה י"ב
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לאחר שנה :הנתון
מתייחס לשיעור
המתגייסים מקרב
תושבי הרשות שנה
לאחר שמלאו להם 18
שנים.
לאחר שלוש שנים:
הנתון מתייחס
לשיעור המתגייסים
מקרב תושבי הרשות
שלוש שנים לאחר
שמלאו להם  18שנים.

 -סודי -

יעדי גיוס  -נשים
רשות

אשכול

ארצי

לחימה

5.9%

9.0%

9.7%

עתודה אקדמית

1.3%

0.8%

0.8%

טכני :עיסוק
בחשמלאות,
אופטיקה וכו'

טכני

5.2%

4.1%

6.3%

קורסים

83.7%

76.3%

70.6%

נהיגה

0.6%

0.7%

1.2%

מינהלה

3.3%

9.01%

11.4%

קורסים :המערך
כולל את כלל
התפקידים הנדרשים
להכשרה בתחילת
השירות ,ובכלל זה
מערך המודיעין
והסייבר של צה"ל
יתר :תפקידים
שאינם דורשים
הכשרה מקצועית
כלשהי בתחילת
השירות

שיעור הגיוס ללחימה ברשות נמוך ביחס לממוצע באשכול ו נמוך מהממוצע
הארצי

שיטת חישוב
הנתון מתייחס לתושבות הרשות משנתון הלידה  ,1997שלוש שנים לאחר שנת הגיוס העיקרית (גיל  .)18הנתון
יציב ואינו צפוי להשתנות משמעותית עוד.
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מושגים

 -סודי -

קצונה  -נשים
17.4%

17.3%

מושגים

12.8%

2017

2016
שיעור הקצונה ברשות :2017
שיעור הקצונה באשכול :2017
שיעור הקצונה הארצי :2017

2015
17.3%
10.2%
7.4%

שיעור הקצונה ברשות גבוה ביחס לממוצע באשכול ו גבוה ביחס לממוצע הארצי

שיטת חישוב

שיטת החישוב מסתמכת על שנת שחרור ,דהיינו על שיעור הקצינים מתוך כלל מסיימים שירות החובה באותה השנה.
זאת מכיוון שפרק הזמן שבין הגיוס לקצונה משתנה מה שלא מאפשר מדידה לפי שנת גיוס .כמו כן ,שיטה זו
מתואמת עם אופן המדידה הצה"לי.
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קצונה – כלל החיילים
שיצאו לקורס קצינים
או שדרגתם הינה
דרגת קצין ללא קורס
קצינים (כגון
עתודאים)

שנת שחרור – הנתון
מתייחס לבוגרי בית
הספר שסיימו שירות
חובה בשנה המדוברת

 -סודי -

מכינות ושנות שירות  -נשים
מושגים
14.2%

13.6%

9.9%

9.3%

6.8%

7.4%

1999

1998

1997

מכינה

שנת שירות

שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות ברשות23.5% :
שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות באשכול13.5% :
שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות ארצי 8.0% :

שיעור הפונים לביצוע שנת שירות או מכינה ברשות גבוה ביחס לממוצע באשכול ו גבוה ביחס לממוצע
הארצי

שיטת חישוב
הנתון מציג את שיעור תושבי הרשות משנתוני הלידה  1997-1999אשר פונים לביצוע שנות שירות ומכינות .בשנים
הקודמות לא נכללו בנתונים מכינות חצי שנתיות ,לכן ייתכן פער בין הנתון במצגת זו לבין הנתון בשנים קודמות.
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מכינות ושנות
שירות :מסגרות
חינוכיות עבור
מלש"בים לאחר
תום התיכון
הנמשכות בין חצי
שנה לשנה וחצי,
במסגרתן מבצעים
פעילויות הכנה
לצה"ל ,חינוך
למעורבות חברתית
ותרומה לקהילה.
שירותם הצבאי של
המשתתפים נדחה
בהתאם.

