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   למערכת הביטחו דוחות הקשורי  

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ
: נבדקו בעיקר)  עתודאי  להל  (ל "בנושא שילוב חיילי העתודה האקדמית בצה

מיצוי  המקצועי של עתודאי  , שנתית לעתודאי  סדרי הכנת התכנית הרב
במסגרת " עתידי "ל והיבטי  בהפעלת תכנית "ששולבו בתפקידי  בצה

 . ל"קורת נערכה בעיקר בצההבי. העתודה האקדמית
נערכה ביקורת מעקב שתכליתה לבדוק באיזו מידה תוקנו הליקויי  העיקריי  

א של 55שממצאיה פורסמו בדוח שנתי , ל"שהועלו בביקורת בנושא תחנת גלי צה
 . ל ובמשרד הביטחו "ביקורת המעקב נערכה בצה. מבקר המדינה

, חברתי שבמשרד הביטחו  ינבדקו היבטי  שוני  של פעילות האג" הביטחונ
נוסח [מידת ההתאמה בי  פעילות האג" לבי  הוראות חוק שירות ביטחו  : ובה 
ולהוראת משרד הביטחו  ,  ולתקנות שהותקנו מכוחו1986 ו"התשמ, ]משולב

והאפשרות לאחדו ע  ; הבקרה על האפקטיביות של פעילויותיו; בנושא האג"
בדיקות השלמה . ות שונה מהקיימתתו* כפיפ, יחידה אחרת במשרד הביטחו 

 . ל"נעשו בצה
נערכה ביקורת על לוחות הזמני  לקביעת דרגת נכות באג" לשיקו  נכי  

בדיקות השלמה נעשו בנציבות שירות המדינה ובפרקליטות . שבמשרד הביטחו 
 . המדינה שבמשרד המשפטי 

נערכה הביקורת . לחברה אזרחית) מג (נבדק תהלי* מכירת מפעלי הנשק הקל 
במשרד האוצר וברשות החברות , )תעש(מ "בתעשייה הצבאית לישראל בע

  .הממשלתיות
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   ל"שילוב חיילי העתודה האקדמית בצה
 תקציר

ה  יוצאי צבא החייבי  )  עתודאי או עתודאי  להל  (חיילי העתודה האקדמית 
, ] משולבנוסח[בשירות סדיר או המתנדבי  לשירות כאמור על פי חוק שירות ביטחו  

וששירות  הצבאי נדחה בדר# כלל לתקופה של שלוש או ארבע שני  , 1986 ו"התשמ
בתו  לימודיו . לצור# לימודי  אקדמיי  באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה באר$

שלוש שני  במסגרת שירות : העתודאי אמור לחזור לשירות צבאי ולשרת כשש שני 
ספות במסגרת התחייבותו לשרת ושלוש שני  נו, שנדחה בשל לימודיו, החובה

 ).  שנתיי  מסיימי הלימודי  בתחו  הרפואה (בשירות קבע 
ל "מגבש ומגדיר את מדיניות צה, )ש" אמ להל  (אג( משאבי אנוש שבמטה הכללי 

קובע את , )ת" אג להל  (אג( התכנו  שבמטה הכללי . בנושא העתודה האקדמית
ש את איוש העתודאי  "לפיו מתכנ  אמו, הצור# בעתודאי  במגמות הלימוד השונות

כגו  חיל האוויר והחלל והזרוע לבניי  , ) סמכויות להל  (מפקדות ממונות . ל"בצה
מגדירות את הדרישות להצבת עתודאי  בתפקידי  במסגרותיה  לפי , הכוח ביבשה

וכ  אחראיות להפעלת העתודאי  , ת"ש ולאג"מגמות הלימוד ומעבירות אות  לאמ
  .בתפקידיה 

בינואר . בכל שנה, בממוצע,  עתודאי 900  התחילו לימודיה  כ2006 עד 1997בשני  
 קציני  וחיילי  בשירות חובה ובשלוש השני  4,200 ל כ" שירתו בצה2007

  .לאחר שלמדו במסגרת העתודה האקדמית, הראשונות לשירות הקבע
 פעולות הביקורת 
מבקר המדינה את שילוב בוגרי  בדק משרד 2007 עד מאי 2006בחודשי  אוקטובר 

  . ל"העתודה האקדמית בצה
 עיקרי הממצאי 

 שנתית לעתודאי  תכנית רב
בנושא העתודה האקדמית ) ש" תר להל  (שנתית   אושרה תכנית רב2002בשנת 

שקבעה את שיא, )2002ש עתודאי  " תר להל  (
1

 העתודאי  בשירות חובה בכל 
ש בכל הנוגע "ת ובאמ"י עבודה מרכזי באגושימשה עד לתקופת הביקורת כל, סמכות

__________________ 
. ית  להעסיק בשנה נתונהשל כוח אד  שנ) תקרה(שיא כוח אד  הוא ההיק  המרבי , ת"לפי הגדרת אג  1

 .השיא יכול להיות גדול מהתק  או שווה לו



 א58שנתי דוח  522
 היו עודפי  ניכרי  2006  ו2005כי בשני  , נמצא. ל"לתכנו  איוש  של עתודאי  בצה

 שפגעו במיצוי  2002ש עתודאי  "בעתודאי  בהשוואה לשיאי  שנקבעו בתר
 אינה ממלאת את ייעודה 2002ש עתודאי  "שתר, יוצא אפוא. המקצועי המיטבי

  .  עתודאי  בהתא  לצרכי כתכנית לאיוש
 מיצוי העתודאי  בשירות הצבאי

 על 2000הצור# במיפוי של התפקידי  שבה  יוצבו העתודאי  הועלה כבר משנת  . 1
ש "במהל# הכנת תר, כמו כ ; ל"ידי נציב קבילות החיילי  ובמחקרי  שנערכו בצה

א עוגנו ל, למרות זאת.  מופו התפקידי  שבה  יוצבו העתודאי 2002עתודאי  
כדי להבטיח את מיצוי  המקצועי המיטבי של , תפקידי  אלה ככלל בתקני 

כי בשנתיי  האחרונות הוצבו עתודאי  לא , נמצא ג . ל"העתודאי  בשירות בצה
 .2002ש עתודאי  "תמיד לפי תוצאות מיפוי התפקידי  שנעשה במהל# הכנת תר

 240   התפקידי  של כמשרד מבקר המדינה ער# השוואה במספר סמכויות בי . 2
 מה  58כי , ונמצא, לבי  התקני  שבה  ה  הוצבו, שנבחרו באופ  מקרי, עתודאי 

מצב כזה עלול לפגוע במיצוי  . ממלאי  תפקידי  שלא נקבעו לה  תקני ) 24% כ(
 . המקצועי של עתודאי  אלה

צוי  חוסר שביעות רצו  של עתודאי  משירות  הצבאי על רקע מיצוי  המקצועי  . 3
ובמחקרי  שער# , שהוזכר לעיל, 2000בדוח השנתי של נציב קבילות החיילי  משנת 

שעליה  , כי הסמכויות, נמצא. 2005  ו2004ש בשני  "המרכז למדעי ההתנהגות באמ
אינ  מקיימות פיקוח ראוי בעניי  , מוטלת האחריות למיצוי  המקצועי של העתודאי 

ש עצמו אינו מקיי  "אמ. תא  להשכלת שיבו$ עתודאי  בתפקידי  ובתקני  בה
 . בעניי  זה מטעמו פיקוח יזו  עליה 

  . מהעתודאי  לעבור קורס קציני 90%  עד כ80% על כ, ש"לפי מדיניות אמ . 4
 בשירות 2007ל בינואר "ששירתו בצה, )40% כ( העתודאי  4,200  מבי  כ1,700 כ

לא , כ#. וסמכו לקצונהלא ה, חובה או בשלוש השני  הראשונות לשירות הקבע
ונפגע המיצוי הפוטנציאלי מהשילוב של תרומתו , מומשה במלואה המדיניות שנקבעה

ושל תרומתו בעקבות , בעקבות רכישת ההשכלה האקדמית, המקצועית של העתודאי
 . הכשרתו והסמכתו כקצי 

 מכלל העתודאי  30% כ, 2006ש מנובמבר "לפי נתוני מחלקת הסגל באמ . 5
ל לא השלימו תואר ראשו  או שלא העבירו את פרטיו כדי שיוזנו "בצהששירתו 

, הרשומי  כחסרי תעודה, מספר כה ניכר של עתודאי . ל"לרישומי המחשב של צה
יתר על . ש והסמכויות לבדוק את הסיבות לכ# ולפעול לצמצו  התופעה"מחייב את אמ

בניגוד ,  דרגת סג 2005הוענקה משנת , שסיימו קורס קציני , ל"לעתודאי  כנ, כ 
שלפיה  , ל ובחוות דעת של מפקדת הפרקליט הצבאי הראשי"לאמור בפקודת מטכ

 . מ"נית  להעניק לעתודאי  אלה רק דרגת סג
 עתודאי  שה  מהנדסי חשמל במפקדת חיל האוויר 34מבי  ) 23% כ(לשמונה  . 6

שבעה  (1954 ד"התשי, כנדרש בחוק החשמל, ובמפקדת חיל הי  לא היו רישיונות
 מצב שאינו מאפשר לה   )  בחיל האוויר19 בחיל הי  ומהנדס אחד מבי  15מבי  

 . לבצע עבודות חשמל מכל סוג שהוא
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כי בכל אחת מהשנתיי  הראשונות לשירות הקבע הראשו  של , ש קבע"אמ . 7
 היה שיעור 2005בשנת .  מה 10%עד , מסיבות חריגות, העתודאי  נית  יהיה לשחרר

היו . 86% כ, בממוצע,  של שירות הקבע הראשו  של העתודאי  בסמכויותהמימוש
 14% שחלק  א( חרגו ב, הבדלי  ניכרי  בשיעור מימוש זה בי  הסמכויות השונות

בזרוע לבניי  הכוח ביבשה היה שיעור המימוש , כ# למשל.  מיעד השחרורי 8% וב
 .82% ש כ"באמ; 75.7%

 מבי  30%י  בעתודה האקדמית יהיה ש קבע יעד שלפיו מספר הנש"אמ . 8
 שיעור הנשי  2007 עד 2000בשני  . העתודאי  המתחילי  ללמוד בכל שנת לימודי 

  . 26%   ל11%בעתודה האקדמית היה נמו# מהיעד שנקבע ונע בי  
 במסגרת העתודה האקדמית" עתידי "היבטי  בהפעלת תכנית 

ראל באמצעות הקניית השכלה מיועדת לצמצ  פערי  בחברה ביש" עתידי "תכנית 
אקדמית בקרב תלמידי  מוכשרי  החיי  ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית 

התכנית מאתרת בני נוער בעלי פוטנציאל מהפריפריה ומלווה . של מדינת ישראל
דר# השירות הצבאי והלימודי  , ס התיכו "אות  מגיל חטיבת הביניי  וביה

ל "חלק מתכנית זאת מופעל בצה.   בשוק העבודהועד להשתלבות, באוניברסיטה
 להל  (באמצעות מינהלת מיוחדת בחיל המודיעי  , במסגרת העתודה האקדמית

המינהלת מעניקה סיוע כלכלי לעתודאי  . ש"ובפיקוח ובקרה של אמ) המינהלת
 . הזקוקי  לכ#

המינהלת קבעה תבחיני  להענקת סיוע כלכלי לעתודאי  על בסיס מצב  
יישובי  המדורגי  בדירוג : אקונומי ומדרג של יישובי  בסדר עדיפות יורדהסוציו

שתושביה  , יישובי  בדירוג א; שתושביה  ה  הזקוקי  ביותר לסיוע כלכלי, +א
שתושביה  זקוקי  במידה , ויישובי  בדירוג ב; זקוקי  במידה פחותה לסיוע כלכלי

ז "ת הלימודי  תשסבתחילת שנ. הפחותה משתי הדרגות הקודמות לסיוע זה
 : במדרג שונה מזה שנקבע" עתידי "צורפו העתודאי  לתכנית ) 2006אוקטובר (
+  היו מיישובי  בדירוג א30%שעה שרק ,  מה  היו מיישובי  בדירוג ב48% כ

  .שהעתודאי  מקרב תושביה  ה  הזקוקי  ביותר לסיוע כלכלי, ובדירוג א
 סיכו  והמלצות

דה האקדמית הוא אחד המסלולי  המרכזיי  והחשובי  מסלול העתו, ל"בראיית צה
, המגייס לשורותיו את מיטב הנוער ומכשיר  באקדמיה לתפקידי  מקצועיי , ל"בצה

העתודאי  תורמי  . ל כמובילי  מקצועיי  בתחומ "ובוגרי המסלול משרתי  בצה
ת שהיא חלק ממסגר, "עתידי "ותכנית ; רבות לסמכויות השונות שבה  ה  משובצי 

