
לשרטטמבקשיםאםכידוויהלשעבראנייאיאשנתיבמשהאלוף
הישראלית,החברהשלדמותהאת
באספקלריהמשתקפתשהיאכפי
בוחןאבניבשלושלהשתמשישהצבא,של

הצעיריםשלדמותםמהי-האחת
הםדמותומהלצבאהמתגייסים

;גיוסםלאחרלובשים בחברהלאבדותהרגישות-השנייה

הישראליתפפן31ש-החברה
באסןפלרימ

הצ=3של
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לצה"להמתגייסיםאונלוסיית

88%שנהמדילגייסמצליחצה"ל
מקרב3.3,4שבשנתון.מהגברים

מיוח-אוכלוסיותעלנמניםהמתגייסים

צה"לאלאלצה"ל,תורמותשאינןדות,
בניגודכי,להדגישראוילהן.תורם

כמעטצה"לאחריםצבאותלהרבה
אתלגייסכדיכוחלהפעילצריךואינו

ברצון.מתגייסיםורובםהצעירים,

קטןהנשיםבקרבהמתגייסותאחוז
וזאתבלבד,62.1%עלועומדיותרהרבה
בשנתוןוהגבהיםהנשיםשמספרלמרות

הנשיםמן,24.7%יותר.אופחותזהה
דתשלמסיבותמתגייסותאינןבשנתון
כילצייןראויאחרות.מסיבותו-13.2%
השירותמןפטורהמקבלותשלמספרן
בירידהנמצאדתיותמסיבותהצבאי

הבנותהיוו1977בשנתאםמתמדת.
מסי-הצבאיהשירותמןפטורשביקשו

מהוותהןכיוס,הרי32%,דתשלבות
ישכיודומהיותר,הרבהקטןאחוז
החודרתההשכלהלזכותזאתלזקוף
ומעודדתהמסורתיותהשכבותלקרב
בקרבגםהצבא.לשירותלהתגייסבנות

גברים-בסיסישנתוןגיורו

ן33%מיוחדגיוס

י4421""'
,

'
ן

השיי-בנותשלאחוזקייםהמתגייסות

קטןהואאךמיוחדת,לאוכלוסיהכות
בלבד.1.9%עלועומדיותרהרבה

לצבאהמתגייסיםהנעריםמרבית
לכלכמעטוכשיריםבריאיםהם)84%(
כשיריםאינם16%רקקרבי.תפקיד

ההשכלהרמתגםקרביים.לתפקידים
נאותה.הנההמתגייסיםמרביתשל

שנות12בוגריהנעריםמקרב55.2%
אחתעדשמגנהבוגרי32.2%לימוד,
שבעסיימו5%ורקלימודשנותעשרה
7.6%גםלכךנצרףאםפחות.אוכיתות

נמצאתיכוניתעלהשכלהבעלימגויסים
הםלצה"להמתגייסיםמקרבכ-63%כי

ויותר.לימודשנות12בוגרי

המתגיי-שאחוזמאחרהנשים,בקרב

בשכבותמתרכזוהואיותרקטןסות
רמתתהיהמראשהרייותר,המשכילות
85%מעליותר.גבוההשלהןההשכלה

12בוגרותהןלצה"להמתגייסותמקרב
בוגרותהןכ-14%ויותר,לימודשנות

ואילולימודשנותעשרהאחתעדשמונה

לימודשנותשבערקשסיימוהבנות

נשים-בסיסישנתוןגיוס

;44
14.7%דעיהוו

המתגיי-בקרבממשאפסיאחוןמהוות

לצה"ל.סות

המתג-שללרמתםנוספתמידהאמת

פסי-דירוגהדפ"ר,מהווהלצה"לייסים

עדמ-0בציוניםהמצויןראשוני,כולוגי
מהנע-21%זוכים9עד8הגבוהבציון9.