נתוני גיוס ושירות :תיכון המושבה זכרון יעקב

אכ"א/חתומכ"א/מנט"ם

 -סודי -

שיעור גיוס גברים
98.2%

2017

לאחר שנה
לאחר שלוש שנים
96.2% 97.5%
95.6% 94.7%
93.5%

2016

2015

2014

שיעור הגיוס בבית הספר94.7% :
שיעור הגיוס בפיקוח:
92.4%
שיעור הגיוס הארצי73.1% :

שיעור הגיוס בבית הספר דומה לממוצע בפיקוח ו גבוה ביחס לממוצע הארצי

שיטת חישוב
הנתון המדויק ביותר הינו הנתון לאחר שלוש שנים ,שכן ישנם מסלולים הדוחים את הליכי הגיוס של המלש"ב.
אולם ,כדי לספק תמונה עדכנית לשם בניית תכנית עבודה ,מוצגים בנוסף נתונים לאחר שנה מסיום כיתה י"ב
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מושגים
לאחר שנה :הנתון
מתייחס לשיעור
המתגייסים מקרב
בוגרי בית הספר עד
תום שנה לאחר סיום
הלימודים
לאחר שלוש שנים:
הנתון מתייחס
לשיעור המתגייסים
מקרב בוגרי בית
הספר שלוש שנים
לאחר סיום הלימודים

 -סודי -

מכינות ושנות שירות  -גברים
מושגים
11.4%

5.4%
9.3%

7.2%

0.9%

2016

2017
מכינה

6.1%

2015

שנת שירות

שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות בבית הספר 12.6% :
שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות בפיקוח 8.9% :
שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות ארצי 7.4% :

שיעור הפונים לביצוע שנת שירות או מכינה בבית הספר גבוה ביחס לממוצע בפיקוח ו גבוה ביחס
לממוצע הארצי

שיטת חישוב
הנתון מציג את שיעור תלמידי בית הספר משנתוני הסיום  2015-2017אשר פונים לביצוע שנות שירות ומכינות .בשנים
הקודמות לא נכללו בנתונים מכינות חצי שנתיות ,לכן ייתכן פער בין הנתון במצגת זו לבין הנתון בשנים קודמות.
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מכינות ושנות
שירות :מסגרות
חינוכיות עבור
מלש"בים לאחר
תום התיכון
הנמשכות בין חצי
שנה לשנה וחצי,
במסגרתן מבצעים
פעילויות הכנה
לצה"ל ,חינוך
למעורבות חברתית
ותרומה לקהילה.
שירותם הצבאי של
המשתתפים נדחה
בהתאם.

 -סודי -

יעדי גיוס  -גברים
בית ספר

פיקוח

ארצי

לחימה

68.5%

46.3%

47.0%

עתודה אקדמית

1.8%

3.1%

2.8%

טכני :עיסוק
בחשמלאות,
אופטיקה וכו'

טכני

0.9%

13.6%

12.2%

קורסים

20.4%

20.4%

18.2%

נהיגה

0.0%

3.3%

3.6%

מינהלה

8.3%

13.31%

16.2%

קורסים :המערך
כולל את כלל
התפקידים הנדרשים
להכשרה בתחילת
השירות ,ובכלל זה
מערך המודיעין
והסייבר של צה"ל
יתר :תפקידים
שאינם דורשים
הכשרה מקצועית
כלשהי בתחילת
השירות

שיעור הגיוס ללחימה בבית הספר גבוה ביחס לממוצע בפיקוח ו גבוה ביחס
לממוצע הארצי

שיטת חישוב
הנתון מתייחס לבוגרי בית הספר לשנת  ,2015שלוש שנים לאחר תום לימודיהם .הנתון יציב ואינו צפוי
להשתנות משמעותית עוד.
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מושגים

 -סודי -

קצונה  -גברים
18.9%

מושגים
10%

0%

2017

2016

2015

18.9%
שיעור הקצונה בבית הספר :2017
שיעור הקצונה בפיקוח :2017
7.3%
שיעור הקצונה הארצי 8.0% :2017