 .תורמת ג  תרומה חשובה לחברה בישראל, העתודה האקדמית
ש והסמכויות משקיעי  מאמ$ בטיפול בעתודאי  במסגרת לימודיה  ובמסגרת "אמ

ממצאי הביקורת מצביעי  על ליקויי  בטיפול בעתודאי  , ע  זאת. שירות  הצבאי
י  המתבטאי  בעיקר בכ# שלא בוצע מיפוי מפורט של התפקיד, בשירות  הצבאי

בכ# שיש עתודאי  המשובצי  בתפקידי  ; המיועדי  לעתודאי  ועיגונ  בתקני 
 בחלק מהתקני  שבה  מוצבי , ובכ# שמאפייני התק , שלא נקבעו לה  תקני 
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; אינ  משקפי  את מאפייני התפקידי  שאות  ממלאי  העתודאי , העתודאי 

 .ועי של העתודאי ש על מיצוי  המקצ"ובהיעדר פיקוח ראוי של הסמכויות ושל אמ
נוכח חשיבותו של מסלול העתודה האקדמית וכדי להפיק את התועלת המירבית 

ל יערו# מיפוי מפורט של התפקידי  המיועדי  לעתודאי  ויעג  "ראוי שצה, מבוגריו
מיפוי כזה כשיוכ  . ל בעתודאי "שישקפו את הצרכי  של צה, תפקידי  אלה בתקני 

ראוי להנהיג סדרי , כמו כ . ל"תודאי  שייקבע בצהצרי# לשמש בסיס לכל שיא של ע
, ש"ה  בסמכויות וה  על ידי אמ, פיקוח הדוקי  על מיצוי  המקצועי של העתודאי 

  . כדי למצות  מקצועית באופ  מיטבי
♦  

 מבוא
העוסקת , 2006במטה הכללי מספטמבר ) ש" אמ להל  (בהוראת קבע של אג  משאבי אנוש 

כי חיילי העתודה האקדמית ה  יוצאי צבא החייבי  בשירות סדיר או , נאמר, בעתודה האקדמית
וששירות  , 1986 ו"התשמ, ]נוסח משולב[המתנדבי  לשירות כאמור על פי חוק שירות ביטחו  

בהוראת קבע זאת . הצבאי נדחה לצור) לימודי  אקדמיי  באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה באר'
לפי תחומי הלימודי  , בדר) כלל שלוש או ארבע שני , נקבעו משכי דחיית השירות שאושרו

שמקצוע הלימודי  : וביניה , נקבעו בה התנאי  לקבלה לעתודה האקדמית, כמו כ . האקדמיי 
ל רשאי "החייל יתחייב לכ) שצה; תוא  את צורכי הצבא, שאותו מבקש החייל ללמוד, האקדמי

כשרה צבאית ראשונה במהל) שירות לדחות את מועד דחיית השירות כדי להכשיר את החייל ה
ושנית  יהיה להפסיק את דחיית השירות שלו פע  אחת או יותר כדי לאפשר הכשרה , החובה שלו

או להפסיק את דחיית השירות לצמיתות במקרי  המפורטי  בהוראת , צבאית במהל) שירות החובה
ש להתחייב לשירות יוצא צבא המבקש להתקבל לעתודה האקדמית יידר, כמו כ ; הקבע האמורה

 . כמפורט בהוראת הקבע האמורה, קבע עקב שיבוצו במקצוע צבאי לאחר סיו  לימודיו האקדמיי 
מיד לאחר )  עתודאי או עתודאי  להל  (נדחה שירות  הצבאי של חיילי העתודה האקדמית , בפועל

הנלמדת על פי המגמה , בדר) כלל לתקופה של שלוש או ארבע שנות לימודי , ל"גיוס  לצה
לפני . בשני  אלה נמנה העתודאי ע  כוחות המילואי ).  שבע שנות לימוד וחצי בלימודי רפואה (

בחלק . עוברי  העתודאי  טירונות, תחילת הלימודי  או בי  שנת הלימודי  הראשונה לשנייה
בתו  שנת הלימודי  . מחופשות הלימודי  מופעלי  חלק מהעתודאי  לצור) תעסוקה מבצעית

שלוש שני  במסגרת שירות : ונה העתודאי אמור לחזור לשירות צבאי ולשרת כשש שני האחר
ועוד שלוש שני  נוספות במסגרת התחייבותו לשרת בשירות קבע , שנדחה בשל לימודיו, החובה

לפיכ) מדובר מלכתחילה בהתחייבות לקשר ע  ).  שנתיי  מסיימי הלימודי  בתחו  הרפואה (
שלוש שנות , שבע שנות לימוד( שני  12 ולגבי לומדי רפואה כ,  שני ל למש) כתשע עד עשר"צה

 ל בס) "בשני  האחרונות מקבל כל עתודאי מענק מצה). שירות חובה ושנתיי  בשירות קבע
 .ח לכל שנת לימודי " ש8,500 כ

שהופעלה משנת , "עתידי "הנקראת תכנית , במסגרת העתודה האקדמית פועלת תכנית מיוחדת
עתודאי  אלה מקבלי  סיוע כלכלי . ועדת לעתודאי  הזכאי  לעזרה בתחו  הכלכליומי, 2000

 . לצור) לימודיה  בעתודה האקדמית, "עתידי "מתכנית 
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שהיה כפו  בתקופת הביקורת לחטיבת , )2מ" מנט להל  (המינהל לכוח אד  טכנולוגי ולמחקר 
ל בנושא " ומגדיר את מדיניות צהמגבש, )3א" חטיבת תומכ להל  (ש "תכנו  ומינהל כוח אד  באמ

שהוקמה בעקבות איחוד מינהל הגיוס ע  , "מיטב"יחידת , ש"גו  אחר באמ. העתודה האקדמית
ובליווי העתודאי  , מטפלת במיו  עתודאי  ובקבלת  למסלול שירות זה, בסיס הקליטה והמיו 

 כוח אד  במחלקת ענ  תכנו . החל מגיוס  ועד לחזרת  לשירות צבאי לאחר תקופת הלימודי 
קובע את הצור) בעתודאי  במגמות הלימוד , )ת" אג להל  (תכנו  שבאג  התכנו  שבמטה הכללי 

ובה  , ) סמכויות להל  (מפקדות ממונות . ל"מ את איוש העתודאי  בצה"ולפיו מתכנ  מנט, השונות
  להל  (מודיעי  חיל ה; )י" ז להל  (הזרוע לבניי  הכוח ביבשה ; חיל הי ; חיל האוויר והחלל

מגדירות , ואג  התקשוב) מ" אלר להל  (הרפואה והמרכזי  הלוגיסטיי  , אג  הלוגיסטיקה; ) "חמ
את הדרישות להצבת עתודאי  בתפקידי  במסגרותיה  לפי מגמות הלימוד ומעבירות אות  

 ידי מנוהלת על" עתידי "תכנית . וכ  אחראיות להפעלת העתודאי  בתפקידיה , ת"מ ולאג"למנט
 . ש"  ואמורה להיות בפיקוח ובבקרה של אמ"חמ

התחילו , )2006לגבי שנת " (מיטב"ונתוני יחידת ) 2005 עד 1997לגבי השני  (מ "לפי נתוני מנט
בכל אחת , "עתידי "החלו ללמוד בתכנית , מתוכ .  עתודאי 900 כ, בממוצע, לימודיה  בכל שנה

ל " שירתו בצה2007בינואר , מ"לפי נתוני מנט. אי  עתוד300 כ, בממוצע, 2006 עד 2000מהשני  
לאחר שלמדו ,  קציני  וחיילי  בשירות חובה ובשלוש השני  הראשונות לשירות הקבע4,200 כ

 . במסגרת העתודה האקדמית
הסתכמה העלות הכספית של העתודה האקדמית בשלב שירות , ל"לפי נתוני היוע' הכספי לרמטכ

 מיליו  20 עלות זאת כוללת עלויות של כ(ח " מיליו  ש170 בכ, 2006 עד 2004בשני  , החובה
 ). "שנכללו בתקציב חמ, "עתידי "ח עבור תכנית "ש

 בדק משרד מבקר המדינה את שילוב בוגרי העתודה 2007 עד מאי 2006בחודשי  מאוקטובר 
צועי של מיצוי  המק, שנתית לעתודאי  סדרי הכנת התכנית הרב: נבדקו בעיקר. ל"האקדמית בצה

במסגרת העתודה " עתידי "ל והיבטי  בהפעלת תכנית "עתודאי  ששולבו בתפקידי  בצה
, י"בז, ) חיל האוויר להל  (בזרוע האוויר והחלל , ת"באג, ש"הביקורת נערכה באמ. האקדמית

בדיקות .  "ובחמ, ש"הכפו  לאמ) ה" ממד להל  (במרכז למדעי ההתנהגות , בחיל הי , מ"באלר
ל "אצל היוע' הכספי לרמטכ, במפקדת קצי  הלוגיסטיקה הראשי, ו באג  התקשובהשלמה נעש

   ).ת" מפא להל  (ובמינהל למחקר ופיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית שבמשרד הביטחו  
 שנתית לעתודאי  תכנית רב
) ש" תר להל  (שנתית  לגיבוש תכנית רב, ש עבודת מטה"ת ובאמ" החלה באג2001באמצע שנת 

ש "ממסמכי  הנוגעי  להכנת תר). 2002ש עתודאי  " תר להל  (בנושא העתודה האקדמית 
ירידה בהיק  המצטרפי  לעתודה : וביניה , כי הצור) בה נבע ממספר בעיות,  עולה2002עתודאי  

האקדמית וחוסר שביעות רצו  מהשירות המקצועי בזמ  שירות החובה ובתקופת השירות הראשונה 
, עיסוק במקצוע אי; ביצוע תפקידי  שאינ  בליבת עיסוק ההנדסה; )קבע ראשוני  להל  (בקבע 

המהווי  מרכיב משמעותי בהחלטת המהנדס הצעיר לעזוב , סביבת עבודה ירודה וחוסר אתגר ועניי 

__________________ 
, שעסק עד אז בנושא העתודה האקדמית,  על בסיס המינהל הטכנולוגי2005מ הוק  באמצע שנת "מנט  2

 .ש"ועל בסיס ענ  תכנו  ומחקר באמ
 .א" הפכה החטיבה למחלקת תומכ2007במרס   3



 א58שנתי דוח  526
 העתודאי  בגופי  בראייה כוללת וגיבוש 4בחינת שיאי"מטרת עבודת המטה הוגדרה כ. ל"את צה

 ".לאור שינויי  ארגוניי  שחלו והצפויי  להתפתח, ויותשנתית לסמכ תכנית רב
, ת"הופעלה ועדה מיוחדת בראשות ראש מחלקת תכנו  באג, 2002ש עתודאי  "לצור) הכנת תר

). ש" ועדת התר להל  (ת "  ומפא"חמ, חיל האוויר: כגו , והיו חברי  בה נציגי גופי  שוני 
העתודאי  בחובה לאור השינויי  שחלו לבחו  את צרכי : "ש הייתה"מטרתה של ועדת התר

, תו) בדיקת אופ  המיצוי של העתודאי  בסמכויות במצב הקיי , ש"והצפויי  להתפתח בשנות התר
, ש"בעקבות פעילות ועדת התר". ל"שנתית לשיאי עתודאי  בחובה בצה גיבוש תכנית רב: וכ 

. שירות חובה בכל סמכותשקבעה את שיא העתודאי  ב, 2002ש עתודאי  " תר2002הוכנה בשנת 
 ושימשה עד לתקופת הביקורת כלי עבודה מרכזי 2002ת בפברואר "התכנית אושרה על ידי ראש אג

 . ל"מ בכל הנוגע לתכנו  איוש  של עתודאי  בצה"ת ובמנט"באג
כדי , ת יעדכ  פעמיי  בשנה את שיא העתודאי  שנקבע"כי אג,  נקבע2002ש עתודאי  "בתר

ת " ביצע אג2007 ועד ינואר 2004בתקופה מינואר . שחלו במהל) תקופות אלהלהתאימו לשינויי  
 . א) לא חלו בו שינויי  מהותיי , מספר עדכוני  בשיא הכולל של העתודאי  בשירות חובה

היה עוד  )  עתודאי 2,296 (2006 של העתודאי  לשנת 5כי במצבה הממוצעת, ש עולה"מנתוני אמ
לפי נתוני  .  עתודאי 1,974ש שעמד על "בהשוואה לשיא התר) 16% כ( עתודאי  322ממוצע של 

במסמ) של ). 32% כ( עתודאי  לעומת השיא 634 היה עוד  ניכר של 2006בנובמבר , מ"של מנט
ואלה , 2008 ועד 2005 כי קיימי  וצפויי  עודפי  בעתודאי  בשני  מ,  צוי 2005ת מדצמבר "אג

תכנו  לקוי זה נבע מתחזית . 2001 שהחלו לימודיה  בשנת נוצרו מתכנו  לקוי של מספר העתודאי 
אשר הביאה בחשבו  שיא גבוה מזה שנקבע , 2002ש עתודאי  "מוטעית של שיא העתודאי  בתר

