
לעשירים יש סיכוי  ,8200-כל ההורים רוצים את הילדים ב
 טוב יותר להצליח

 
 בהרבה גבוה הטכנולוגיות ביחידות מבוססים מיישובים צעירים של חלקם חושפים: צה"ל של חדשים נתונים

 אך מגורים, אזור או כלכלי מצב בחשבון מביאים לא והשיבוץ המיון "תהליכי צה"ל: ■ הגיוס במחזור משיעורם
 גדולה השפעה יש בישראל החינוך למערכת

 
 , מאת: רותי לוי2018מרקר  הדכתבה בעל פי 

 
לתהליך המיון ליחידות הטכנולוגיות בצה"ל יש חשיבות רבה, משום שהוא בעל השלכות מרחיקות לכת על 

לצינור הכשרה מרכזי של צה"ל נהפך  ,ענף ההיי־טק וגם בעל פוטנציאל עצום למוביליות חברתית. עם השנים

עובדים ויזמים לתעשייה, ובמאזן הכוחות של ההיי־טק הישראלי ברור לחלוטין מי נמצא בראש: בוגרי היחידות 

 . הטכנולוגיות, שהם מבוקשים יותר מבוגרי התארים הרלוונטיים מהמכללות ואפילו מבוגרי האוניברסיטאות

רת בתפקיד טכנולוגי בצבא פותח לעצמו דלתות רבות לש 18ההורים הישראלים יודעים שמי שמגיע בגיל 

עולה כי  TheMarker ואולם, מנתונים חדשים שהופקו על ידי צה"ל לבקשת  .לעולם ההיי־טק ולרווחה כלכלית

ההזדמנות לשרת בתפקיד משמעותי ביחידה טכנולוגית ניתנת בעיקר לאוכלוסייה חזקה. לחיילים מיישובי 

הבת שלי יודעת שהיא רוצה להגיע להיי־טק. היא "   .ג חסר בתפקידים טכנולוגייםהפריפריה הכלכלית יש ייצו

מרמת השרון שהתגייסה באחרונה ליחידה טכנולוגית מובחרת. "היא   18רוצה לעשות כסף", מספרת אם לבת 

יחידות כי היא הבינה שזה ישפר את סיכוייה  10יחידות מחשבים, אבל היא עשתה  5היתה יכולה לעשות 

צבא. היא והחברות שלה התייחסו ברצינות לצו הראשון, וההורים היו מעורבים מתחילת הדרך. הן קנו ערכת ב

שקל לשלושה חודשים. כמו שיש קורסי הכנה לשוק העבודה ולפסיכומטרי, יש גם  400–הכנה באינטרנט ב

די לעזור לבנים בראיונות קורסי הכנה לדפ"ר (דירוג פסיכוטכני ראשוני). בית הספר אפילו הביא קואצ'רית כ

ציון הדפ"ר הוא הסינון הראשון בשרשרת הגיוס לצה"ל, המדרג את כל המועמדים לגיוס לפי  ."האישיים

איכותם ובכך חורץ את גורלם לשבט או לחסד. אחרי הדפ"ר, הקבלה ליחידות הטכנולוגיות מושפעת במידה 

 — מתמטיקה, פיזיקה ומחשבים —רות רבה מהמקצועות שהמועמדים לגיוס למדו במסלול מורחב לבג

מקצועות שמתחזקים תעשיית שיעורים פרטיים משגשגת. הדחיפה שנותנים ההורים המבוססים וייצוג היתר 

לעשירונים העליונים ביחידות הטכנולוגיות מעוררים תהייה אם צה"ל מחזק את החזקים ממילא, ולא נותן 

 ים.מספיק הזדמנויות לחלש

 