שיעור הקצונה בבית הספר גבוה ביחס לממוצע בפיקוח ו גבוה מהממוצע הארצי

שיטת חישוב

שיטת החישוב מסתמכת על שנת שחרור ,דהיינו על שיעור הקצינים מתוך כלל מסיימים שירות החובה באותה השנה.
זאת מכיוון שפרק הזמן שבין הגיוס לקצונה משתנה מה שלא מאפשר מדידה לפי שנת גיוס .כמו כן ,שיטה זו
מתואמת עם אופן המדידה הצה"לי.
16

קצונה – כלל החיילים
שיצאו לקורס קצינים
או שדרגתם הינה
דרגת קצין ללא קורס
קצינים (כגון
עתודאים)

שנת שחרור – הנתון
מתייחס לבוגרי בית
הספר שסיימו שירות
חובה בשנה המדוברת

 -סודי -

שיעור גיוס נשים
98.1%

2017

לאחר שנה
לאחר שלוש שנים
99.0% 98.0%
97.2% 97.2%
95.0%

2016

2015

2014

97.2%
שיעור הגיוס בבית הספר:
שיעור הגיוס בפיקוח:
90.9%
שיעור הגיוס הארצי58.2% :

שיעור הגיוס בבית הספר גבוה לממוצע בפיקוח וגבוה ביחס לממוצע הארצי

שיטת חישוב
הנתון המדויק ביותר הינו הנתון לאחר שלוש שנים ,שכן ישנם מסלולים הדוחים את הליכי הגיוס של המלש"ב.
אולם ,כדי לספק תמונה עדכנית לשם בניית תכנית עבודה ,מוצגים בנוסף נתונים לאחר שנה מסיום כיתה י"ב
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מושגים
לאחר שנה :הנתון
מתייחס לשיעור
המתגייסים מקרב
בוגרי בית הספר עד
תום שנה לאחר סיום
הלימודים
לאחר שלוש שנים:
הנתון מתייחס
לשיעור המתגייסים
מקרב בוגרי בית
הספר שלוש שנים
לאחר סיום הלימודים

 -סודי -

מכינות ושנות שירות  -נשים
מושגים
17.3%
14.3%

10.2%

13.5%

9.2%

7.4%

2017

2016

2015

מכינה

שנת שירות

שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות בבית הספר 30.8% :
שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות בפיקוח 11.1% :
שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות ארצי 8.0% :

שיעור הפונים לביצוע שנת שירות או מכינה בבית הספר גבוה ביחס לממוצע בפיקוח ו גבוה ביחס
לממוצע הארצי

שיטת חישוב
הנתון מציג את שיעור תלמידי בית הספר משנתוני הסיום  2015-2017אשר פונים לביצוע שנות שירות ומכינות .בשנים
הקודמות לא נכללו בנתונים מכינות חצי שנתיות ,לכן ייתכן פער בין הנתון במצגת זו לבין הנתון בשנים קודמות.
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מכינות ושנות
שירות :מסגרות
חינוכיות עבור
מלש"בים לאחר
תום התיכון
הנמשכות בין חצי
שנה לשנה וחצי,
במסגרתן מבצעים
פעילויות הכנה
לצה"ל ,חינוך
למעורבות חברתית
ותרומה לקהילה.
שירותם הצבאי של
המשתתפים נדחה
בהתאם.

 -סודי -

יעדי גיוס  -נשים
בית ספר

פיקוח

ארצי

לחימה

5.7%

9.3%

9.7%

עתודה אקדמית

1.0%

0.8%

0.8%

טכני :עיסוק
בחשמלאות,
אופטיקה וכו'

טכני

8.6%

6.8%

6.3%

קורסים

82.9%

72.4%

70.6%

נהיגה

0.0%

1.1%

1.2%

מנהלה

1.9%

9.55%

11.4%

קורסים :המערך
כולל את כלל
התפקידים הנדרשים
להכשרה בתחילת
השירות ,ובכלל זה
מערך המודיעין
והסייבר של צה"ל
יתר :תפקידים
שאינם דורשים
הכשרה מקצועית
כלשהי בתחילת
השירות