 2002ש עתודאי  "בשל הפערי  הניכרי  בי  השיאי  שנקבעו בתר. 2002ש עתודאי  "בפועל בתר
ש עתודאי  "שיא שנתי נוס  לזה שנקבע בתר, ש"בשיתו  אמ, ת"הגדיר אג, לבי  מצבת העתודאי 

 ואיל) שיא שנתי זה גבוה באופ  ניכר 2006משנת . לצור) תכנו  קליטת  של העתודאי , 2002
 . 2002ש עתודאי  "מהשיא שנקבע בתר

בנוגע למספר המצטרפי  לעתודה האקדמית , מ למשרד מבקר המדינה"לפי תחזית שמסר מנט
בהשוואה , רי שבעתיד צפוי ג  חוסר בעתודאי  במגמות מסוימותה, בהשוואה לצור) בעתודאי 

 .2002ש עתודאי  "לשיא שנקבע בתר
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰·ÂÁ ˙Â¯È˘· ÌÈ‡„Â˙Ú‰ Ï˘ ˙Â·ˆÓ· ¯ÎÈ ‰ Û„ÂÚ‰ ÈÎ

‚‡ Ú·˜˘ ÌÈ‡„Â˙Ú‰ È‡È˘Ï ‰‡ÂÂ˘‰·"¯˙· ˙" ÌÈ‡„Â˙Ú ˘2002‰È ÂÎ„ÚÂ  , ˙ÈÊÁ˙‰Â
 ÌÈÎ¯ˆÏ ‰‡ÂÂ˘‰· ÌÈ‡„Â˙Ú· ¯ÂÒÁÓÏ ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÓ‚Ó·-¯˙˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ " ÌÈ‡„Â˙Ú ˘

2002ÌÈÎ¯ˆÏ Ì‡˙‰· ÌÈ‡„Â˙Ú ˘ÂÈ‡Ï ˙È Î˙Î ‰„ÂÚÈÈ ˙‡ ˙‡ÏÓÓ ‰ È‡  . 
 : בי  השאר, ל למשרד מבקר המדינה" מסר צה2007בהתייחסותו לממצאי הביקורת מיולי 

עה על ש זאת אי  יכולת השפ"לתר.  נקבעה לטווח זמ  של חמש שני 2002ש עתודאי  "תר . 1
וטווח השפעתה , שה  מש) הלימודי  של רוב העתודאי  באוניברסיטה, 2005 עד 2002 השני  מ

 . 2007  ו2006הוא בעיקר בשני  
יציב ככל , ש"מאפייני מער) העתודה האקדמית מחייבי  הגדרת שיא של עתודאי  בתר . 2

ה ולתכנ  את חזרת  ומולו יש לתכנ  את היק  העתודאי  שיפתחו לימודיה  בכל מגמ, הנית 

__________________ 
. של כוח אד  שנית  להעסיק בשנה נתונה) תקרה( ההיק  המרבי שיא כוח אד  הוא, ת"לפי הגדרת אג  4

 .השיא יכול להיות גדול מהתק  או שווה לו
המשמשת כמדד לרמת איוש כוח אד  ביחס , מצבת כוח אד  ממוצעת שנתית, ת"לפי הגדרה של אג  5

 .לשיא שנקבע
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קיימת לכל סמכות , המגדיר מסגרת תקני  מוגדרת, בהיותו שיא. לשירות סמו) לסיו  לימודיה 
האפשרות וא  החובה לעדכ  את התפקידי  המרכיבי  את השיא האמור בהמש) להתפתחויות 

מיצוי אכ  שינויי  אלה מקשי  על ה, במקרי  קיצוניי . הטכנולוגיות והאחרות החלות ע  השני 
אשר החלו לימודיה  ארבע שני  קוד  לכ  תחת הנחות עבודה אשר , המיטבי של העתודאי 

ש הוא הכלי המתאי  לניהול נושא "שיא העתודאי  שנקבע בתר, ל"בראיית צה. השתנו מאז
 ). בעניי  זה ראו להל (בתנאי שהוא נקבע על בסיס מיפוי תפקידי  סדור ומעודכ  , העתודאי 

תתחיל בשנה זאת פעילות לגיבוש , 2007 רלוונטית עד שנת 2002ש עתודאי  "רכיוו  שת . 3
 .2012 עד 2008ש חדשה לעתודאי  לשני  "תר

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ ˘·˘ ÔÂÂÈÎ ÈÎ2006 ,¯˙Ï ‰·˘" ÌÈ‡„Â˙Ú ˘2002 ˘È 
‰ÚÙ˘‰ ,È·ËÈÓ‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÂˆÈÓ· ÂÚ‚Ù˘ ÌÈ‡„Â˙Ú· ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÙ„ÂÚ ÂÈ‰ , ˙È Î˙˘ È¯‰

 ˙‡Ê‰˙¯ËÓ ˙‡ ‰‚È˘‰ ‡Ï .ÔÎÏ ,¯˙‰ ÔÂ Î˙·˘ ÈÂ‡¯" ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈÁ˜Ï‰ Â˜ÙÂÈ ‰˘„Á‰ ˘
‰˙Ó„Â˜Ó ¯˙ÂÈ ˙È·ÈË˜Ù‡Ï ‰ÎÙ‰Ï È„Î .   

 המיצוי המקצועי של העתודאי  בשירות הצבאי
שיבו' ,  תנאי  להכשרה חיילי  בעלי השכלה אקדמית בשירות סדיר "ל בנושא "בפקודת מטכ

כי העסקתו , שהתחייב לשירות קבע כתנאי להעסקתו במקצוע, נקבע בעניי  אקדמאי, "וקידו 
האקדמאי ישוב' בתפקיד שהוגדר : "לתנאי  ולמגבלות הבאי , בי  היתר, במקצוע תהיה כפופה
אגב השירות . במגמה המקצועית המחייבת את מקצועו של האקדמאי, בתק  כתפקיד אקדמי

הדרכה ומנהלה שונות , תחזוקהמטלות , במסגרת תפקידו ,יידרש האקדמאי למלא, במקצוע
 ".ובתנאי שהמטלות המקצועיות יהיו המאפיי  השולט בתפקידו, הקשורות למקצועו
ותקופות שירות במסגרת צרכי  אחרי  ) כגו  קורס קציני (כי תקופת הכשרה , בפקודה ג  נקבע

רות ג  תקופות שי. לא ייחשבו כתקופות של הפסקת העסקתו במקצועו, הנובעי  ממצב חירו 
תפקידי  שאינ  קשורי  , מסיבות מבצעיות, שבה  הוטלו עליו, שאורכ  עד שלושה חודשי  בשנה

עוד קובעת פקודה . לא ייחשבו כהפסקת העסקה במקצוע, )כולל קורסי  או השתלמויות(למקצועו 
כי אינו מועסק במקצוע , מסיבה כלשהי, אקדמאי המשוב' במקצוע שיהיה סבור", בי  היתר, זו כי

יהיה רשאי לפנות לרשות , )בכפו  למגבלות שפורטו לעיל(ו חדל להיות מועסק במקצוע א
המוסמכת  הרשות"וכי ; "המוסמכת ולבקש להתיר את התחייבותו שניתנה כתנאי לשיבוצו במקצוע

, או להורות על ביטול התחייבותו, תוכל לדחות את בקשת האקדמאי א  תמצא שאי  לה הצדקה
לעומת מש) הזמ  ,  שתשקול את מש) הזמ  שבו שירת האקדמאי במקצועלאחר, כולה או חלקה

 ". שנותר לו להשלמת התחייבותו
ל "תא, א דאז"בראשות ראש חטיבת תומכ, כי בסיכו  מפגש של פורו  כוח אד  טכנולוגי, יצוי 

אוכלוסיית העתודה הנה משאב אסטרטגי של "כי , הוא סיכ , 2005מסו  ספטמבר , ניסי  ברדה
יש לבצע חשיבה כיצד לא מבזבזי  את המשאב וכיצד לא גורמי  . המהווה מכפיל כוח, אהצב

כול  רוצי  את העתודאי  שה  משאב מצוי  וזול יחסית ולא לעול  . לבעיות בשביעות רצו 
  ".חוס 
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 מיפוי של תפקידי  לעתודאי  . 1

ל "ייחד הנקח, 2000נת שפורס  בש, )ל" הנקח להל  ( של נציב קבילות החיילי  29בדוח שנתי 
ל "הנקח. פרק נפרד ובו חוות דעת עקרונית מטעמו בנוגע לעתודה האקדמית במקצועות הטכנולוגיה

 עולה בצורה ברורה וחד, כיוו  שמהמספר ההול) וגדל של קבילות שבה  טיפל, כי עשה זאת, ציי 
בנושא ( לימודיה  כי עתודאי  לא מעטי  אינ  מועסקי  בתפקידי  ההולמי  את מגמת, משמעית

הרבה מעבר לענייניה  האישיי  , וכי מדובר בסוגיה שהשפעותיה רחבות היק ; )זה ראו בהמש)
: בי  היתר, ל ציי "הנקח. והנזק הטמו  בדברי  למערכת הצבאית הוא קשה, של הקציני  שפנו אליו

כלי  , ודאי האמוני  על שיבו' העת, ל"בירור הקבילות העלה כי כיו  אי  ברשות גורמי צה"
מתאימי  לבחו  את אופי התפקיד ולקבל הכרעות מקצועיות באשר להשכלה הדרושה לביצוע 

ל "דיחוי את מיפוי הצרכי  האמיתיי  של צה וכי הוא סבור שיש להשלי  ללא; "התפקיד
 . על מנת להבטיח מיצוי מיטבי של משאב יקר זה, באקדמאי  במקצועות הטכנולוגיה

בי  , מסקנות המחקר הצביעו. ש מחקר בנושא מיפוי תפקידי עתודאי " נער) באמ2000בשנת 
ועל קיו  עומס רב של ,  מהמטלות10%על כ) שיש תפקידי  הדורשי  מהנדס רק עבור , השאר

שיבו' כוח אד  , בי  היתר, המלצות המחקר כללו. מטלות לא מקצועיות המוטלות על העתודאי 
 . ביצוע מיו  מקצועי וטכני בחילותחלופי לתפקידי  שלא מחייבי  מהנדס ו
כי צוות המחקר נוכח , ל למשרד מבקר המדינה" מסר צה2007בהתייחסותו לממצאי הביקורת מיולי 

לי "ש או כל גו  מטכ"שעבודת המיפוי האמורה חייבת להיעשות בסמכויות השונות ולא על ידי אמ
 . הונחו הסמכויות לבצע את עבודת המיפוי במסגרת , לכ . אחר
שבו רוכז הידע המחקרי הקיי  בנושא העסקת כוח אד  בשוק , ה מסמ)" פרס  ממד2001ביוני 

לשימור , ובי  השאר הוצעו בו כיווני פעולה בכל הנוגע לגיוס, ל"כולל בצה, העבודה הישראלי
ÌÈÒ„ ‰Ó Ï˘ Ì˙·ˆ‰ ÌˆÚ  "כי, בי  היתר, צוי  במסמ) .ל"ולהעסקת כוח אד  טכנולוגי בצה

È‡˘ ÌÈ„È˜Ù˙ÏÌ˙¯˘Î‰Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó Ì  , Ì Âˆ¯ ˙ÂÚÈ·˘ È‡Ï ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ „Á‡Î ‰‰ÂÊ
‡·ˆ· ˙¯˘Ï ÍÈ˘Ó‰Ï Ì˙Â ÂÎ  ¯ÒÂÁÂ ˙Â¯È˘‰Ó ")בי  כיווני הפעולה והפתרו  ). ההדגשה במקור
הא  כל תקני כוח אד  הטכנולוגי ... לבחו  מחדש"האפשריי  לעתיד הועלתה במסמ) זה הצעה 

יש לבחו  הא  בהכרח נדרש בו , ג  כאשר התפקיד נדרש, נוס ב. הקיימי  היו  דרושי  לארגו 
‰˙È‚ÂÒ Ï˘ ÈÂÙÈÓ ÍÂ¯ÚÏ  ÌÈ„È˜Ù: "בי  היתר, עוד הוצע". מתכנת כדי למלא את התפקיד/מהנדס

ÌÈÓÈÈ˜‰ ,ÌÈ˘„Á ‰˜ÒÚ‰ È¯„Ò‰ Ï˘ Ì˙Â Î˙È‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ‰Ê ÈÂÙÈÓ ÒÈÒ· ÏÚÂ ")ההדגשה במקור.( 
¯˙‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯‚ÒÓ·"‰˙˘Ú  ˘ ,‚‡ ˙ÈÈÁ ‰·"˙ ,˙Â Â˘‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ· ‰˜È„· ,

