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 ? על מה נדבר היום

מהי התנדבות ? 

נתונים על התנדבות בחברה הישראלית 

על ההתנדבות החדשה... 

 מצפים  " החדשים"מה המתנדבים

 ?  מההתנדבות



 ליחסי ביותר בסיסי ביטוי הינה התנדבות“

  ,בחברתם חלק לקחת אדם בני של הצורך את אוצרת היא .אנוש

  קשרים כי מאמינים אנו .האחר בעיני גם משמעותיים שחייהם ולהרגיש

    ,ההתנדבותי מהמעשה נפרד ובלתי מהותי מרכיב המהווים ,חברתיים

  קשת בתוכו טומן ההתנדבות אתוס .והקהילה הפרט לרווחת חיוניים

 ,סולידריות ובכללם אנוש ערכי של רחבה

  שכולם ,והעצמה שייכות ,אמון ,הדדיות

 היחיד של החיים לאיכות תורמים יחדיו

   ."הכלל ושל
 

SWVR, 2011 העולמי ההתנדבות מצב :האום דוח מתוך   





  חינם מושקע בה פעילות היא התנדבות

 קבוצה ,אחר עם להיטיב מנת על ,זמן

  של מקבץ מתוך נגזרת היא וכי מטרה או

  ומתאפיינת ,מסייעות התנהגויות

  ספונטנית בעזרה מאשר במחויבות

(Wilson, 2000).   

 

  מוגדרת להיות עשויה התנדבות

  ארוכת  סוציאלית-פרו כהתנהגות

  עם המיטיבה ,מתוכננת ,טווח

 ארגוני בהקשר ומתרחשת זרים
(Penner, 2004).   

 

  פעולה היא התנדבות

 שהיא יחיד של מסייעת

  ,בעיניו ערך בעלת

  באופן מכוונת אינה

  כספי לרווח ישיר

  בידי נכפית אינהו

  פי על מחויבת או אחרים

 (Van Til) חוק



   :התנדבותית פעילות

 מערכת או/ו יוקרה ,ידע ,מומחיות ,שירות ,זמן תרומת

  לגביו הזמן פרק למשך לפחות ,מתנדב י"ע קשרים

 מוכרים לאנשים ,עקיף או ישיר באופן ,המתנדב התחייב

  ,לארגונים ,מוכרים-בלתי או/ו (משפחה בני למעט)

  .לסביבה או/ו לקהילה ,ולתנועות למוסדות
 

 

   2005, ההתנדבותמתוך אמנת 

   :ת/מתנדב

 רצון מתוך והחברה הזולת למען הפועל אדם

  הפעולה עבור כלכלית תמורה קבלת וללא ,חפשי

   .ההתנדבותית
 



למען  
משהו 
 אחר 

ללא  
תמורה 
 כספית  

  רצון



 חד פעמית מתמשכת

 בלתי פורמאלית

 פורמאלית



מהו אחוז המתנדבים באוכלוסיה  
 ?הבוגרת 

48% 

23% 

28% 

15% 



  ?מי מתנדב יותר

22% 

24.3% 

 2014, ס"הסקר החברתי של הלמ



  ?מי מתנדב יותר

25.70% 

25.80% 

21.90% 

20% 

12.60% 

18.50% 

21.70% 

19.70% 

18.40% 

13.70% 
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 2014, ס"הסקר החברתי של הלמ



  ?מי מתנדב יותר

http://he.wikiquote.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:ReligionSymbol.svg


  ?מי מתנדב יותר

 

 חרדי

 

 חילוני דתי

40.40% 

31.30% 

22.80% 23.80% 

 2014, ס"הסקר החברתי של הלמ



 ?מי מתנדב יותר

מצב  הכנסה תעסוקה השכלה
 משפחתי

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://new.student.co.il/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%AA/%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%93-%D7%AA%D7%A2%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%94-0&ei=DXGIVPTyA4jsO9zOgLgG&bvm=bv.81456516,d.bGQ&psig=AFQjCNFhA2y2Koz9zoEoMDCypwrwF8pH_g&ust=1418314350981131


 התנדבות נוער

 מתנדבים
47% 

 לא מתנדבים
53.00% 

 ?מה אחוז בני הנוער עוסקים בפעילות התנדבותית



האם קיימת מגמת עלייה או ירידה 
 ?  בהתנדבות

יותר  
 התנדבות  

פחות  
 התנדבות  



 2014, ס"הסקר החברתי של הלמ

23.1% 

19.9% 20.0% 
18.8% 18.1% 

21.0% 

18.90% 18.9% 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

  20אחוז האוכלוסייה מעל גיל 
 לפי שנים, שעסקו בפעילות התנדבותית 



 2014, ס"הסקר החברתי של הלמ

 עזרה לנזקקים
39% 

 חינוך
21% 

 תרבות
6% 

 ח"סביבה ובע
3% 

 סדר ציבורי
9% 

 פעילות דתית
6% 

 בריאות
11% 

 אחר
5% 

 תחום הפעילות ההתנדבותית
 אחוז מאלה שהתנדבו במסגרת ארגונים

 



 2014, ס"הסקר החברתי של הלמ

במסגרת ארגון או 
, כמה ארגונים

45.7% 
, באופן פרטי

39.0% 

גם במסגרת ארגון  
, וגם באופן פרטי

15.3% 

 מסגרת הפעילות
 (אחוז מאלה שהתנדבו)



 2014, ס"הסקר החברתי של הלמ

40.90% 

37.50% 

21.70% 

 שעות חודשיות 9עד 

 שעות חודשיות 10-למעלה מ

 לא קבוע או חד פעמי

 ,  מספר שעות התנדבות בחודש
 (אחוז מאלה שעסקו בפעילות התנדבותית)



82% 

62% 

96% 

55% 
49% 

87% 

 קשר עם חברים אמון באנשים תחושת קהילתיות

 ,  מדדי הון חברתי
 בין מתנדבים ללא מתנדביםהשוואה 

 לא מתנדבים מתנדבים

 2014, ס"הסקר החברתי של הלמ



 !על ההקשבהבהצלחה ותודה 