שיעור הגיוס ללחימה בבית הספר נמוך ביחס לממוצע בפיקוח ו נמוך מהממוצע
הארצי

שיטת חישוב
הנתון מתייחס לבוגרי בית הספר לשנת  ,2015שלוש שנים לאחר תום לימודיהם .הנתון יציב ואינו צפוי
להשתנות משמעותית עוד.
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מושגים

 -סודי -

קצונה  -נשים
25.8%
13.5%

2017

10.9%

2016

2015

13.5%
שיעור הקצונה בבית הספר :2017
שיעור הקצונה בפיקוח :2017
7.0%
שיעור הקצונה הארצי 7.4% :2017

שיעור הקצונה בבית הספר גבוה ביחס לממוצע בפיקוח ו גבוה מהממוצע הארצי

שיטת חישוב

שיטת החישוב מסתמכת על שנת שחרור ,דהיינו על שיעור הקצינים מתוך כלל מסיימים שירות החובה באותה השנה.
זאת מכיוון שפרק הזמן שבין הגיוס לקצונה משתנה מה שלא מאפשר מדידה לפי שנת גיוס .כמו כן ,שיטה זו
מתואמת עם אופן המדידה הצה"לי.
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מושגים
קצונה – כלל החיילים
שיצאו לקורס קצינים
או שדרגתם הינה
דרגת קצין ללא קורס
קצינים (כגון
עתודאים)

שנת שחרור – הנתון
מתייחס לבוגרי בית
הספר שסיימו שירות
חובה בשנה המדוברת

נתוני גיוס ושירות :תיכון ממד זכרון יעקב

אכ"א/חתומכ"א/מנט"ם

 -סודי -

שיעור גיוס גברים
לאחר שנה

לאחר שלוש שנים
93.8% 100.0%
93.8%

מושגים

68.8%

0.0%
2017

2016

2015

0.0%
2014

שיעור הגיוס בבית הספר100.0% :
שיעור הגיוס בפיקוח:
88.0%
שיעור הגיוס הארצי73.1% :

שיעור הגיוס בבית הספר גבוה לממוצע בפיקוח ו גבוה ביחס לממוצע הארצי

שיטת חישוב
הנתון המדויק ביותר הינו הנתון לאחר שלוש שנים ,שכן ישנם מסלולים הדוחים את הליכי הגיוס של המלש"ב.
אולם ,כדי לספק תמונה עדכנית לשם בניית תכנית עבודה ,מוצגים בנוסף נתונים לאחר שנה מסיום כיתה י"ב
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לאחר שנה :הנתון
מתייחס לשיעור
המתגייסים מקרב
בוגרי בית הספר עד
תום שנה לאחר סיום
הלימודים
לאחר שלוש שנים:
הנתון מתייחס
לשיעור המתגייסים
מקרב בוגרי בית
הספר שלוש שנים
לאחר סיום הלימודים

 -סודי -

מכינות ושנות שירות  -גברים
מושגים
68.8%

43.8%

62.5%

0%

0%

6.2%

2017

2016

2015

מכינה

שנת שירות

שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות בבית הספר 43.8% :
שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות בפיקוח 18.8% :
שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות ארצי 7.4% :

שיעור הפונים לביצוע שנת שירות או מכינה בבית הספר גבוה ביחס לממוצע בפיקוח ו גבוה ביחס
לממוצע הארצי

שיטת חישוב
הנתון מציג את שיעור תלמידי בית הספר משנתוני הסיום  2015-2017אשר פונים לביצוע שנות שירות ומכינות .בשנים
הקודמות לא נכללו בנתונים מכינות חצי שנתיות ,לכן ייתכן פער בין הנתון במצגת זו לבין הנתון בשנים קודמות.
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מכינות ושנות
שירות :מסגרות
חינוכיות עבור
מלש"בים לאחר
תום התיכון
הנמשכות בין חצי
שנה לשנה וחצי,
במסגרתן מבצעים
פעילויות הכנה
לצה"ל ,חינוך
למעורבות חברתית
ותרומה לקהילה.
שירותם הצבאי של
המשתתפים נדחה
בהתאם.

