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צרכי מידע של בני נוער המועמדים לשרות חובה בצה"ל בפורומים 

/ רקפת בצלאלבאינטרנט   

 תקציר

 

המציאות הביטחונית של מדינת ישראל, מאז הקמתה, הכתיבה את הצורך בקיום צבא חזק. חוק 

גיוס החובה לצה"ל מחייב כל נער ונערה בישראל, בהגיעם לגיל שמונה עשרה, להתגייס ולשרת 

פי צרכי הצבא. תהליך המיון וההכנה מתחילים כמעט -שנתיים עד שלש בתפקידים שונים על

קודם לגיוס. בשלב זה המועמדים מוזמנים ללשכת הגיוס ועוברים סדרת מבדקים שנתיים 

ומיונים. כך מוודאים שלטונות הצבא את התאמת הפוטנציאל והנתונים של המתגייס לצרכי 

המערכת. התהליך, המתרחש בעיצומו של גיל ההתבגרות, מלווה בחרדות וחששות של המועמדים 

  לשירות מן הצפוי להם.

במהלך  (בים")מלשביקש לבחון מהם צרכי המידע של המועמדים לשירות בצה"ל  מחקר זה

התקופה של ההכנה לגיוס, כפי שהם באים לידי ביטוי בפורומים ייעודיים באינטרנט.  אחת 

מהנחות היסוד, שלוו את תכנון שיטת המחקר, הייתה שהתרחבות השימוש באינטרנט בכל תחומי 

נוער לבצע חלקים נרחבים מחיפוש -מידע בכל תחום יובילו בניהחיים והנגישות והזמינות של 

 המידע שלהם ברשת.

הפורומים שנבחרו הם פורום 'פרש' ופורום  המחקר הייתה בעיקרה איכותנית. מתודולוגיית

'יחידה' שהם בין הגדולים והפעילים בתחום ושניהם מספקים מידע סטטיסטי מובנה על כמות 

פותחות אשכול שהועלו לפורומים נערך ניתוח תוכן של כמעט אלף שאלות הצפיות והתגובות. 

פי -השאלות מוינו על. במהלך שלשה חודשים מלאים של פורום 'פרש' גיוס-שעניינם טרום

נוער -נושאיהן וחולקו לקטגוריות לשם הפקת סולם צרכי מידע שיבהיר מהו המידע הנדרש לבני

 ערב גיוסם.

גון הקטגוריות התברר שישנן שאלות שמעוררות עניין רב יותר בתוך תהליך העבודה של אר

מאחרות ויוצרות דינמיקה המניבה אשכולות של עשרות רבות של תגובות. בשלב נוסף נבחר מדגם 

חתך נושאים  מייצג . חומר זהתגובות 1320בן עשרים וחמישה אשכולות דיון, ובסך הכל 

הופכים את הפורום למעין במת דיון לגיטימית. שיח בין הגולשים. אשכולות אלו -המעוררים רב

גולשים משתמשים בה להשמעה, בירור וסיעור מוחין של רעיונות ודעות שיש להם נגיעה ליחסי 

מדינה. באשכולות אלו נותחו גם התגובות ונוצרה קטגוריזציה המשקפת מערך של -צבא-פרט

בזיקה לנכתב בספרות על . הדברים נבדקו נושאים שמעסיקים את בני הנוער ברמה ערכית

 משימות וצרכי גיל ההתבגרות ברמות השונות.

 :היו המחקר חלקו הראשון של השאלות העיקריות שעמדו בבסיס

מהם צרכי המידע העיקריים של מועמדים לשירות ומהן השאלות המעסיקות אותם  .1

 ביותר?

יוצרים את מירב ו אילו נושאים הקשורים לגיוס עתידי מעוררים עניין רב ביותר .2

 ההשתתפות, המעורבות  והדיון? 
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 מהן משימות גיל ההתבגרות הבאות לידי ביטוי בחיפוש המידע בפורומים? .3

האם ניתן למצוא בהתנהגות גולשי הפורומים הקבלה להתנהגויות טרום כניסה  .4

 לארגונים אזרחיים? 

לשים נחלקות שאלות הגואת העובדה שמשקפים שלב מיון השאלות הפותחות עיקר ממצאי 

 לשלש קבוצות:

ביצועי הן הסוג הנפוץ ביותר מבחינה ויישומי  ,ידיימהמבקשות מידע  –שאלות אינפורמטיביות  

נשאלו שאלות בנושאי פרופיל מן השאלות בחלק זה היו אינפורמטיביות.  58%-כמותית. כ

התקבלות ליחידות ובריאות, סווג ומיון ליחידות שונות, תהליך הקליטה והמיון, ציוד, חוקי 

 ותפקידים, לוחות זמנים ועוד.