Ì‰· ÌÈ‡„Â˙Ú ˙·ˆ‰ ÌÈ˘¯Â„‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ ‰ÓÂÁ˙· ¯˙‡˙ ˙ÂÎÓÒ ÏÎ˘ È„Î , Ì‡˙‰·
„È˜Ù˙Ï ÌÈ‡˙‰Ï ‰¯ÂÓ‡‰ „ÂÓÈÏ‰ ˙Ó‚ÓÏ .‡ˆÓ  , ˙ÂÈÂÎÓÒ· ÌÈ‡„Â˙Ú· ÌÈÎ¯ˆ‰ ¯Â˙È‡ ÈÎ

˙Â Â˘‰ ,¯˙ ˙ Î‰ ˙¯‚ÒÓ·" ÌÈ‡„Â˙Ú ˘2002 ,ÌÈ„È˜Ù˙‰ Ï˘ ÈÂÙÈÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Ì Ó‡ ‰˘Ú  
ÌÈ‡„Â˙Ú Ì‰· ·Èˆ‰Ï ˘Â¯„˘ ,ÌÈ ˜˙· ÏÏÎÎ Â ‚ÂÚ ‡Ï ‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙ ÌÏÂ‡ .‡ˆÓ  „ÂÚ , ÈÎ

¯˙ ¯Â˘È‡ Ê‡Ó ÛÏÁ˘ ÔÓÊ· Ì‚" ÌÈ‡„Â˙Ú ˘2002˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „ÚÂ  , ÈÙ ÏÚ Û‡
‚‡˘"Ì‰· Â·ˆÂÈ ÌÈ‡„Â˙Ú˘ ‰Ï‡ÎÎ ÌÈÙÒÂ  ÌÈ„È˜Ù˙ ¯˘È‡ ˙ , ‰ÊÎ ÈÂÙÈÓ ‡ÏÏ ‰˘Ú  ¯·„‰

È ˜˙· Ì Â‚ÈÚ ‡ÏÏÂ ÌÈ„È˜Ù˙‰ Ï˘Ì .Ì‚ ‡ˆÓ  , ‡Ï ÌÈ‡„Â˙Ú Â·ˆÂ‰ ˙Â Â¯Á‡‰ ÌÈÈ˙ ˘· ÈÎ
¯˙ ˙ Î‰ ÍÏ‰Ó· ‰˘Ú ˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÈÂÙÈÓ ˙Â‡ˆÂ˙ ÈÙÏ „ÈÓ˙" ÌÈ‡„Â˙Ú ˘2002.   
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 הצבת עתודאי  בתפקידי  ללא תקני   . 2
Î Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ ÔÈ· ˙ÂÈÂÎÓÒ ¯ÙÒÓ· ‰‡ÂÂ˘‰ Í¯Ú ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó-240ÌÈ‡„Â˙Ú  ,

È¯˜Ó ÔÙÂ‡· Â¯Á· ˘ , ˜˙‰ ÔÈ·ÏÂ·ˆÂ‰ Ì‰ Ì‰·˘ ÌÈ ,‡ˆÓÂ , ÈÎ58 Ì‰Ó )Î-24% ( ÌÈ‡ÏÓÓ
ÌÈ ˜˙ ÏÏÎ Ì‰Ï ÂÚ·˜  ‡Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙ ,ÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ : 

 עתודאי  72 הנוגעי  ל, 2007נכוני  לאפריל , ש"מנתוני  של מחלקת משאבי אנוש באמ ) א(
ו בנושא הכשרת עתודאי  כקציני  רא" (קצי  אקדמאי בכיר"ו" קצי  מקצועי אקדמאי"בדרגות 
היו מוצבי  בתפקידי  ) כמחצית ( מה  35כי , עולה, ש"המשרתי  בגופי  שוני  של אמ, )בהמש)

כי ה  , ברישומי  צוי (ושבעה מביניה  א  שובצו בלי שהוגדר תפקיד  , שלא נקבעו לה  תקני 
 ). בתפקיד קצי 

תפקידי שמיפתה את כלל , י עבודת מטה לתקינת עתודאי " נערכה בז2006במהל) שנת  ) ב(
תק  העתודאי  במער) התעשייה , 2006על פי המסמ) המסכ  מדצמבר . התעשייה והניהול בזרוע

כי , ממסמ) זה עולה עוד.  עתודאי 23דהיינו עוד  ניכר של , 39 ובמצבה היו 16י היה "והניהול בז
ל לא א  שליחידות אלה כל, י היו מוצבי  עתודאי  שהכשרת  בתחו  המתמטיקה"במספר יחידות בז

 . בחטיבת כוח אד  היו מוצבי  שישה עתודאי  כאלה, לדוגמה, כ). אושר תק  לעתודאי  במגמה זו
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÚÂ‚ÙÏ ‰ÏÂÏÚ ÌÈ ˜˙ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈ„È˜Ù˙· ÌÈ‡„Â˙Ú ˙·ˆ‰ ÈÎ

ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÂˆÈÓ· .ÌÈ ˜˙· Ì Â‚ÈÚÂ ÌÈ‡„Â˙Ú‰ Â·ˆÂÈ Ì‰·˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ Ï˘ Ë¯ÂÙÓ ÈÂÙÈÓ ,
·‰Ï È„Î È ÂÈÁÌÈ‡„Â˙Ú‰ Ï˘ È·ËÈÓ‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÂˆÈÓ ˙‡ ÁÈË. ÔÎÏ ,˙ÂÈÂÎÓÒ‰˘ ÈÂ‡¯ ,

‚‡ ÛÂ˙È˘·"Ó‡Â ˙"˘ , Ì˙Â‡ Â ‚ÚÈÂ ÌÈ‡„Â˙ÚÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ„È˜Ù˙· ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ Â Á·È
ÌÈ ˜˙· . 

ש "כי במסגרת גיבוש התר, בי  השאר, ל בהתייחסותו למשרד מבקר המדינה" מסר צה2007ביולי 
הונחו הסמכויות השונות לבצע מיפוי של התפקידי  , 2012  עד2008החדשה לעתודאי  לשני  

  . והתקני  לעתודאי 
 מיצוי  המקצועי תלונות של עתודאי  על אי . 3

 :להל  דוגמאות. מיצוי  המקצועי כי עתודאי  התלוננו בפני מפקדיה  על אי, מעיו  במסמכי  עלה
, 2005 לו מכתב מספטמבר בביקורת שער) נציג משרד מבקר המדינה בחיל הי  הועבר ) א(

בי  , במכתב ה  כתבו. ש"א באמ"שכתבו שני עתודאי  המשרתי  בחיל הי  לראש חטיבת תומכ
ושאפו לעסוק במקצוע הנלמד כפי שהבטיח , כי למרות שלמדו הנדסה במקצועות שוני , השאר

ההנדסי או ואילו הנתח , התפקידי  שבה  שובצו כללו ברוב  עבודות לוגיסטיות ומשרדיות, ל"צה
ה  הציעו מספר הצעות לשיפור המיצוי המקצועי של עתודאי  . המקצועי היה קט  מאוד ופשוט

,  עתודאי  במקצועות טכנולוגיי 71לסו  המסמ) ה  צירפו רשימה של . בשירות  הצבאי
וציינו כי א  , חיל הרפואה, חיל הי , אג  התקשוב, כגו  חיל האוויר, המשרתי  בסמכויות שונות

 . ודאי  אלה תומכי  בהצעותיה עת
כיוו  שראש מחלקת מערכות לחימה , כי שני העתודאי  לא שלחו את המכתב לתעודתו, התברר

ראש מחלקת מערכות לחימה מסר למשרד . במפקדת חיל הי  הבטיח לה  לבדוק את טענותיה 
, בי  השאר. כי החל לטפל בנושאי  שהועלו בטיוטת המכתב האמורה, 2007מבקר המדינה במרס 

שאמור לבצע משימות הקשורות ,  נגד  על חשבו  תק  למהנדס  הוא שיב' בכל ענ  במחלקה 
 . במקו  המהנדסי , פחות למהות מקצוע ההנדסה
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‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ë Ó˘ ÈÂ‡¯"˙‡Ê ˙ÂÏÈÚÙ ÔÁ·È Ó , ‰˘Ú ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î

˙Â¯Á‡ ˙ÂÈÂÎÓÒ· Ì‚ ‰Ê ÌÂÁ˙· . 
 50 מבדיקת כ.  עתודאי 360 י שירתו בתקופת הביקורת כ"שה בזבחטיבה הטכנולוגית ליב ) ב(

עתודאי בדרגת , למשל, כ). מיצוי  המקצועי התלוננו שבעה על אי, ראיונות שלה  ע  מפקדיה 
כי שוב' לתפקיד שלא מיצה בו את יכולותיו ההנדסיות והעמיד , 2006סג  ציי  בראיו  מפברואר 

עתודאי ; הקצי  ביקש שלא להתחיל בשירות קבע מסיבה זאת. אותו בעיקר מול אתגרי  ניהוליי 
כיוו  שאי  מדובר , כי קשה לו להסתגל לעבודה שבה הוא מועסק, נוס  ציי  בראיו  מאותו חודש

כי היא מבקשת לסיי  את , 2006עתודאית בחיל החימוש ציינה בראיו  ממאי ; בעבודת פיתוח
 .מיצוי מקצועי שירותה ג  עקב אי

, כאמור,  שביעות רצו  של עתודאי  משירות  הצבאי על רקע מיצוי  המקצועי צוי חוסר ) ג(
נושא זה מופיע ג  במחקרי  .  שהוזכרה לעיל2000ל משנת "בחוות הדעת העקרונית של הנקח

ה מחקר שנער) באמצעות שילוב " פרס  ממד2004במרס , כ). 2005  ו2004ה בשני  "שער) ממד
פרק הסיכו  והדיו  . ה ע  מפקדי עתודאי "  ושל ריאיונות שקיי  ממדשל סקר טלפוני בי  עתודאי

, בעיקר בוגרי אוניברסיטאות, רבי  מהעתודאי : "בעבודה זו העלה בי  היתר בעיה של חוסר מיצוי
חלק מהמפקדי  . 'בזבוז זמ 'חלק  א  מגדיר את השירות כ. חשי  שה  לא ממוצי  בתפקיד 
בעניי  זה ". די  שה  מתקשי  להפיק את המיטב מהעתודאי מזדהי  ע  תחושות אלה וא  מו

הרוש  הוא : יש לשי  לב במיוחד לנושא זה לאור חשיבותו"כי , הדגישו מסקנות המחקר
בי  ". שעתודאי  נוטי  לעיתי  קרובות לשפוט את שירות  הצבאי בהתא  למידת המיצוי בתפקיד

 נושא המיצוי וההתאמה לתפקיד ונאמר בו עלה, הנושאי  שהמחקר הצביע עליה  כנושאי  לדיו 
לאור חשיבותו והבולטות , באופ  כללי יש לבחו  את נושא מיצוי והתאמת התפקיד: "בעניי  זה

 ".שהוא מקבל
המערכת ,  הפרט מסלול העתודה האקדמית "ה מחקר שכותרתו " פרס  ממד2005בסו  אוקטובר 
דות העתודאי  במחקר זה דומות במגוו  של עמ"כי , בי  השאר, במחקר זה צוי ". ומה שביניה 

אל ,  שביעות רצו  מהשירות הצבאי באופ  כללי נושאי  לעמדות שביטאו קודמיה  לאור) השני  
 תפיסת התועלת התעסוקתית; מול אכזבה ותסכול מההיבטי  המקצועיי  הקשורי  בתפקיד 

ומיעוט שרואי  ; מהמסלולשביעות רצו  בינונית ; כלכלית כיתרו  המרכזי של מסלול העתודה
נוכח הקושי המרכזי שהוא חוסר "כי , עוד צוי  בהקשר זה". עצמ  ממשיכי  בשירות בטווח הארו)

יש צור) לבחו  מה  האתגרי  והממדי  שבה  נדרש ניהול ריכוזי לעומת ניהול , המיצוי המקצועי
 ".באוכלוסייה זובמטרה לממש באופ  מיטבי את הפוטנציאל הגלו  , מבוזר ביחס לעתודאי 

‡ˆÓ  ,˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÈÎ ,ÌÈ‡„Â˙Ú‰ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÂˆÈÓÏ ˙ÂÈ¯Á‡‰ ˙ÏËÂÓ Ô‰ÈÏÚ˘ , Ô È‡
Ì˙ÏÎ˘‰Ï ‰Ó‡˙‰· ÌÈ ˜˙·Â ÌÈ„È˜Ù˙· ÌÈ‡„Â˙Ú ıÂ·È˘ ÔÈÈ Ú· ÈÂ‡¯ ÁÂ˜ÈÙ ˙ÂÓÈÈ˜Ó .