 -סודי -

יעדי גיוס  -גברים
בית ספר

פיקוח

ארצי

לחימה

75.0%

60.5%

47.0%

עתודה אקדמית

0.0%

2.9%

2.8%

טכני :עיסוק
בחשמלאות,
אופטיקה וכו'

טכני

0.0%

9.2%

12.2%

קורסים

12.5%

13.5%

18.2%

נהיגה

0.0%

2.8%

3.6%

מינהלה

12.5%

11.18%

16.2%

קורסים :המערך
כולל את כלל
התפקידים הנדרשים
להכשרה בתחילת
השירות ,ובכלל זה
מערך המודיעין
והסייבר של צה"ל
יתר :תפקידים
שאינם דורשים
הכשרה מקצועית
כלשהי בתחילת
השירות

שיעור הגיוס ללחימה בבית הספר גבוה ביחס לממוצע בפיקוח ו גבוה ביחס
לממוצע הארצי

שיטת חישוב
הנתון מתייחס לבוגרי בית הספר לשנת  ,2015שלוש שנים לאחר תום לימודיהם .הנתון יציב ואינו צפוי
להשתנות משמעותית עוד.
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מושגים

 -סודי -

שיעור גיוס נשים
לאחר שלוש שנים

93.3%

2017

78.6%

2016

לאחר שנה

81.8%

72.7%

2015

90.0% 90.0%

2014

81.8%
שיעור הגיוס בבית הספר:
שיעור הגיוס בפיקוח:
27.0%
שיעור הגיוס הארצי58.2% :

שיעור הגיוס בבית הספר גבוה לממוצע בפיקוח וגבוה ביחס לממוצע הארצי

שיטת חישוב
הנתון המדויק ביותר הינו הנתון לאחר שלוש שנים ,שכן ישנם מסלולים הדוחים את הליכי הגיוס של המלש"ב.
אולם ,כדי לספק תמונה עדכנית לשם בניית תכנית עבודה ,מוצגים בנוסף נתונים לאחר שנה מסיום כיתה י"ב
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מושגים
לאחר שנה :הנתון
מתייחס לשיעור
המתגייסים מקרב
בוגרי בית הספר עד
תום שנה לאחר סיום
הלימודים
לאחר שלוש שנים:
הנתון מתייחס
לשיעור המתגייסים
מקרב בוגרי בית
הספר שלוש שנים
לאחר סיום הלימודים

 -סודי -

מכינות ושנות שירות  -נשים
מושגים
70%

28.6%

45.4%

3.3%

7.1%

0%

2017

2016

2015

מכינה

שנת שירות

שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות בבית הספר 73.3% :
שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות בפיקוח 10.3% :
שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות ארצי 8.0% :

שיעור הפונים לביצוע שנת שירות או מכינה בבית הספר גבוה ביחס לממוצע בפיקוח ו גבוה ביחס
לממוצע הארצי

שיטת חישוב
הנתון מציג את שיעור תלמידי בית הספר משנתוני הסיום  2015-2017אשר פונים לביצוע שנות שירות ומכינות .בשנים
הקודמות לא נכללו בנתונים מכינות חצי שנתיות ,לכן ייתכן פער בין הנתון במצגת זו לבין הנתון בשנים קודמות.
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מכינות ושנות
שירות :מסגרות
חינוכיות עבור
מלש"בים לאחר
תום התיכון
הנמשכות בין חצי
שנה לשנה וחצי,
במסגרתן מבצעים
פעילויות הכנה
לצה"ל ,חינוך
למעורבות חברתית
ותרומה לקהילה.
שירותם הצבאי של
המשתתפים נדחה
בהתאם.