הבינוניבציוןלצה"ל,המתגייסיםרים
שלהנמוךובציון61%,-7עדמ-4

הנשיםבקרב18%.זוכיםמ-4פחות

שכןיותרגבוהכמובןהנוהדפ"רממוצע
המתגיי-הבנותמתרכזותמראשכאמור

נמצאכךיותר.המשכילותבשכבותסות
מהמתגייסות,927%(-)8הגבוהבציון
הנמוךובציון764%(-)4הבינוניבציון
.9%

ביחידותלשרתהמבקשיםשיעור

ל-מגיעלצבאהמתגייסיםבקרבהשדה

מתנד-שלגדולמספרנכללובהם85%

ולמקצועותמיוחדותליחידותבים
חמישהכדיעדמגיעהדברמיוחדים.
שיטבקורסימקוםכלעלמתנדבים

אפילוהואהפוטנציאלכאשרוטיס,

גמקום.כלעלמתאימיםאנשיםעשרה
האוכ-כיבעלילממחישיםאלהנתונים

ך

לפיגבריםמצבתהתפלגות
83לינוארנכוןופרופילהשכלה

רופיל
השכלה7

מזה62.1%גיוס

1.9%מיוחדגיוסשלין"=

ע)

16% עורפי
בנ:==

8414

קידמי

ן~51לימיך
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;,,,,%,,,,,,,
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4;32שטת
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2מס'תרשים1מס'תרשים

3מס'תרשים

1983.17ימי287,מערכות



נשיםמצבתהתפלגות
83לינוארנכוןהשכלהלפי

02%000%לימודשנות7עד

50%

4מס'תרשים

ונשיםגבריםמצבתהתפלגות
83לינוארנבוןדפ"רלפי

100*

504

1...,...(.י.ינ4/
5מס'תרשים



נבחריםבישוביםסוציו*אקונומייםמשתנים

ו,.-מקא,.-.-"ית-*אןי'"תהיצלה"יםמ

93.984.085.380.575.156.9ןגיוסשיעור1
ןרגיל+נח"מ

2

12.23.88.47.76.21.2גיוסשיעור
ימיוחד

4.819.832.939.442.919.1הקב"אשיעור3
הגמוד

3.08.616.628.727.829.7ההשכלהשיעור4
הנמוכה

--

בחובהקציניםשיעור5
,5.84.00.90.50.22.5

-
,ראשונהקבעובשנת

2.46.212.118.711.05.7ןהרישוסשיעור6
הפלילי

'כלליהודד7
1.23.57.59.39.05.2

423416280156189686,ממוצעשנתע8

סמ'6טבלה

8מס'טבלה7מס'טבלה

באוכלוסיההגיליםהרכבאוכלוסיהתחזית
1983לינוארככון2000-1980,

יהודיםלאיהודיםמס'ן

סד'1

2000שאן
1980200019802000לגקב1980שנתןפירוטמי' הדגבאהיי::,00יזאמ0היצ':,010'אמכיא:בבייה'ייד'

הדגבא-
1100.0100.0100.0100.0 141ןשנעי,,,,,י"."נהי ,!2-"2ני,-,1"עעי.,,.,יי,[".]

ZX,~קין(',.'6394'יהודיםלא3
545-6417.119.48.39.9.ן

יוני287,מערכות

1983
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אוכלו-היאלצה"להמתגייסתלוסייה

צבאאתהלקייםאפשרוכיטובהסייה
טוב.

מיוחדותאוכלוסיותקידום

אוכלוסייהשלזהכללבתוך

שלקטןאחוזמצויטובה
מיוחדות.מאוכלוסיותהבאיםחיילים
יותרמהצבאמקבליםאלהחיילים

כדינערךוצה"ללו,תורמיםמשהם

לקדמם.וכדיאותםלקלוט

לצבאהגיוסלפניעודמתחילהתהליך

החינוךמערכתבמסגרתנעשהוהוא
בבעיהלטפלמנתעלוהגדנ"ע.האזרחית
אוכלוסיותלאתרניסיוןנעשהביעילות

כךולצורךלצה"ל,הגיוסלפניעודאלה
גיוסלפניהעומדיםשלנתוניהםנבדקו

כיהראההסקרבארץ.יישוביםבמספר

מגבע-המתגייסיםאוכלוסייתבקרב

האוכלוסיותשיעורמגיעלדוגמה,תיים,
המתג-שמקרבבעודל-2.2%המיוחדות

7.7%מהוויםהםשאןמביתייסים
הסקר6(.מס'טבלהראה-פירוט(
הרלבנטייםהממשלהלמשרדיהועבר

עודאלהבאוכלוסיותלטפלשיוכלוכדי
היטבממחישגםהואאךגיוסם,לפני

גבריםאינותיותמגמות

בעברהגבריםהשכלתהתפלגות

גידולמס'
ממוצע19701981השכלהסדי

לשנה

דגבא

2.4%+35%61%שנות112.
ומק"סמך

0.7%-34%26%שמת211-9.
לימוד

31%13%1.6%ומטה38.