Ë Ó" ‡˘Â · ÂÈÏ‡ ÚÈ‚Ó‰ Ú„ÈÓ‰Â ‰Ê ÔÈÈ Ú· Ô‰ÈÏÚ ÂÓÚËÓ ÌÂÊÈ ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ó Â È‡ ÂÓˆÚ Ó
‰Ê ,¯Â Í‡ Ú·Â ÌÚÂˆ˜Ó· ÌÈ˜ÒÚÂÓ Ì È‡˘ ÍÎ ÏÚ ÌÈ‡„Â˙Ú Ï˘ ˙ÂÈ ÙÓ ˜ . 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙‡ ÌÈÓÏÂ‰‰ ÌÈ„È˜Ù˙· ÌÈ‡„Â˙Ú Ï˘ ‰˜ÒÚ‰Â ıÂ·È˘
È‡·ˆ‰ ˙Â¯È˘· È·ËÈÓ‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÂˆÈÓÏ ÌÈÓ¯Â˙ Ì˙ÏÎ˘‰ , Ô‰ ‰·¯ ˙ÏÚÂ˙ Â· ˘È˘ ¯·„

ÌÓˆÚ ÌÈ‡„Â˙ÚÏ Ô‰Â ˙È‡·ˆ‰ ˙Î¯ÚÓÏ .ÔÎÏ ,Ó‡˘ ÈÂ‡¯"ÂÏÙËÈ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Â ˘ ˙‡Ê ‰È‚ÂÒ· 
˙ÂÈ¯˜ÈÚ ÌÈÎ¯„ È˙˘· :˙È˘‡¯ , ˘È Ì‰·˘ ÌÈ ˜˙‰Â ÌÈ„È˜Ù˙‰ ˙‡ ¯ÂÓ‡Î ˙ÂÙÓÏ ÈÂ‡¯

ÌÈ‡„Â˙Ú Ì‰· ˜¯ ·Èˆ‰ÏÂ ÌÈ‡„Â˙Ú ·Èˆ‰Ï ;˙È ˘ , ÏÚ ÌÈ˜Â„‰ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜Ï ÈÂ‡¯
 ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì˙ÏÂÎÈ ˙‡ ˙ÂˆÓÏ È„Î Ì˙ÏÎ˘‰Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó‰ ÌÈ„È˜Ù˙· ˜¯ ÌÈ‡„Â˙Ú‰ ıÂ·È˘

È·ËÈÓ‰ ÔÙÂ‡· . 
 :בי  השאר, ל למשרד מבקר המדינה" מסר צה2007תו לממצאי הביקורת מיולי בהתייחסו
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אול  , התק  אמור לבטא קשר זה. הקשר בי  התפקיד בפועל לבי  ההשכלה הוא החשוב ) 1(
אינ  משקפי  , כפי שה  רשומי  במערכות הממוכנות, מאפייני התקני . במקרי  רבי  אי  זה כ)

 .צמ  או את ההשכלה הנדרשת לש  ביצוע יעיל של התפקידנאמנה את מאפייני התפקידי  ע
נושא זה מהווה . הנושא המהותי המוצג בדוח זה הוא נושא השיבו' במקצוע, ש"מבחינת אמ ) 2(

את אב  היסוד של מסלול העתודה האקדמית והשפעתו רבה ועמוקה על כלל האוכלוסיות 
עתודאי  בלימודי  ועתודאי  בשירות , חו המיועדי  לשירות ביט: ביניה , הרלוונטיות למסלול זה

כי נוכח , אי  ספק, הג  שהאחריות על מיצוי העתודאי ברמת התפקיד היא של הסמכות. הצבאי
ל "הטיפול של המטכ, עד כה. לית"המשמעויות הרחבות של הנושא נכו  שיהיה פיקוח ברמה המטכ
 .ש"בנושא זה התבסס על בקרת חריגי  ולא על בחינה יזומה של אמ

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙‡ ‰ Ó‡  ÌÈÙ˜˘Ó Ì È‡ ÌÈ ˜˙‰ È ÈÈÙ‡Ó Â·˘ ·ˆÓ‰ ÈÎ
„ÁÂÈÓ· ‚È‡„Ó ÌÈ„È˜Ù˙‰ È ÈÈÙ‡Ó , ÂÏÂ‰È Ï ÈÒÈÒ· ÈÏÎ Ì‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ È ˜˙˘ ÔÂÂÈÎ

È˘Â ‡‰ ·‡˘Ó‰ Ï˘ È·ËÈÓ‰ ÂÈÂˆÈÓÏÂ .‰Ê ·ˆÓ ÌÚ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ‡ , ÈÂÙÈÓ ÌÚ Â ˜˙Ï ÈÂ‡¯Â
 Î‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰˘Ú ˘ ÌÈ ˜˙‰Â ÌÈ„È˜Ù˙‰¯˙‰ ˙"ÌÈ‡„Â˙ÚÏ ‰˘„Á‰ ˘ .  

 הכשרת העתודאי  לקצונה . 4
שיבו' ,  תנאי  להכשרה חיילי  בעלי השכלה אקדמית בשירות סדיר "ל בנושא "בפקודת מטכ

, ל או באחת מיחידות מערכת הביטחו "אקדמאי המיועד לשיבו' בצה"כי , בי  היתר, נקבע" וקידו 
... מ או קורס קציני  בסיסי"נה לאחר מעבר קורס אגיוכשר לקצו... בתפקיד שהוכר כתפקיד אקדמי
בפקודת ". המתאי  לתפקיד או לחיל שבה  הוא מיועד לשיבו', ולאחר מעבר קורס חילי משלי 

כי , בי  השאר, נאמר" שיבו' חיילי  בעלי השכלה אקדמית בשירות חובה"ל אחרת בנושא "מטכ
בתפקיד , ל"לול העתודה האקדמית של צהשהוא בוגר מס, ישוב' חייל בעל השכלה אקדמית, ככלל

כי נית  לשב' אקדמאי , כמו כ  נאמר בפקודה זאת. ל"קצונה בתחו  מקצועו בהתא  לצורכי צה
 .ג  א  לא הוסמ) לקצונה, בתפקיד קצונה בתחו  מקצועו

. עבודת מטה לבחינת מיצוי העתודאי  לקצונה, בשיתו  הסמכויות, ש" ער) אמ2003בשנת 
שההכשרה לקצונה מהווה נדב) מרכזי בתפיסת אופי השירות , בי  השאר, קריות היומסקנותיה העי

א את "בעקבות עבודת המטה סיכ  ראש חטיבת תומכ. של העתודאי  ואופק השירות שלה 
, כל העתודאי  במגמות רפואה, לפי מדיניות זאת. ש למיצוי העתודאי  לקצונה"מדיניות אמ

שפות וסיעוד , במגמות מדעי החברה והרוח; עברו קורס קציני מדעי  מדויקי  ומשפטי  י, הנדסה
מ נמסר "במנט.  מהעתודאי 50% יעברו קורס קציני   וביתר המגמות ;  לא יעברו קורס קציני  

היא , בהתייחס למספר העתודאי  במגמות השונות, כי משמעות הנחיה זאת, למשרד מבקר המדינה
מ היא שיש "  יעברו קורס קציני  וכי עמדת מנט מהעתודאי90%  עד כ80% שמדובר בכ) שכ

רק במקרי  שבה  בשל סיבות חריגות לא הוסמ) העתודאי . לפעול לכ) שכל עתודאי יוסמ) לקצונה
קצי  מקצועי : "להעניק לו דרגה מיוחדת, בתנאי  שנקבעו בהוראות הפיקוד העליו , נית , לקצונה
והיה ולא ,   תחילת התחייבותו לשירות קבעע, ובשלב מאוחר יותר, )א" קמ להל  " (אקדמאי

להל  " (קצי  אקדמאי בכיר"להעניק לו דרגת , בהתא  לתנאי  שנקבעו, נית , הוסמ) בקורס קציני 
התייחס סג  ,  " לאישור תכנית עבודה לאמ2006כי בדיו  בתחילת דצמבר , יצוי ). ב" קא 

כי יש לעמוד בסיכומי  בנושא , וקבע,  לקורסי קציני  לעתודאי, האלו  משה קפלינסקי, ל"הרמטכ
 . ולאפשר הוצאת העתודאי  לקורס קציני  סמו) לגיוס 

מ בנוגע למספר הקציני  "שקיבל משרד מבקר המדינה ממנט, 2007נכוני  לינואר , מנתוני 
, עולה, שהוסמכו מבי  העתודאי  ששירתו בשירות חובה ובשירות קבע ראשוני בסמכויות השונות

כ) שאינה מתממשת במלואה , )40% כ( העתודאי  לא הוסמכו לקצונה 4,200  מבי  כ1,700 כי כ
כי ג  לאחר השנה , הנתוני  מצביעי  עוד. ש בעניי  הכשרת עתודאי  לקצונה"המדיניות שקבע אמ
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כ) שלא , לא הוסמכו לקציני ) 31% כ (860  עתודאי  מבי  כ270 השלישית לשירות  עדיי  כ

כי , כמו כ  עולה מנתוני  אלה. ירות  כקציני  סמו) לתחילת שירות  הצבאיממוצה היתרו  של ש
שעה שבחיל האוויר . קיימי  הבדלי  ניכרי  בי  הסמכויות במימוש הכשרת העתודאי  לקציני 

מ ובאג  "מגיע שיעור  של אלה באלר,  מהעתודאי  לא הוסמכו לקצונה33% 29% י כ"ובז
 .  מכלל העתודאי60% 46% התקשוב לכ

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ˙ÈÚÂˆ˜Ó‰ Â˙ÓÂ¯˙ Ï˘ ·ÂÏÈ˘‰Ó ÈÏ‡Èˆ ËÂÙ‰ ÈÂˆÈÓ‰ Ú‚Ù  ÈÎ
È‡„Â˙Ú‰ Ï˘ ,˙ÈÓ„˜‡‰ ‰ÏÎ˘‰‰ ˙˘ÈÎ¯ ˙Â·˜Ú· , Â˙ÎÓÒ‰Â Â˙¯˘Î‰ ˙Â·˜Ú· Â˙ÓÂ¯˙ Ï˘Â

ÔÈˆ˜Î .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó‡˘ ÈÂ‡¯" ˙ÂÈ È„Ó‰ ˘ÂÓÈÓ ÏÚ ‰¯˜·‰ ˙‡ ˜„‰È ˘
‰Ê ÌÂÁ˙· Ú·˜˘ .˙‡Ê ˙¯‚ÒÓ· ,Â‡¯ ˙Â Â˘‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÔÈ· ÌÈÏ„·‰Ï ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È

˙‡Ê ˙ÂÈ È„Ó Ï˘ ‰˘ÂÓÈÓ· ,È‡· ÔÂÓË‰ ˜Ê ‰ ˙‡Â-ÌÈ‡„Â˙Ú‰ Ï˘ È·ËÈÓ‰ ÈÂˆÈÓÏ ‰˘ÂÓÈÓ . 
כי צמצו  , בי  השאר, ל למשרד מבקר המדינה" מסר צה2007בהתייחסו לממצאי הביקורת מיולי 

לצד העלייה , ס לקצינות"ביהס לקציני  ע  "עקב איחוד ביה, ההקצאות לקורסי קציני 
   2008 עד 2006המשמעותית בהיק  העתודאי  החוזרי  לשירות הצבאי אחרי לימודיה  בשני  

 הועברו 2007וכי בשנת ; ה  הסיבות העיקריות לשיעורי  הנמוכי  במיצוי הקצונה של העתודאי 
המיצוי  שיעורי אי ב9% 4%י לסמכויות אחרות ולכ  חל צמצו  של "הקצאות לקורסי קציני  מז

יינת  , ע  התייצבות היק  העתודאי  שיחזרו לשירות הצבאי, 2008כי בשנת , ל הוסי "צה. לקצונה
  . מבחינת ההקצאות לקורסי קציני  לעתודאי , מענה מלא למדיניות שנקבעה

 שירות של עתודאי  שלא השלימו תואר אקדמי . 5
  רשאי "בקו"כי , צוי " ה אקדמית בשירות חובהשיבו' חיילי  בעלי השכל"ל בנושא "בפקודת מטכ

ג  א  טר  סיי  את כלל חובותיו , לאשר שיבו' בוגר עתודה אקדמית בתפקיד קצונה בתחו  מקצועו
, מ"לפי מדיניות מנט, ע  זאת".  מחובותיו לתואר80% הכל בתנאי שהעתודאי סיי  לפחות  לתואר 

  .כשהוא זכאי לתואר אקדמי מלא בתחו  לימודיו, יולאחר שנות לימוד, עתודאי אמור לחזור לשירות
È ) א( Ó „ ˜ ‡  ¯ ‡ Â ˙  Â Ó È Ï ˘ ‰ ˘  ‡ Ï Ï  ˙ Â ¯ È ˘ Ï  Â ¯ Ê Á Â ‰ ˘  Ì È ‡ „ Â ˙ Ú ‰  Û ˜ È ‰  

כי עתודאי  ,  עולה2006ש אל נציגי הסמכויות בנובמבר "ממסמ) ששלחה מחלקת הסגל שבאמ
ו לרישומי ל בלי שהשלימו תואר ראשו  או שלא העבירו את פרטיו כדי שיוזנ"רבי  משרתי  בצה