 -סודי -

יעדי גיוס  -נשים
בית ספר

פיקוח

ארצי

לחימה

22.2%

12.4%

9.7%

עתודה אקדמית

0.0%

1.2%

0.8%

טכני :עיסוק
בחשמלאות,
אופטיקה וכו'

טכני

0.0%

4.6%

6.3%

קורסים

77.8%

62.6%

70.6%

נהיגה

0.0%

0.6%

1.2%

מינהלה

0.0%

18.61%

11.4%

קורסים :המערך
כולל את כלל
התפקידים הנדרשים
להכשרה בתחילת
השירות ,ובכלל זה
מערך המודיעין
והסייבר של צה"ל
יתר :תפקידים
שאינם דורשים
הכשרה מקצועית
כלשהי בתחילת
השירות

שיעור הגיוס ללחימה בבית הספר גבוה ביחס לממוצע בפיקוח ו גבוה מהממוצע
הארצי

שיטת חישוב
הנתון מתייחס לבוגרי בית הספר לשנת  ,2015שלוש שנים לאחר תום לימודיהם .הנתון יציב ואינו צפוי
להשתנות משמעותית עוד.
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מושגים

 -סודי -

קצונה  -נשים
33.3%

2017

מושגים

0%

0%

2016

2015

33.3%
שיעור הקצונה בבית הספר :2017
שיעור הקצונה בפיקוח :2017
9.2%
שיעור הקצונה הארצי 7.4% :2017

שיעור הקצונה בבית הספר גבוה ביחס לממוצע בפיקוח ו גבוה מהממוצע הארצי

שיטת חישוב

שיטת החישוב מסתמכת על שנת שחרור ,דהיינו על שיעור הקצינים מתוך כלל מסיימים שירות החובה באותה השנה.
זאת מכיוון שפרק הזמן שבין הגיוס לקצונה משתנה מה שלא מאפשר מדידה לפי שנת גיוס .כמו כן ,שיטה זו
מתואמת עם אופן המדידה הצה"לי.
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קצונה – כלל החיילים
שיצאו לקורס קצינים
או שדרגתם הינה
דרגת קצין ללא קורס
קצינים (כגון
עתודאים)

שנת שחרור – הנתון
מתייחס לבוגרי בית
הספר שסיימו שירות
חובה בשנה המדוברת

נתוני גיוס ושירות :תיכון דמוקרטי קשת

אכ"א/חתומכ"א/מנט"ם

 -סודי -

שיעור גיוס גברים
לאחר שנה

לאחר שלוש שנים

מושגים

94.1%
50.0%

2017

2016

42.9%

57.1%

2015

60.0% 60.0%

2014

שיעור הגיוס בבית הספר42.9% :
שיעור הגיוס בפיקוח:
92.4%
שיעור הגיוס הארצי73.1% :

שיעור הגיוס בבית הספר נמוך לממוצע בפיקוח ו נמוך ביחס לממוצע הארצי

שיטת חישוב
הנתון המדויק ביותר הינו הנתון לאחר שלוש שנים ,שכן ישנם מסלולים הדוחים את הליכי הגיוס של המלש"ב.
אולם ,כדי לספק תמונה עדכנית לשם בניית תכנית עבודה ,מוצגים בנוסף נתונים לאחר שנה מסיום כיתה י"ב
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לאחר שנה :הנתון
מתייחס לשיעור
המתגייסים מקרב
בוגרי בית הספר עד
תום שנה לאחר סיום
הלימודים
לאחר שלוש שנים:
הנתון מתייחס
לשיעור המתגייסים
מקרב בוגרי בית
הספר שלוש שנים
לאחר סיום הלימודים

 -סודי -

מכינות ושנות שירות  -גברים
מושגים
12.5%
29.4%

25%

0%

2016

2017
מכינה

28.6%
14.3%

2015

שנת שירות

שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות בבית הספר 29.4% :
שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות בפיקוח 8.9% :
שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות ארצי 7.4% :