החברתיותהבעיותמשתקפותכיצד
המתגייסים.באןכלוסייתהכלליות

המגיעההמיוחדת,האוכלוסייה

כו-1000גבריםכ-1600כוללתלצבא,

מיוחדותכאוכלוסיותהמוגדריםנשים

נוספיםכאלףועודגיוסם,לפניעוד
ומתיספיםהשירותבמהלךהמאותרים

מיוח-אוכלוסיותשללקטגוריההםאף

בניבקרבגםנעשיתרבהעבודהדות.

נעריםכ-500לצבא.גיוסםלפניעודנוער
הרחוב,חבורותבמסגרתלהדרכהזוכים

לבתשומתהגדנ"עמייחדלאחרים
בבתיחניכיםהםנעריםכ-800מיוחדת.

כל-900בנוסףוזאתתעשייתייםספר

שלובסדנאותבימ"חיםהעובדיםנערים
צה"ל.

אוכלוסייתהעתידןלנוצופןמה
חיובי,יהיהההגירהמאזןאםישראל,

כאשרנפשמיליוןכל-20004בשנתתגיע
יגדלבאוכלוסייהיהודיםהלאאחוז
טבלהראה-פירוט(ל-22.7%ויגיע
7(.מס'

אחוזהוא.אףיעלההממוצעהגיל

באחוזים)(גבריםהשכלתתחזית

שנהמס'
19851990השכלה/שד'

גבא

.1+1270-7375-86

.29-1127-2011-14

.30-87-130-13

1983.לינוארכון(.

10מס'טבלה

בקרבגםמאוד,קטן14גילעדהילדים
כולהוהאוכלוסייהיהודיםהלא

זותופעה8(.מס'טבלהראה(מזדקנת
עלובעיקרהצבא,עלהשלכהבעלתהיא

המילואים.מערך

נמצאתהמתגייסיםשלהשכלתם
12בוגריאחוזעלייה.בקוזאתלעומת
הוכפלכמעטהמתגייסיםבקרבכיתות
לצפות.וישהאחרונות,השניםבעשר

מס'טבלהראה(בעתידנוספתלעלייה

ו-10(.9

לאבדותרגישות

מאזהצטיינהישראלמדינת
לאבדותגבוההברגישותומתמיד

מלחמותבכלהאבדותמספרואין
בצבאותהאבדותממספרנמוךישראל
ראה(השנייהבמלחה"עהבריתבעלות
מגודלהןנבעהזורגישות11(.טבלה

מהעדרוהןהמדינהשלהאוכלוסייה
פצועוכלנפגעכלבקרבה.האנונימיות

אלמוני.שםבבחינתואינולרביםמוכר

המשפחהקרובימספראתנבדוק
ראה(המלחמהמנפגעיאחדלכלשיש

השחרורממלחמתצה"לחללי
הגלילשלוםמלחמתועד

הדאלים45וטחוביםמהא'מססןהמלחמה/מס'
מתוךגאלפיסההמיםהתקופהסדי

האתלתלה

דגבא

6,0006700.89מלחמת1.
השחרור

1761,6000.01מבצע2.
יקדשו,

מלחמת
7772,3600.03ששת3.

הימים

5132,5000.02מלחמת4.
ההתשה

2,6593,0000.094מלחמת5.
כיפוריום

1,5913,1160.051בשנים:6.
1982-1974

4563,3500.013מלחמת7.
הגלילשלזם

12,172סה"כ8.

1983.דצמ',ל-10כון(;הראשיתהשלישותע"יהוכן.

9מס'טבלה

11מס'טבלה
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רחו-משפחהקרובילוונוסיף12(טבלה

ישנפגעיםשלכאלףנמצאוחבריםקים
והדברוחבריםמשפחהבניאלףכ-120

שלהאלמוניותהעדראתהיטבממחיש
אתומסבירהציבורבקרבהנפגעים
ועוד,זאתלאבדות.הגבוהההרגישות

כולההארץמןהםשהנפגעיםמאחר
השותפותגםהרי13(,טבלהראה(

אתמאפיינתהלוחמיםולגורללחרדה
האוכלוסייהשכבותכלאתכולה,הארץ

היישוב.מקומותכלואת

0

גםהיטבמשתקפתלאבדותהרגישות
בדרגיביטויואתמקבלהדברבצבא.

הרפואהחילאנשימספרכאשרהשדה,
כפולהואצה"לשלבאוגדההמשרתים
ביחידההרפואהאנשישלממספרם
ברמתגםונמשךארה"ב,בצבאמקבילה
המקייםהיחידהצבאהנוצה"להמטה.

