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 לכבוד

 אחיה יוסף לייבו,

 שלום רב,

 

 פציעת לוחמים ושירות דתיים בצה"לבקשתך למידע בנושא הנדון: 
 2021במרץ  8שלך: בקשת חופש מידע מיום 

 להלן התייחסות צה"ל לבקשתך, לאחר בדיקה מול הגורמים המקצועיים.  .1

הנתונים בסעיפים אלו אינם נמצאים ברשותנו בחלוקה המבוקשת בבקשתך. על מנת להפיק  :4-1 ,6, 8סעיפים  .2

ידי רופאים, -לבצע בדיקה נרחבת ומשולבת של הנתונים הרפואיים על נתונים אלו בפילוח המבוקש צה"ל ידרש

שעות עבודה לכל אחד מהגורמים. כמו כן, הפקת הנתונים תצריך  100-אחיות ואנשי מערכות מידע, למשך מעל ל

)להלן:  1998-( לחוק חופש המידע, התשנ"ח1)8איסוף מידע מכמה גופים. על כן, בקשתך נדחית על פי סעיף 

 (.""החוק

)לשם  12%-כ בגדודים המעורבים הוא 2020של מחזור נובמבר הנשירה של לוחמות בקרב הטירונות  שיעור :5סעיף  .3

 של הנשירה שיעור(. 15%באותו מחזור הוא  שלמות התמונה, שיעור הנשירה של לוחמים בגדודים המעורבים

 . 11.76%, ובחטיבת גולני באותו המחזור  10.47%-הוא כ גבעתי בחטיבת 20של מחזור נובמבר  בטירונות לוחמים

הממוצע בבוחן מסלול  הציון על כן אין ציון ממוצע.ו מתקיים בוחן מסלול בהכשרת לוחמי גדוד קרקל לא :7סעיף  .4

 שלאחר הגיוס מחזורי של מסלול בוחן בעבור ממוצע נתון. 80.3הוא  20שנערך בגדוד נצח יהודה של מחזור אוגוסט 

 .הופק טרם מכן

( לחוק. באפשרותך לפנות למשרד 5)8נתון זה אינו מוחזק בידי צה"ל. על כן, בקשתך נדחית בהתאם לסעיף  :9סעיף  .5

 הביטחון בנושא.

השנים האחרונות  3-ב הנושרים שיעור. 11.4% הוא בקרקל בטירונות האחרונות שנים 3-ב הנושרים שיעור :10סעיף  .6

 .19%-הוא כ כפיר בחטיבת יהודה נצח לגדוד בטירונות

 .24.5% הוא 2020נובמבר   2018בגדוד נצח יהודה במהלך ההכשרה במחזורי הגיוס אוגוסט  שיעור הנשירה :11סעיף  .7

 . 11.25%הוא  2020נובמבר   2018ביחס לגדוד קרקל שיעור הנשירה במחזורי הגיוס אוגוסט 

 2020, נובמבר 2020, אוגוסט 2020למחזורי הגיוס מרץ  קרקל בגדוד ההכשרה בסוף ירי בוחן ציוני ממוצע :12סעיף  .8

 .79.2 הוא

2015-אחוזי המתגייסות בוגרות החינוך הממלכתי דתי מבין המתגייסות בשנתוני הגיוס להלן בטבלה  :13סעיף  .9

י היא מי שלמדה במוסד הנחשב חלק מהחינוך הממלכתי דת" חינוך ממלכתי דתי)יובהר כי בסעיף זה "בוגרת  2019

 (:מוסד הלימוד האחרון שלהו י"ב וזה-בין הכיתות י'
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 שנתון גיוס
מבין  שיעור בוגרות החמ"ד

 המתגייסות בשנתון הגיוס

2015 8.10% 

2016 7.90% 

2017 7.60% 

2018 8.30% 

2019 8.40% 

 

הגיוס אחוזי המתגייסות בוגרות החינוך הממלכתי דתי מבין כלל המתגייסים במחזורי בטבלה להלן  :14סעיף  .10

חינוך ממלכתי )יובהר כי בסעיף זה "בוגרת  2020, נובמבר 2020, אוגוסט 2020, מרץ 2019מבר ב, נו2019אוגוסט 

הלימוד האחרון  מוסדו י"ב וזה-היא מי שלמדה במוסד הנחשב חלק מהחינוך הממלכתי דתי בין הכיתות י'" דתי

 (:שלה

 

 

 

 

לחוק, אלא כבקשה לקבלת  2אינו מנוסח כבקשה לקבלת מידע כהגדרתו בסעיף בסעיף זה  המבוקש :15-16סעיפים  .11

צבי  6930/12ידע בדרך של מענה על שאלון. בעת מענה לבקשת חופש מידע, אין חובה להשיב לשאלונים )ראה עע"מ 

  .(קורדובה נ' עיריית ירושלים 1084/07; וכן עת"מ טירם נ' משרד הביטחון

 לבית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב.על החלטה זו ניתן לעתור  .12

 בברכה, .13

 

 מוסקוביץ צופיה ,סא"ל

 רע"ן אסטרטגיה ומבצעים

 ב/דובר צה"ל

 

 

 

 

מבין כלל  שיעור בוגרות החמ''ד גיוס מחזור
 המתגייסים במחזור הגיוס

19 אוג'    8.92% 

19' נוב  6.46% 

20 מרץ   8.92% 

20' אוג  8.37% 

20' נוב  7.51% 