שיעור הפונים לביצוע שנת שירות או מכינה בבית הספר גבוה ביחס לממוצע בפיקוח ו גבוה ביחס
לממוצע הארצי

שיטת חישוב
הנתון מציג את שיעור תלמידי בית הספר משנתוני הסיום  2015-2017אשר פונים לביצוע שנות שירות ומכינות .בשנים
הקודמות לא נכללו בנתונים מכינות חצי שנתיות ,לכן ייתכן פער בין הנתון במצגת זו לבין הנתון בשנים קודמות.
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מכינות ושנות
שירות :מסגרות
חינוכיות עבור
מלש"בים לאחר
תום התיכון
הנמשכות בין חצי
שנה לשנה וחצי,
במסגרתן מבצעים
פעילויות הכנה
לצה"ל ,חינוך
למעורבות חברתית
ותרומה לקהילה.
שירותם הצבאי של
המשתתפים נדחה
בהתאם.

 -סודי -

יעדי גיוס  -גברים
בית ספר

פיקוח

ארצי

לחימה

33.3%

46.3%

47.0%

עתודה אקדמית

0.0%

3.1%

2.8%

טכני :עיסוק
בחשמלאות,
אופטיקה וכו'

טכני

33.3%

13.6%

12.2%

קורסים

33.3%

20.4%

18.2%

נהיגה

0.0%

3.3%

3.6%

מינהלה

0.0%

13.31%

16.2%

קורסים :המערך
כולל את כלל
התפקידים הנדרשים
להכשרה בתחילת
השירות ,ובכלל זה
מערך המודיעין
והסייבר של צה"ל
יתר :תפקידים
שאינם דורשים
הכשרה מקצועית
כלשהי בתחילת
השירות

שיעור הגיוס ללחימה בבית הספר נמוך ביחס לממוצע בפיקוח ו נמוך ביחס
לממוצע הארצי

שיטת חישוב
הנתון מתייחס לבוגרי בית הספר לשנת  ,2015שלוש שנים לאחר תום לימודיהם .הנתון יציב ואינו צפוי
להשתנות משמעותית עוד.
32

מושגים

 -סודי -

קצונה  -גברים
50%

2017

מושגים

0%

0%

2016

2015

50.0%
שיעור הקצונה בבית הספר :2017
שיעור הקצונה בפיקוח :2017
7.3%
שיעור הקצונה הארצי 8.0% :2017

שיעור הקצונה בבית הספר גבוה ביחס לממוצע בפיקוח ו גבוה מהממוצע הארצי

שיטת חישוב

שיטת החישוב מסתמכת על שנת שחרור ,דהיינו על שיעור הקצינים מתוך כלל מסיימים שירות החובה באותה השנה.
זאת מכיוון שפרק הזמן שבין הגיוס לקצונה משתנה מה שלא מאפשר מדידה לפי שנת גיוס .כמו כן ,שיטה זו
מתואמת עם אופן המדידה הצה"לי.
33

קצונה – כלל החיילים
שיצאו לקורס קצינים
או שדרגתם הינה
דרגת קצין ללא קורס
קצינים (כגון
עתודאים)

שנת שחרור – הנתון
מתייחס לבוגרי בית
הספר שסיימו שירות
חובה בשנה המדוברת

 -סודי -

שיעור גיוס נשים
לאחר שלוש שנים
66.7%

66.7%

לאחר שנה

מושגים

50.0% 50.0%

0.0%
2017

2016

2015

0.0%
2014

50.0%
שיעור הגיוס בבית הספר:
שיעור הגיוס בפיקוח:
90.9%
שיעור הגיוס הארצי58.2% :

שיעור הגיוס בבית הספר נמוך לממוצע בפיקוח ונמוך ביחס לממוצע הארצי

שיטת חישוב
הנתון המדויק ביותר הינו הנתון לאחר שלוש שנים ,שכן ישנם מסלולים הדוחים את הליכי הגיוס של המלש"ב.
אולם ,כדי לספק תמונה עדכנית לשם בניית תכנית עבודה ,מוצגים בנוסף נתונים לאחר שנה מסיום כיתה י"ב
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לאחר שנה :הנתון
מתייחס לשיעור
המתגייסים מקרב
בוגרי בית הספר עד
תום שנה לאחר סיום
הלימודים
לאחר שלוש שנים:
הנתון מתייחס
לשיעור המתגייסים
מקרב בוגרי בית
הספר שלוש שנים
לאחר סיום הלימודים