 ,)30% כ( עתודאי  5,000  עתודאי  חסרי תעודה מבי  כ1,500 כי מדובר בכ, במסמ) צוי . המחשב
 .וכי באחריות הסמכויות לוודא כי העתודאי  מסיימי  את התואר הראשו 

מפקדי העתודאי  ביחידות אמורי  לאפשר לה  , מ לנציג משרד מבקר המדינה"על פי הסברי מנט
 .ר במהל) שירות להשלי  את התוא

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,ÌÈ‡„Â˙Ú Ï˘ ¯ÎÈ  ‰Î ¯ÙÒÓ Â·˘ ·ˆÓ‰ ÈÎ , ˙Â¯È˘· ÌÈ˙¯˘Ó‰
‰·ÂÁ ,‰„ÂÚ˙ È¯ÒÁÎ ÌÈÓÂ˘¯ ,Ó‡ ˙‡ ·ÈÈÁÓ" ÏÂÚÙÏÂ ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Â ˘

‰ÚÙÂ˙‰ ÌÂˆÓˆÏ .ÈÂ‡¯ ÔÎ ÂÓÎ ,Ë Ó˘"È‡Ï Ì‡ Â Á·È ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Â Ó- ¯‡Â˙‰ ˙ÓÏ˘‰
Ó ˙ÂÎÏ˘‰ ˘È ÈÓ„˜‡‰‰ˆ· ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÂˆÈÓ ˙ ÈÁ·"‰Ï‡ ÌÈ‡„Â˙Ú Ï˘ Ï . Ì‚ ÈÂ‡¯

Ë Ó˘"‰ˆ· ÌÈ˙¯˘Ó‰ ÌÈ‡„Â˙ÚÏ ˙Â¯˘Ù‡ Ô˙ÓÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ˙‡ ‰Á È Ó" ÈÏ· Ï
Ì‰È„ÂÓÈÏ ˙‡ ÂÓÈÏ˘‰˘ ,‰Ï‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ ÌÈÏ˘‰Ï , ÏÚ ‰È‰È ‰·˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ˙‡ Û‡ Ú·˜ÈÂ
˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÌÈ‡„Â˙Ú‰ .ÂÁÂÂ„È ÌÈ‡„Â˙Ú˘ ÍÎ ÏÚ „ÈÙ˜‰Ï ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÏÚ ˙ÓÏ˘‰ ÏÚ 

Â˙Ï·˜Ï ÍÂÓÒ ÈÓ„˜‡‰ ¯‡Â˙‰ ,‰Ê ÌÂÁ˙· ˙˜ÈÂ„Ó ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙ ‰È‰˙˘ È„Î . 
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 : בי  השאר, ל למשרד מבקר המדינה" מסר צה2007בהתייחסותו לממצאי הביקורת מיולי 
ל עתודאי  בעלי פער משמעותי "כדי לצמצ  למינימו  את המקרי  שבה  משרתי  בצה ) 1(

א  תפנה , במסגרת זאת. את האכיפה בנושא" מיטב"ירה יחידת הגב, להשלמת לימודיה  האקדמיי 
. למוסדות הלימוד כדי לקבל דיווחי  רשמיי  על מצב  האקדמי של העתודאי " מיטב"יחידת 

יוזמ  לבירור , כי עתודאי שלא ישלי  את לימודיו בפרק הזמ  אשר הוקצה לו, ל הוסי "צה
ל ע  פערי  משמעותיי  להשלמת "  לשרת בצה אי  עתודאי  המתחילי2007וכי ביולי ; משמעתי
 .אשר אינ  ניתני  לגישור בתו) פרק זמ  קצר, התואר

עוג  בצורה , נושא השלמת החובות לתואר ראשו  על ידי העתודאי ע  חזרתו לשירות הצבאי ) 2(
העסקה "באמצעות שיפור שבוצע בטופס , טובה יותר בי  העתודאי לבי  מפקדו ונציגי הסמכויות

על המפקד לציי  , בטופס זה. שאותו ממלאי  העתודאי ומפקדו ע  שיבוצו של העתודאי, "קצועבמ
טופס זה מועבר לסמכות . כיצד יוכל העתודאי להשלי  את חובותיו לתואר במהירות האפשרית

  . אשר תבצע בקרה בעניי  זה, הרלוונטית
È ) ב( Ó „ ˜ ‡  ¯ ‡ Â ˙  Â Ó È Ï ˘ ‰  ‡ Ï ˘  Ì È ‡ „ Â ˙ Ú Ï  ‰  Â ˆ ˜  ˙ ‚ ¯ „  ˙ ˜  Ú ‰ 

שיבו' ,  תנאי  להכשרה חיילי  בעלי השכלה אקדמית בשירות סדיר "ל בנושא "ודת מטכבפק
א  הוא מיועד לשיבו' בתק  , תוענק לחייל דרגת סג , לאחר הסמכתו לקצונה"כי , נקבע" וקידו 
מ ודרגת הסג  תוענק לו ע  "תוענק לו דרגת סג, ובמידה ולא סיי  את חובותיו האקדמיי , אקדמי

לפי המועד המוקד  , לדרגת הסג ] פרק זמ  מינימלי[מ "ותיו האקדמיי  או ע  תו  הפזהשלמת חוב
 ". מביניה 

מאושרת , כי במצב שהיה באותה עת,  צוי 2006ש בינואר "בדיו  שנער) במחלקת הסגל שבאמ
והועלתה השאלה ,  מהתואר80%א לבוגרי מסלול העתודה האקדמית אשר סיימו לפחות "דרגת קמ

כי על פי חוות דעת של , בדיו  זה צוי . מ או סג "קורס הקציני  תוענק לה  דרגת סגהא  בתו  
וכאשר ישלימו את , מ"אלא דרגת סג, אי  להעניק לה  דרגת סג , מפקדת הפרקליט הצבאי הראשי

 .זכאות  לתואר ה  יועלו לדרגת סג 
לעתודאי  בוגרי קורס מ ג  "כי בפועל זה מספר שני  מוענקת דרגת סג  במקו  דרגת סג, נמצא
ל "זאת בניגוד לקביעה בפקודת המטכ. שלא סיימו את כל חובותיה  לתואר האקדמי, קציני 

 של המינהל לכוח אד  2005במסמ) מפברואר . ולחוות הדעת האמורה של הפרקליטות הצבאית
  מזה מספר שני  מוענקת דרגת סג"כי , נאמר, א"שפעל אז בחטיבת תומכ, טכנולוגי ואקדמאי

 80%לעתודאי  המשובצי  במקצוע ג  א  לא סיימו חובותיה  לתואר ובתנאי שסיימו לפחות 
כי בוצעה בדיקה מקיפה ונמצא שמרבית העתודאי  המשובצי  , עוד צוי  ש ". מהחובות לתואר

למרות שרבי  מה  סיימו , במקצוע לא העבירו את אישורי התארי  כדי שיוזנו לרשומת המחשב
את , א"בתיאו  ע  ראש חטיבת תומכ, קיבל ראש מחלקת הסגל, לפיכ); י  לתוארחובותיה  וזכא
 .ההחלטה דלעיל

¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÎ ˙‡ ÂÓÈÈÒ ‡Ï˘ ÌÈ‡„Â˙ÚÏ Ô‚Ò ˙‚¯„ ˙˜ ÚÂÓ Â·˘ ·ˆÓ‰ ÈÎ
ÎËÓ‰ ˙„Â˜Ù· ¯ÂÓ‡‰ ÌÚ ·˘ÈÈ˙Ó Â È‡ ÌÈÈÓ„˜‡‰ Ì‰È˙Â·ÂÁ" Ï˘ ‰¯ÂÓ‡‰ ˙Ú„‰ ˙ÂÂÁ·Â Ï

¯‰ È‡·ˆ‰ ËÈÏ˜¯Ù‰ ˙„˜ÙÓÈ˘‡ . ÌÈ‡„Â˙Ú ÏÚ È¯˘Ù‡ ÁÂ˜ÈÙ ÈÚˆÓ‡ ËÓÂ˘ Û‡ ‰Ê ·ˆÓ
¯‡Â˙‰ ˙‡ ÂÓÈÏ˘‰ ‡Ï˘ . 

כי המדיניות הנוהגת , בי  השאר, ל למשרד מבקר המדינה"בהתייחסותו לממצאי הביקורת מסר צה
מבחינה מעשית הסתירה , ע  זאת. אכ  אינה עולה בקנה אחד ע  הוראות הצבא המחייבות

, על שינוי המדיניות התקבלה על ידי הגורמי  המוסמכי  לכ)שכ  ההחלטה , מצומצמת יחסית



 א58שנתי דוח  534
והשינוי הוא שינוי מטיב שאי  בו כדי לפגוע בזכויותיה  של החיילי  בכ) שההחלטה משפרת את 

ל האמורה הוכנס "כי בפקודת המטכ, ל הוסי "צה. מצב  של העתודאי  שלא סיימו את לימודיה 
נמצאת בשלבי  מתקדמי  לקראת תיקונה בהתא  והפקודה , שינוי בהתא  להחלטה שהתקבלה

 . למדיניות הנוהגת
‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , Ì‚Â ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ È„È ÏÚ ‰Ï·˜˙‰ ˙‡Ê ‰ËÏÁ‰ Ì‡ Ì‚

·ÈËÓ ÈÂ È˘ ‡Â‰ ‰È˙Â·˜Ú· ÈÂ È˘‰ Ì‡ ,‰ˆ ˙¯„‚‰Î"Ï ,˙Â„Â˜Ù‰ Â Â˘ ‡Ï „ÂÚ ÏÎ˘ È¯‰ ,
Ô‰Ó ‚Â¯ÁÏ ÌÂ˜Ó ÔÈ‡ , ÏÎ Ô‚Ò ˙‚¯„ ¯˘‡Ï ÌÂ˜Ó ÔÈ‡Â¯‡Â˙‰ ÌÏ˘Â‰˘ ÁÎÂ‰ ‡Ï „ÂÚ .  

 מת  רישיונות למהנדסי חשמל . 6
לא יעסוק אד  בביצוע עבודות חשמל אלא , ) חוק החשמל להל   (1954 ד"התשי, לפי חוק החשמל

תקופת ;  המתיר לו לבצע עבודה מסוג זה ובהתא  לתנאי הרישיו 6א  יש בידו רישיו  מאת המנהל
י מת  הרישיונות ופירוט העבודות המותרות בכל רישיו  ורישיו  דרכ. תוקפו של הרישיו  תיקבע בו

, גנרטורי  ומכשירי , מתקני  ניידי , מבני , מתקני חשמל: ל בנושא"בפקודת מטכ. נקבעו בתקנות
כמהנדס חשמל , )מקצוע הנרכש במסגרת לימודי  בעתודה האקדמית" (חשמלאי מהנדס"מוגדר 

, שעבד במש) שנתיי  בעבודת חשמל זר  חזק, המהנדסי הרשו  במדור חשמל בפנקס , בזר  חזק
ל זאת צוינו בעלי מקצוע שוני  בתחו  החשמל "בפקודת מטכ. והוא בעל רישיו  חשמלאי מהנדס

כי בעבודות במתקני חשמל יעסקו בעלי , ונאמר בה, ותחומי הפעילות שבה  ה  רשאי  לעסוק
וה  בעלי רישיו  חשמלאי מתאי  לפי , כ)שהוסמכו ל, לרבות חשמלאי מהנדס, המקצוע שנמנו בה

 .חוק החשמל
‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ ˙„˜ÙÓÂ ÌÈ‰ ÏÈÁ ˙„˜ÙÓ Â¯ÒÓ˘ ÌÈ Â˙ Ó , ÈÎ

 Ì˘ Â˙¯È˘34 ÏÓ˘Á ÈÒ„ ‰Ó )19Â ¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ· -15ÌÈ‰ ÏÈÁ·  ( Ì‰Ó ‰ ÂÓ˘ÏÂ) ‰Ú·˘
¯ÈÂÂ‡‰ ÏÈÁ· „Á‡Â ÌÈ‰ ÏÈÁ· (ÏÏÎ ˙Â ÂÈ˘È¯ ÂÈ‰ ‡Ï . 