למשפ-בניםשלשירותםלגביהסדרים

להו-יחידיםבניםושלשכולותחות

מיוחדיםגופיםקיימיםבצה"לריהם.
נעדרים,לאיתורבנפגעים,לטיפול
וכןהנפגעיםמשפחותעםקשרלקיום
הצבאיתהרבנותמטעםמיוחדיםגופים

בנפגעים.הקשוריםבנושאיםהעוסקים

במלחמההעם
החוזרתהבולטותהתופעותאחת

הנהמלחמהמדיונשנית
ביחידותהמתגייסים.שלהגבוההאחוז

האחו-100אתהגיוסאחוזעבררבות

שסיימואנשיםגםהתייצבוכלומרזים,

צרי-והיושלהםהמילואיםשירותאת

אךיחידותיהם,אתלעזובכברכים
והתייצבו.באוגיוס,עלשמעוכאשר

היו.ולאכמעטנפקדים

ללוח-רבהדאגההפגיןשבעורףהעם

עוגותשבהןמשאיותמאותהובאומים.
אלףמאותששנשלחומתיקה.ודברי

טלביזיהמקלטיונתרמושי,חבילות
ורדיו.

הםכיהוכיחוהמילואיםחיילי
למופת.יושרוגילוזולדאגהראויים
נועדואשרבנקיםניידותהוכנסוללבנון
כלללאמבתיהםשיצאואנשיםלשרת
בפניהזדהוהחייליםזיהוי.אמצעי

בלבד,הזיהוידיסקיותבאמצעותהבנק
היושנעשו,פעולותאלפיעשרותומתוך

שהתחייבויותיהםאנשיםארבעהרק

כובדו.לא
גםלפעמיםאוליההדוק,הקשר

גםהתבטאלחזית,העורףביןמוגזם,
צה"לאחד.בחודשדוארשקיב-70,000

זה.קשרעללשמורכדיהואאףנרתם
להתקשריוכלושהחייליםמנתעל

טלפוניםמרכזותהוקמולבתיהם

הוקםלשטח.טלפוניםניידותוהובאו

השלישותעםלמשפחותקשרמרכזגם

הראשית.

אנשימסבירים,626גםהפעילצה"ל

והדעותהגווניםקשתמכלמילואים,
עםמפגשיםכ-10,000ערכווהםבחברה
הוקפדעצמה.המלחמהבמהלךחיילים

מנתעללחייליםעיתוניםחלוקתעלגם
העורף.רוחאתאליהםלהביא

מטבע.באותהלנוהחזירווהלוחמים

ויכוחשררהאחרונהשבמלחמהלמרות

בה,הצורךעצםועלמטרותיהעלנוקב
סירובשלאחדמקרהלאאףנתגלהלא

ולאקציןע"ילאבקרב,פקודהלמלא
מכליותרמשקפתזיעובדהחייל.ע"י
לוח-אשרעממי,צבאהצבאהיותאת

אזר-הםהחובה,בשירותאלהגםמיו,

ערכיעללשמורשחונכוחים
שניתנולפקודותולצייתהדמוקרטיה

שנבחרהממשלהשלהחלטותיהלאור
דמוקרטי.באורח

מגוריםמקומותלפינפגעינו
הלבנוןבזירת

מתתםמס'
חלליםסה"כישובסוגסד,

ונעדריםנפגעים

גבא

3031472נפגעיםסה,'כ1.

53489אביבתל
והסביבה

25028ירישליסג~

י
י2.

28534חיפה
והסביבה

ם
9010שבעבאר

761112עריםיתר

52890עיירות3.

23234קיבוצים4.

21737מושבים5.

7423ישיבותבני6.

6015אחר7.

4

5

ן"-,הקרבהיחס

א

קרוביםסה"כ

הורים

נשים

ילדים

אחים

פצועיםונעדריםחלליםיה"כ

נפגעיםקרוביםנפגעיםקרוביםפגעים(קרובים
ז1הדגב

6,05825292,83911593,2191370

1,832980851455981525

3[3333143143190190

5*4263238108316155

3,3399531,6074531,732500

שליעגנפגעישלראשונהמדרגהמשפחהקרוביריכוזדו"ח
ובינוני)קשהפצועים+חללים+נעדרים1,009סה"כ(

12מס'טבלה

ו132מס'סבלהן 1983יוני287,מערטת