 -סודי -

מכינות ושנות שירות  -נשים
מושגים

0%

33.3%

66.7%

50%

25%
0%

2016

2017
מכינה

2015

שנת שירות

שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות בבית הספר 83.3% :
שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות בפיקוח 11.1% :
שיעור הפונים לשנת שירות ולמכינות ארצי 8.0% :

שיעור הפונים לביצוע שנת שירות או מכינה בבית הספר גבוה ביחס לממוצע בפיקוח ו גבוה ביחס
לממוצע הארצי

שיטת חישוב
הנתון מציג את שיעור תלמידי בית הספר משנתוני הסיום  2015-2017אשר פונים לביצוע שנות שירות ומכינות .בשנים
הקודמות לא נכללו בנתונים מכינות חצי שנתיות ,לכן ייתכן פער בין הנתון במצגת זו לבין הנתון בשנים קודמות.
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מכינות ושנות
שירות :מסגרות
חינוכיות עבור
מלש"בים לאחר
תום התיכון
הנמשכות בין חצי
שנה לשנה וחצי,
במסגרתן מבצעים
פעילויות הכנה
לצה"ל ,חינוך
למעורבות חברתית
ותרומה לקהילה.
שירותם הצבאי של
המשתתפים נדחה
בהתאם.

 -סודי -

יעדי גיוס  -נשים
בית ספר

פיקוח

ארצי

לחימה

0.0%

9.3%

9.7%

עתודה אקדמית

0.0%

0.8%

0.8%

טכני :עיסוק
בחשמלאות,
אופטיקה וכו'

טכני

0.0%

6.8%

6.3%

קורסים

100.0%

72.4%

70.6%

נהיגה

0.0%

1.1%

1.2%

מינהלה

0.0%

9.55%

11.4%

קורסים :המערך
כולל את כלל
התפקידים הנדרשים
להכשרה בתחילת
השירות ,ובכלל זה
מערך המודיעין
והסייבר של צה"ל
יתר :תפקידים
שאינם דורשים
הכשרה מקצועית
כלשהי בתחילת
השירות

שיעור הגיוס ללחימה בבית הספר נמוך ביחס לממוצע בפיקוח ו נמוך מהממוצע
הארצי

שיטת חישוב
הנתון מתייחס לבוגרי בית הספר לשנת  ,2015שלוש שנים לאחר תום לימודיהם .הנתון יציב ואינו צפוי
להשתנות משמעותית עוד.
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מושגים

 -סודי -

קצונה  -נשים
50%

0%

0%

2017

2016

2015

0.0%
שיעור הקצונה בבית הספר :2017
שיעור הקצונה בפיקוח :2017
7.0%
שיעור הקצונה הארצי 7.4% :2017

שיעור הקצונה בבית הספר נמוך ביחס לממוצע בפיקוח ונמוך מהממוצע הארצי

שיטת חישוב

שיטת החישוב מסתמכת על שנת שחרור ,דהיינו על שיעור הקצינים מתוך כלל מסיימים שירות החובה באותה השנה.
זאת מכיוון שפרק הזמן שבין הגיוס לקצונה משתנה מה שלא מאפשר מדידה לפי שנת גיוס .כמו כן ,שיטה זו
מתואמת עם אופן המדידה הצה"לי.
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מושגים
קצונה – כלל החיילים
שיצאו לקורס קצינים
או שדרגתם הינה
דרגת קצין ללא קורס
קצינים (כגון
עתודאים)

שנת שחרור – הנתון
מתייחס לבוגרי בית
הספר שסיימו שירות
חובה בשנה המדוברת