עוסקות בחיפוש מידע לצורך אופטימיזציה של 'האם' -מסוג של 'איך' ו – רגוניותישאלות א

העוסקות בעיקר בסיכויי שיבוץ  מהשאלות 28%-כב . כאן מדובר הכניסה לארגון בחשיבה מתכננת

 והתקבלות לתפקידים רצויים על סמך נתוני המלש"ב

מהשאלות בחלק זה משקפות את השימוש  14% –מידע החיפוש שכלול ושיפור שאלות העוסקות ב

נתון זה נובע גם מהעובדה ששלטונות הצבא בפורום כאמצעי תומך להבנת מערך המידע הצבאי. 

 את המידע אותו צורכים השואלים בערוצי הפרסום הרשמיים שלו. ,בהכרח ,אינם מספקים

רבות שנשאלו בפורום ניתן להגדיר כביצוע משימות גיל ההתבגרות.  ששאלותממצא נוסף הוא 

משמש אמצעי לביצוע  –אף שעיסוקו הספציפי הוא גיוס ושירות בצה"ל -על –כלומר הפורום 

 משימות אוניברסליות כמו חיפוש זהות עצמית ואזרחית ואחרות.

נגעו כאמור בנושאים ערכיים ועקרוניים שעליהם  בחלק ניתוח אשכולות הדיון,השאלות שנשאלו 

 נערכו דיונים מרובי תגובות ובחלקם התגלעו מחלוקות סוערות.

זוהו מספר נושאים שעוררו עניין והיוו כר לדיונים טעונים. הדיונים שנותחו מבהירים 

ם עם תוך קריאה ועימות דעותיה ,וגיבוש עמדה לבירורבים רואים בפניה לפורום אמצעי "שהמלש

ל, לרמת התרומה של הפרט "אלו של גולשים אחרים בנושאים הקשורים לאיכות השירות בצה

בדיקת הרטוריקה של ההודעות מוכיחה  למדינה ולסוגיות כמו שוויון בנטל במגזרים שונים ועוד.

  שהמשיבים רואים בפורום במה להבעת דעה ואמצעי להשפעה על אחרים.

: מהן היחידות הנחשבות ועד כמה הדבר  בקרב הגולשים הם נושאים המרכזיים שעוררו עניין

, תרומת האזרח למדינה ותרומת המדינה לאזרח בהקשר השירות ?, מדוע להתנדב לקרבי?מוצדק

 הצבאי, מוטיבציה ועוד.

תגובות בוטות בין הגולשים מסוג של זלזול, השפלה,  , בין השאר,הוכח שנושאים טעונים מייצרים

ות עזרה מפורשות מעוררות  לעיתים רצון לתמיכה, עידוד והגנה על החלש קללות  ועוד. בקש

 בדיון אך זוכות גם הן לזלזול.

 

אל אלו  .כמו התלהמות ויצירת זעזוע  זוהו מאפיינים בולטים הרווחים בקהילות וירטואליות

בים. בין ההתנהגויות "התנשאות וזלזול כלפי מלש –בהקשר הצבאי   ינוסף מאפיין ייחוד

השיתופיות בולטת ההתנהגות של הענקת תמיכה וזוהתה סוגה ייחודית של הרצאות בנושאי 

 היסטוריה צבאית, מורשת קרב ואידיאולוגיה של אהבת המולדת. 

השגת כמקור מועמדים עבור הגיוס משמש -הן שהפורום לבירור שאלות טרוםמסקנות המחקר 

להתארגן ולהבין את המציאות החדשה היומיומית  :יל ההתבגרותמידע  למטרת ביצוע משימות ג
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לדון ולעצב את  ,קבלת ההחלטותב לשלוטבדוק את היכולת להשפיע על התהליך ול, הצפויה

 אזרחית ומערכת ערכיםוחברתית  ,בניית זהות עצמית בתהליךתמונת העולם הפרטית והכללית 

  אישית.

המתחייבות, על קשר אפשרי בין החשיפה לאמצעי התקשורת המחקר ניסה גם לעמוד, במגבלות 

השונים לבין עולם התוכן של הגולשים בפורום לקראת גיוס. הוכח שניתן לראות הקבלות 

מעוררות מחשבה בין דיונים ודיווחים בשיח הציבורי לבין דעות והשקפות המובעות בפורומים 

 סות עולם של מועמדים לשרות בצה"ל.כתפי

ת שעלתה במחקר זה, כמו גם במחקרים רבים שנסקרו, נעוצה ביתרון של פורום מסקנה נוספ

זה מספק ממשק אנונימי ומאפשר לגולשים כמקוון לביצוע משימות התבגרות של בני נוער. פורום 

להעלות תהיות ומבוכות באופן שמניב תוצאות רבות ומגוונות המגיעות ממעגל רחב של משיבים 

 יקורת של מבוגרים וחברים מהמעגל הפיסי הקרוב של חייהם.ללא צורך להיחשף וללא ב

היתרונות הללו מעודדים בני נוער, המעדיפים לפעול בתנאי פרטיות, לפנות דווקא לפורום שבו הם 

גם להביע כל דעה העולה על רוחם ללא -מרגישים חופש  לערוך סיעור מוחין באופן מבוקר כמו

 חשש מלעג או זלזול.  
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