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לקט נתונים מתוך הסקר החברתי  2017בנושא התנדבות
לרגל יום המתנדב הבין-לאומי החל ב 5-בדצמבר 2018
Selected Data from the 2017 Social Survey about Volunteering
For the International Volunteer Day, December 5, 2018
בקרב בני  20ומעלה
בשנת  ,2017התנדבו כ 1.1-מיליון ישראלים ,שהם  21%מבני  20ומעלה באוכלוסייה הקבועה בישראל.
 19%מהנשים ו 22%-מהגברים 24% ,מהיהודים ו 8%-מהערבים 22% ,מבני  64-20ו 15%-מבני 65
ומעלה ,התנדבו.
 44%התנדבו במסגרת ארגון או כמה ארגונים 42% ,התנדבו באופן פרטי ו 13%-נוספים התנדבו הן
במסגרת ארגון הן באופן פרטי.
מבין המתנדבים במסגרת ארגון ( 651אלף איש) 40% ,התנדבו בארגון שתחום פעילותו הוא עזרה
לנזקקים (כגון קשישים ,נכים ,מעוטי יכולת ,נוער במצוקה) ו 20%-התנדבו בתחום החינוך.
בני  20ומעלה שהתנדבו במסגרת ארגון,
לפי תחום הפעילות של הארגון ,אחוזים2017 ,
תחום אחר14.1 ,
סדר ציבורי
(משטרה  ,משמר
אזרחי וכד ) 7.2 ,

עזרה לנזקקים ,
40.1

תרבות והגנת
הסביבה9.4 ,

בריאות (מד"א ,
בתי חולים) 9.3 ,

חינוך 19.8 ,

לנתוני התרשים
כתבה נורית דוברין ,תחום הסקר החברתי וסקר ארוך טווח
לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל' 02-6527845

 44%מהמתנדבים ,עוסקים בפעילות זו עד  9שעות בחודש 34% ,מתנדבים  10שעות ויותר בחודש14% ,
מתנדבים מספר שעות לא קבוע ו 5%-התנדבו באופן חד-פעמי במהלך השנה האחרונה.
בקרב היהודים ,חרדים ודתיים מתנדבים בשיעורים גבוהים יותר ( 38%ו ,33%-בהתאמה) מאשר מסורתיים
וחילונים (.)21%
אנשים שמתנדבים מרוצים יותר מחייהם  95% -מדווחים כי הם מרוצים מחייהם 47% :מדווחים כי הם
מרוצים מאוד (לעומת  29%מאלה שאינם מתנדבים) ו 48%-נוספים מדווחים כי הם מרוצים .
כמו כן ,אנשים שמתנדבים הם אופטימיים יותר 64% ,מהם מעריכים כי חייהם יהיו טובים יותר בשנים
הקרובות ,לעומת  51%מאלה שאינם מתנדבים.
אנשים שמתנדבים חשים פחות בדידות 82% :מהמתנדבים ,חשים בדידות לעיתים רחוקות או בכלל לא
( 77%מאלה שאינם מתנדבים).
הסקר החברתי מספק מידע על תנאי החיים ועל רווחת האוכלוסייה בישראל .הסקר החברתי מורכב משני
חלקים עיקריים :גרעין קבוע ,המכיל מספר רב של שאלות במגוון תחומי חיים ,כגון בריאות ,דיור ,תעסוקה,
השכלה ,מצב כלכלי ,שימוש במחשב ,דת ודתיות ועוד ,וחלק מתחלף ,המוקדש בכל שנה לנושא חדש אחד
או שניים ,הנחקרים בהרחבה .בשנת  2017עסק הסקר בהרחבה בנושאים בריאות ואורח חיים.
במסגרת נושא ההתנדבות ,נשאלות בין היתר השאלות הבאות:





בשנים עשר חודשים אחרונים ,האם עסקת בפעילות התנדבותית?
האם הפעילות ההתנדבותית שבה עסקת היא פרטית או במסגרת ארגון?
מהו תחום הפעילות ההתנדבותית שבה עסקת? (למתנדבים במסגרת ארגון)
בחודשים שבהם התנדבת ,כמה שעות בסה"כ בחודש עסקת בפעילות התנדבותית?
דף הסקר החברתי באתר הלמ'ס
שאלון הסקר החברתי 2017
מחולל הלוחות  -הסקר החברתי
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