, כי לפי חוק החשמל, ל למשרד מבקר המדינה" מסר צה2007מצאי הביקורת מיולי בהתייחסותו למ
מעבירי  את עבודת  לבדיקה ולאישור של קצי  בעל רישיו  , קציני  העוסקי  בעבודה ע  זר  חזק

 . מתאי 
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Â È‡ ÏÏÎ ˙Â ÂÈ˘È¯ ÔÈ‡ ÏÓ˘Á ÈÒ„ ‰Ó ‰ ÂÓ˘Ï Â·˘ ·ˆÓ‰ ÈÎ

Ú Úˆ·Ï Ì‰Ï ¯˘Ù‡Ó‡Â‰˘ ‚ÂÒ ÏÎÓ ÏÓ˘Á ˙Â„Â· .‰ˆ ÏÚ"ÌÈÓÈÈ˜ Ì‡ ˜Â„·Ï Ï  ÌÈ¯˜Ó
 ÂÏÎÂÈ˘ È„Î ÌÈÓÈ‡˙Ó ˙Â ÂÈ˘È¯ ÈÏÚ· ÂÈ‰È ‰Ï‡ ÌÈÒ„ ‰Ó˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏÂ ‰Ï‡Î ÌÈÙÒÂ 

ÌÚÂˆ˜Ó· ˜ÂÒÚÏ.  
__________________ 

ימנה בהודעה , חוק זההשר שהממשלה העניקה לו ברשומות את הסמכות לביצוע , לפי חוק החשמל  6
המסחר והתעסוקה נת  רישיונות , משרד התעשייה, בתקופת הביקורת. ברשומות מנהל ענייני חשמל

 .לפי חוק החשמל, לביצוע עבודות חשמל
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 ל במהל  התחייבות  לשירות קבע "שחרור עתודאי  מצה . 7
  בנוסח שעליו מתחייב אחד מתנאי מסלול שירות העתודה האקדמית המופיע בפקודות הצבא וא

כי העתודה האקדמית היא מסלול , כאמור, קובע, העתודאי כאשר הוא מצטר  לעתודה האקדמית
שה  , ג  שלוש שני  בשירות בקבע, לאחר שלוש שני  בשירות חובה, שירות הכולל בתוכו

ל "צה, לאחר שלוש השני  בשירות הקבע. התחייבותו הראשונה של העתודאי לשירות קבע
שאינו נובע מהתחייבותו למסלול , מחליטי  א  ימשי) לשירות קבע נוס , כל צד בנפרד, תודאיוהע

 .העתודה האקדמית
, ש למימוש התחייבות העתודאי  לשירות קבע בשלוש השני  הראשונות"לפי המדיניות שקבע אמ
, ריגותה קשיחות ונית  יהיה לשחרר בכל אחת מה  עתודאי  מסיבות חינהשנתיי  הראשונות תהי

השנה השלישית . 10%בהיק  של עד , בעיות תפקוד קשות או בעיות פרט ייחודיות וחריגות: כגו 
סיבה נוספת המאפשרת שחרור . תהיה גמישה ובה כל סמכות תוכל לשחרר עתודאי  על פי שיקוליה

כי , מ הובהר לנציג משרד מבקר המדינה"במנט. של עתודאי  בשני  אלה היא עודפי  בעתודאי 
  אלא א  ה  נספגי  במסגרת, מ אינו מאשר שחרור עתודאי  עודפי  בשנתיי  הראשונות"מנט
הסמכות להחלטה לשחרר עתודאי , על פי מדיניות זאת.  המוקצי  לשחרור מסיבות חריגות10% ה

מ ומחלקת הסגל בודקי  פרטנית כל "מנט, בהתא  לכ). ש בלבד"מסיבות חריגות היא של אמ
שנתית אשר תוודא כי היק  השחרור מסיבות חריגות נע סביב   נעשית בקרה רבוכ , בקשה לשחרור

10%. 
, 2005 שיעור המימוש של שירות הקבע הראשו  של העתודאי  בסמכויות השונות בשנת  )א(

, הוא מהווה ממוצע של שיעורי המימוש בסמכויות השונות. 86% עמד על כ, מ"לפי נתוני מנט
; 82.1%  כ ש "אמ; 75.7%  כ י "ז; 74%  כ ) לי "ימ(הכוחות יחידות מחו' לסדר : כלהל 

; 89.7%  כ   "חמ; 88.4%  כ מ "אלר; 84.7%  כ חיל הי  ; 83.3%  כ ") יתר("יחידות נוספות 
 טר  סוכ  על ידי 2006שיעור זה לגבי שנת  (92%  כ אג  התקשוב ; 90.3%  כ חיל האוויר 

 ). 2007מ בינואר "מנט
„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó¯ÈÚÓ ‰ È ,˙Â Â˘‰ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÔÈ· ÌÈ¯ÎÈ  ÌÈÏ„·‰ ÌÈÓÈÈ˜ ÈÎ , Ô˙ÈˆÁÓÎ˘

Â ÓÓ ÏÂ„‚ ¯ÂÚÈ˘· ÌÈ‡„Â˙Ú Â¯¯Á˘Â „ÚÈ‰Ó Â‚¯Á .Ó‡˘ ÈÂ‡¯"ÍÎÏ ˙Â·ÈÒ‰ ˙‡ ÔÁ·È ˘ . 
שלפיה  עתודאי  הרוצי  להשתחרר , מ קיימי  חשדות"כי במנט, מעיו  במסמכי  עולה ) ב(

 פנה א  ראש חטיבת 2006במרס .  שהוא פיקטיבי, מסיבות נפשיות21ל מקבלי  פרופיל "מצה
בעת האחרונה מתרבי  המקרי  בה  "כי , א למפקד המשטרה הצבאית החוקרת וציי "תומכ

בשנה האחרונה בלבד .  נפשי במטרה להשתחרר משירות  הסדיר21מוציאי  עתודאי  פרופיל 
ל למשרד מבקר "סר צה מ2007בהתייחסותו לממצאי הביקורת מיולי ".  עתודאי 26ביצעו זאת 

 לעתודאי  כתנאי לכניסת  2002כי המיו  האישיותי המבוצע החל משנת , בי  השאר, המדינה
 . אמור לצמצ  למינימו  מקרי  אלה, למסלול העתודה האקדמית

לאחר שסיימה לימודיה , ר בשירות חובה"ששירתה במקרפ, כי עתודאית, בביקורת התברר ) ג(
פנתה , 2009 עד יוני 2006רה לשרת בשירות הקבע הראשו  שלה מיוני לתואר ראשו  והייתה אמו

וביקשה להתיר את , ר חזי לוי"ל ד"תא, )ר" הקרפ להל  ( לקצי  הרפואה הראשי 2006בפברואר 
כי א  היא תתקבל , ר סיכ "הקרפ. התחייבותה לשירות קבע כדי שתתחיל ללמוד רפואה כאזרחית

 החלה העתודאית 2006בנובמבר . ה בחו  על קיצור שירותהימלי' חיל הרפוא, ללימודי רפואה
. ר"על א  המלצת הקרפ, מ ונשללה"בקשתה לקיצור שירות נדונה על ידי מנט. ללמוד רפואה

 2006בסו  נובמבר . מ שלא לשחררה"א על החלטת מנט"העתודאית ערערה לראש חטיבת תומכ
,  את שחרורה של העתודאית כחריגלאשר, ל ניסי  ברדה"תא, א דאז"החליט ראש חטיבת תומכ

העתודאית שוחררה ". ר במידה מסוימת מחייבת אותנו"המלצת הקרפ"כי , בי  השאר, בציינו
 . 2006ל בדצמבר "מצה
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מורת רוח רבה , בי  השאר, ר חזי לוי"ל ד"תא, ר" הביע הקרפ2007בתגובתו לממצאי  דלעיל ממאי 

, א אישור מהסמכות המוסמכת לאשר זאתנוכח העובדה שהעתודאית החלה ללמוד רפואה לל
ראש חטיבת . החלטה ולא המלצה כאילו החלטתו הייתה, ובניצולה ניצול ציני את סיכו  הראיו 

כי כל פנייה , בי  השאר, 2007מסר למשרד מבקר המדינה ביוני , ל ניסי  ברדה"תא, א לשעבר"תומכ
ר להמלי' על " הבטחת הקרפל שבה תלי  כי נרשמה ללימודי  על סמ)"של העתודאית לנקח

 .ל"שחרורה תהיה מוצדקת להבנתו וכי פעל לאור הבנתו את מדיניות הנקח
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Ù¯˜‰ ˙ˆÏÓ‰ ÈÎ" ˙ËÏÁ‰Â ˙È‡„Â˙Ú‰ Ï˘ ˙Â¯È˘‰ ¯ÂˆÈ˜Ï ¯

ÎÓÂ˙ ˙·ÈËÁ ˘‡¯"‰ˆÓ ˙È‡„Â˙Ú‰ ˙‡ ¯¯Á˘Ï ‡" ˙Â¯È˘ ˙ÏÈÁ˙ ¯Á‡Ï „·Ï· ‰ ˘ ÈˆÁÎ Ï
‰Ï˘ Ú·˜‰ , ˜· ˙ÂÏÂÚ Ô È‡ ÌÈÈ˙ ˘· ÌÈ‡„Â˙Ú Ï˘ ‚È¯Á ¯Â¯Á˘Ï ÌÈ ÂÈ¯ËÈ¯˜‰ ÌÚ „Á‡ ‰

Ú·˜‰ ˙Â¯È˘ Ï˘ ˙Â Â˘‡¯‰ ,ÏÈÚÏ Â¯ÎÊÂ‰˘ .  
 שילוב נשי  בעתודה האקדמית . 8

 מבי  העתודאי  30%שלפיו מספר הנשי  בעתודה האקדמית אמור להיות , מ פועל לפי יעד"מנט
בות במסלול לנשי  הושוו לאלה של כי תנאי ההשתל, יצוי . 7המתחילי  ללמוד בכל שנת לימודי 

, נשי  נדרשות לשרת שלוש שני  בשירות חובה, לאחר דחיית השירות לצור) לימודיה : הגברי 
 . ולאחר מכ  ה  חייבות לשרת ככלל בשירות קבע למש) שלוש שני 

על פי נתוני , 2007 2000להל  בטבלה שיעור הנשי  מבי  העתודאי  שהתחילו ללמוד בשני  
  : 2006מעודכני  לדצמבר , מ"מנט

 ÌÈ‡„Â˙Ú‰ ÔÈ·Ó ÌÈ˘ ‰ ¯ÂÚÈ˘
„ÂÓÏÏ ÂÏÈÁ˙‰˘ ‰ ˘ 

11% 2000 
18% 2001 
21% 2002 
24% 2003 
25% 2004 
26% 2005 
26% 2006 
21% 2007  

 עד 2000נתוני  אלה מצביעי  על כ) ששיעור הנשי  מבי  העתודאי  גדל אמנ  בהדרגה משנת 
 .) מהיעד שנקבעאול  היה נמו, 2006שנת 

כי יש , זה מספר שני , מ צוי  מדי שנה בשנה"א  שבתכנית העבודה של מנט, מצב זה נמש)
בתחקיר לקראת פתיחת שנת , 2006בנובמבר . להגביר את שילוב הנשי  בעתודה האקדמית

מ לא עמד ביעד בנושא הרישו  "כי מנט, בי  היתר, א"סיכ  ראש חטיבת תומכ, ז"הלימודי  תשס
__________________ 

שירות נשי  : "בפרק, )È˙ ˘ ÁÂ„53‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ‡) 2002 ל ראו "בנושא שילוב נשי  בצה  7
ל ושירות  "שירות נשי  בצה: "בפרק, )ÁÂ„È˙ ˘  57 Ï˘ ‡ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó)2006ו; 135' עמ" ל"בצה

 .169' עמ, "ביחידה צבאית הפועלת במשרד הביטחו 
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כי יש לגבש , הוא קבע. והדבר מודגש בתחו  הנשי , לה לעתודה לקראת שנת לימודי  זווהקב
טר  , 2007מרס , במועד סיו  הביקורת. תכנית אופרטיבית לטיפול בנושא הנשי  בתו) כחודש

 .הסתיימה הכנת תכנית כזאת
¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰ˆ Ï˘ ‰Ó‚Ó‰ ÁÎÂ  ÈÎ" ÌÈ˘  Ï˘ ¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ¯ÙÒÓ ·Ï˘Ï Ï

¯˙ÂÈ ÌÈ·¯ ÌÈÈ‡·ˆ ˙ÂÚÂˆ˜Ó· ,Ó‡ ÏÚ" ÌÈ˘  ·ÂÏÈ˘Ï Ú·˜ ˘ „ÚÈ‰ ‚˘ÂÈ˘ ÍÎÏ ÏÂÚÙÏ ˘
˙ÈÓ„˜‡‰ ‰„Â˙Ú·.   

 במסגרת העתודה האקדמית " עתידי "היבטי  בהפעלת תכנית 
מאתרת בני נוער בעלי פוטנציאל מהפריפריה ומלווה אות  מגיל חטיבת הביניי  " עתידי "תכנית 
דגש מיוחד מוש  על . עד להשתלבות  בשוק העבודה, האוניברסיטהדר) השירות הצבאי ו, והתיכו 

. חיזוק הקשר בי  בני נוער אלה ע  מקו  מגוריה  ועל החשיבות בקידו  הסביבה שבה ה  חיי 
לפי פקודת הארגו  של תכנית . ל במסגרת העתודה האקדמית"חלק מתכנית זאת מופעל בצה

לבני נוער מיישובי , לסייע ולתת הזדמנות שווה, ודדלע"ל הוא "ייעודה של התכנית בצה, "עתידי "
, לרכוש השכלה אקדמית, הפיתוח בפריפריה ומשכונות מצוקה במרכז האר' ולאוכלוסיות מיוחדות

על מנת שישולבו במערכי  הטכנולוגיי  ובליבת , בדגש על מקצועות ההנדסה והמדעי  המדויקי 
כגו  דרוזי  ועולי  חדשי  , כלוסייה מיוחדותהתכנית כוללת ג  קבוצות או". ל"העשייה של צה

 . ל מעודד את שילוב  ג  כעתודאי "שצה, מאתיופיה
בהקשר זה יובאו דבריו של ראש . ל"יש תרומה חשובה לחברה בישראל ולצה" עתידי "לתכנית 

' תכנית עתידי ': "2006במסמ) מפברואר , ל ליאור פרלמ "סא, ל"בצה" עתידי "מינהלת תכנית 
שתכליתו לצמצ  את הפערי  בחברה , חברתי על בסיס חזו  ציוני, 2000לדר) בתחילת יצאה 

זאת באמצעות החינו) למצוינות כמו ג  עידוד רכישתה של השכלה אקדמית איכותית ; בישראל
". בקרב התלמידי  המוכשרי  החיי  ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של מדינת ישראל

ל ומשרתי  ש  " מבוגרי התכנית השתלבו זה מכבר ביחידות השונות בצה400 כי כ, הוא הוסי 
 .שירות איכותי ומקצועי

 על ידי צוות 2002 2000הופעלה התכנית בשני  , ל"בצה" עתידי "לפי פקודת הארגו  של תכנית 
 הוקמה מינהלת לתכנית במסגרת 2002בשנת .  "משות  של אג  כוח אד  במטה הכללי ושל חמ

. ולאחר מכ  ייבח  שוב מיקו  המינהלת, 2004בע כי היא תנהל את התכנית עד שנת ונק,  "חמ
" עתידי "להשאיר את האחריות לתכנית , רב אלו  משה יעלו , ל דאז" אישר הרמטכ2005באפריל 

תו) , שסייעו להצלחתה,   בניהול התכנית ויכולתו לתמו) בה"נוכח הניסיו  שרכש חמ,  "בחמ
שבראשה עמד ,  "בתקופת הביקורת נוהלה התכנית בידי מינהלת בחמ. ש"פיקוח ובקרה של אמ

 .  חיילי 16  קציני  ו12ל והיא כללה "קצי  בדרגת סא
ל ומוסדות "ליווי המועמדי  מול צה, בי  היתר, כוללי " עתידי "תפקידי המינהלת של תכנית 

מימו  , ש"מי אמאקדמיי  החל משלב הגשת המועמדות ועד סיו  לימודיה  בתיאו  ע  גור
ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בתכנית עד תחילת הלימודי  והמש) תמיכה כלכלית בסטודנטי  

). מלגת מעונות וסיוע כלכלי נוס , מת  מלגת קיו (במהל) הלימודי  האקדמיי  במידת הצור) 
י  מהווי  חלק ממסגרת העתודה האקדמית וה  עתודא" עתידי "הלומדי  במסגרת תכנית , כאמור

  2006 2001בשני  , מ"לפי נתוני מנט". עתידי "פרט לסיוע שה  זכאי  לו מתכנית , לכל דבר
להל  ". עתידי " מהעתודאי  שהתחילו לימודיה  בשני  אלה השתייכו לתכנית 38%  עד כ31% כ

 .ל"בצה" עתידי "הממצאי  שהועלו מבדיקת היבטי  אחדי  הנוגעי  להפעלת תכנית 



 א58שנתי דוח  538
קבעה תבחיני  להענקת סיוע כלכלי לעתודאי  על בסיס מצב  " עתידי  "מינהלת תכנית . 1

יישובי  המדורגי  בדירוג : כלהל , הסוציואקונומי ומדרג הכולל ארבע דרגות בסדר עדיפות יורד
יישובי  בדירוג א שתושביה  ; שה  יישובי  שתושביה  ה  הזקוקי  ביותר לסיוע כלכלי, +א

ה  יישובי  שתושביה  זקוקי  במידה · יישובי  בדירוג ; לכליזקוקי  במידה פחותה לסיוע כ
הדרגה האחרונה במדרג היא עתודאי  שהתקבלו ; הפחותה משתי הדרגות הקודמות לסיוע כלכלי

 "). צרופי  " להל  (ללא קשר למקו  מגוריה  , לתכנית בשל מצב  הכלכלי
המצטרפי  לעתודה האקדמית המבטאי  את התפלגות , "מיטב"להל  בטבלה נתוני  של יחידת 

  :לפי המדרג שנקבע, )2006אוקטובר (ז "בשנת הלימודי  תשס, "עתידי "במסגרת תכנית 
 ÌÈ‡„Â˙Ú‰ ¯ÙÒÓ)¯ÂÚÈ˘( ‚¯„Ó‰ 
 +א 31 )9.3% כ(
)21.2% כ(  א 70
)47.5% כ(  ב 157
)22.0% כ(   ‰"Ò 330  "צרופי " 72

 : במדרג שונה מזה שנקבע" עתידי " לתכנית כי בפועל צורפו עתודאי , מהנתוני  דלעיל עולה
 ה  מהיישובי  שהעתודאי  מקרב 30% שעה שרק כ,  מה  היו מיישובי  בדירוג ב48% כ

 . תושביה  ה  אלה הזקוקי  ביותר לסיוע כלכלי
כי ביישובי  בדירוג , ל למשרד מבקר המדינה" מסר צה2007בהתייחסותו לממצאי הביקורת מיולי 

וזה גוזר את ההפרשי  , וטנציאל נמו) משמעותית מזה הקיי  ביישובי  בדירוג בא היק  הפ ו+ א
 . המשמעותיי  בתמהיל פותחי הלימודי  בתכנית

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰Ï‡ ÌÈ Â˙  ÁÎÂ  ,Ó‡˘ ÈÂ‡¯" ˙È Î˙ ÏÚ ‰¯˜·Â ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜È ˘
"ÌÈ„È˙Ú "‰Ê ÌÂÁ˙· ,˘ÈÈ‰Ó ÌÈ‡„Â˙Ú‰ Ï˘ Ï‡Èˆ ËÂÙ‰ ÈÂˆÈÓ ˙‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ‚Â¯È„· ÌÈ·Â
‡ +Â-‡ . 

, )ת" מופ להל  (הפרישה והתשלומי  , ש פועל במסגרת המחלקה לשירותי הפרט"באמ . 2
במרכז זה . 8לבחו  זכאות של חיילי  לקבלת סיוע כלכלי, בי  היתר, שתפקידו, המרכז לשירות הפרט

כי , רת התבררבביקו). ש" ת להל  (קיות שהוכשרו בתחו  תנאי שירות "עוסקות בכ) קצינות ומש
ש בוחני  זכאות לסיוע "חיילי  וקציני  שלא הוכשרו בתחו  הת" עתידי "במינהלת של תכנית 
 .כלכלי של עתודאי 

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‚‡˘ ÈÂ‡¯" ˙Â¯È˘Ï ÊÎ¯Ó‰ ˙‡ ·Ï˘Ï ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÁ·È ˙
ÙÂÓ·˘ Ë¯Ù‰" ˙È Î˙· ÌÈ‡„Â˙Ú Ï˘ Ì˙Â‡ÎÊ ˙ ÈÁ·Ï ˙ÂÏÈÚÙ· ˙"ÌÈ„È˙Ú " ÚÂÈÒ Ï·˜Ï

ÈÏÎÏÎ.  
__________________ 

ל בחיילי  הזקוקי  לסיוע "הטיפול של צה: "בפרק, )È˙ ˘ ÁÂ„56‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ‡) 2005 ראו   8
 .165' עמ, "כלכלי
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✯  
‰ˆ ˙ÈÈ‡¯·"Ï , ÌÈ·Â˘Á‰Â ÌÈÈÊÎ¯Ó‰ ÌÈÏÂÏÒÓ‰ „Á‡ ‡Â‰ ˙ÈÓ„˜‡‰ ‰„Â˙Ú‰ ÏÂÏÒÓ

‰ˆ·"Ï ,ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈ„È˜Ù˙Ï ‰ÈÓ„˜‡· Ì¯È˘ÎÓÂ ¯ÚÂ ‰ ·ËÈÓ ˙‡ ÂÈ˙Â¯Â˘Ï ÒÈÈ‚Ó‰ ,
‰ˆ· ÌÈ˙¯˘Ó ÏÂÏÒÓ‰ È¯‚Â·Â"ÌÓÂÁ˙· ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ÌÈÏÈ·ÂÓÎ Ï . ˙Â·¯ ÌÈÓ¯Â˙ ÌÈ‡„Â˙Ú‰

Èˆ·Â˘Ó Ì‰ Ô‰·˘ ˙Â Â˘‰ ˙ÂÈÂÎÓÒÏÌ ; ˙È Î˙Â"ÌÈ„È˙Ú" , ‰„Â˙Ú‰ ˙¯‚ÒÓÓ ˜ÏÁ ‡È‰˘
˙ÈÓ„˜‡‰ ,Ï‡¯˘È· ‰¯·ÁÏ ‰·Â˘Á ‰ÓÂ¯˙ Ì‚ ˙Ó¯Â˙. 

Ó‡" ˙¯‚ÒÓ·Â Ì‰È„ÂÓÈÏ ˙¯‚ÒÓ· ÌÈ‡„Â˙Ú· ÏÂÙÈË· ıÓ‡Ó ÌÈÚÈ˜˘Ó ˙ÂÈÂÎÓÒ‰Â ˘
È‡·ˆ‰ Ì˙Â¯È˘ .˙‡Ê ÌÚ , ÌÈ‡„Â˙Ú· ÏÂÙÈË· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ˙¯Â˜È·‰ È‡ˆÓÓ

È‡·ˆ‰ Ì˙Â¯È˘· , ¯˜ÈÚ· ÌÈ‡Ë·˙Ó‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ Ï˘ Ë¯ÂÙÓ ÈÂÙÈÓ ÚˆÂ· ‡Ï˘ ÍÎ·
ÌÈ ˜˙· Ì Â‚ÈÚÂ ÌÈ‡„Â˙ÚÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ; ‡Ï˘ ÌÈ„È˜Ù˙· ÌÈˆ·Â˘Ó‰ ÌÈ‡„Â˙Ú ˘È˘ ÍÎ·

ÌÈ ˜˙ Ì‰Ï ÂÚ·˜  ,Ô˜˙‰ È ÈÈÙ‡Ó˘ ÍÎ·Â ,ÌÈ‡„Â˙Ú‰ ÌÈ·ˆÂÓ Ì‰·˘ ÌÈ ˜˙‰Ó ˜ÏÁ· , Ì È‡
ÌÈ‡„Â˙Ú‰ ÌÈ‡ÏÓÓ Ì˙Â‡˘ ÌÈ„È˜Ù˙‰ È ÈÈÙ‡Ó ˙‡ ÌÈÙ˜˘Ó ;˘ ÈÂ‡¯ ÁÂ˜ÈÙ ¯„ÚÈ‰·Â Ï

Ó‡ Ï˘Â ˙ÂÈÂÎÓÒ‰"ÌÈ‡„Â˙Ú‰ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÂˆÈÓ ÏÚ ˘. 
ÂÈ¯‚Â·Ó ˙È·¯ÈÓ‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙‡ ˜ÈÙ‰Ï È„ÎÂ ˙ÈÓ„˜‡‰ ‰„Â˙Ú‰ ÏÂÏÒÓ Ï˘ Â˙Â·È˘Á ÁÎÂ  ,

‰ˆ˘ ÈÂ‡¯"ÌÈ‡„Â˙ÚÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ„È˜Ù˙‰ Ï˘ Ë¯ÂÙÓ ÈÂÙÈÓ ÍÂ¯ÚÈ Ï , ‰Ï‡ ÌÈ„È˜Ù˙ Ô‚ÚÈÂ
ÌÈ ˜˙· ,‰ˆ Ï˘ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ÂÙ˜˘È˘"ÌÈ‡„Â˙Ú· Ï .‰ÊÎ ÈÂÙÈÓ ÒÈÒ· ˘Ó˘Ï ÍÈ¯ˆ ÔÎÂÈ˘Î 

‰ˆ· Ú·˜ÈÈ˘ ÌÈ‡„Â˙Ú Ï˘ ‡È˘ ÏÎÏ"Ï .ÔÎ ÂÓÎ , ÏÚ ÌÈ˜Â„‰ ÁÂ˜ÈÙ È¯„Ò ‚È‰ ‰Ï ÈÂ‡¯
ÌÈ‡„Â˙Ú‰ Ï˘ ÈÚÂˆ˜Ó‰ ÌÈÂˆÈÓ ,Ó‡ È„È ÏÚ Ô‰Â ˙ÂÈÂÎÓÒ· Ô‰"˘ , ˙ÈÚÂˆ˜Ó Ì˙ÂˆÓÏ È„Î

È·ËÈÓ ÔÙÂ‡·.  



  


