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Selected Data from the 2019 Social Survey about Volunteering  
for the International Volunteer Day, December 5, 2020 

 ומעלה 20בקרב בני 

באוכלוסייה הקבועה בישראל.  ומעלה 20י מבנ 23%ם שהמיליון ישראלים  1.3-התנדבו כ, 2019בשנת 

 18%-ו 64-20מבני  24%, מהערבים 7%-מהיהודים ו 27% כך גם ,התנדבו מהגברים 26%-מהנשים ו 21%

 .ומעלה 65מבני 

נוספים התנדבו הן  14%-התנדבו באופן פרטי ו 39%התנדבו במסגרת ארגון או כמה ארגונים,  47%

 .הן באופן פרטיבמסגרת ארגון 

 21%, (עוטי יכולת, נוער במצוקהכגון קשישים, נכים, מ) עזרה לנזקקיםחום המהמתנדבים פעלו בת 38%

 בתחום הבריאות כגון מד"א, בתי חולים. 10%-ו התנדבו בתחום החינוך

 2019, אחוזים, לפי תחום הפעילות, שהתנדבו ומעלה 20בני  - 1תרשים 

 
 

 16%, ויותר בחודששעות  10מתנדבים  36%שעות בחודש,  9מהמתנדבים עוסקים בפעילות זו עד  41%

 .במהלך השנה האחרונה פעמי-חד התנדבו באופן 5%-מתנדבים מספר שעות לא קבוע ו
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 5-לאומי החל ב-יום המתנדב הבין רגלהתנדבות, לבנושא  2019לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 

 2020בדצמבר 
03/12/2020 

מסורתיים מיותר , בהתאמה( 42%-ו 40%בקרב היהודים, חרדים ודתיים מתנדבים בשיעורים גבוהים )

 (.בהתאמה 26%, 21%וחילונים )

מדווחים כי  50%מדווחים כי הם מרוצים מחייהם: מהם  96% - מתנדבים מרוצים יותר מחייהםשאנשים 

 נוספים מדווחים כי הם 'מרוצים'. 46%-מאלה שאינם מתנדבים( ו 34%הם 'מרוצים מאוד' )לעומת 

מעריכים כי חייהם יהיו טובים יותר בשנים מהם  65% - אופטימיים יותרהם מתנדבים שכמו כן, אנשים 

 אלה שאינם מתנדבים.מ 53%הקרובות, לעומת 

 21%-מהם חשים בדידות לפעמים או מדי פעם, בהשוואה ל 16%  - דידותב חשים פחותאנשים שמתנדבים 

 .לעיתים רחוקות או בכלל לא בדידות חשים מהמתנדבים 84%מאלה שאינם מתנדבים. 

הסקר החברתי מורכב משני לוסייה בישראל. מידע על תנאי החיים ועל רווחת האוכספק מ הסקר החברתי

בריאות, דיור, תעסוקה,  ל שאלות במגוון תחומי חיים, כגוןחלקים עיקריים: גרעין קבוע, המכיל מספר רב ש

השכלה, מצב כלכלי, שימוש במחשב, דת ודתיות ועוד, וחלק מתחלף, המוקדש בכל שנה לנושא חדש אחד 

ים: משפחתיות, דיור, עזרה לבן בהרחבה בנושא הסקר עסק 2019  בשנת או שניים, הנחקרים בהרחבה.

 משפחה עם מוגבלות ונסיעות של ישראלים לחו"ל.

 :אלההשאלות הבין היתר  ת, נשאלוההתנדבותמסגרת נושא ב

 עשר חודשים אחרונים, האם עסקת בפעילות התנדבותית? בשנים 

 ?האם הפעילות ההתנדבותית שבה עסקת היא פרטית או במסגרת ארגון 

  ?מהו תחום הפעילות ההתנדבותית שבה עסקת 

 ?בחודשים שבהם התנדבת, כמה שעות בסה"כ בחודש עסקת בפעילות התנדבותית 

משפחתיות ; עבודה ומשפחה –משפחתיות ; דיור ואזור מגוריםהוצגו ממצאים בנושאים: ת וקודמ ותהודעב

הודעה לרגל יום  ;הודעה  לרגל יום האזרח הוותיק נסיעות של ישראלים לחו"ל; ;זוגיות ועזרה הדדית –

 .לותמוגבעם עזרה לבן משפחה  ;זכויות אנשים עם מוגבלות

 ס"דף הסקר החברתי באתר הלמ

 2019לשאלון הסקר החברתי 

 הסקר החברתי -מחולל הלוחות 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2020/לקט-נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2019-בנושא-דיור-ואזור-מגורים.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2020/לקט-נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2019-שילוב-חיי-משפחה-ועבודה-וחלוקת-התפקידים-בין-בני-הזוג-בבית.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2020/משפחתיות-עזרה-הדדית-וקשר-זוגי-ממצאים-מהסקר-החברתי-2019.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2020/משפחתיות-עזרה-הדדית-וקשר-זוגי-ממצאים-מהסקר-החברתי-2019.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2020/משפחתיות-עזרה-הדדית-וקשר-זוגי-ממצאים-מהסקר-החברתי-2019.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2020/לקט-נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2019-נסיעות-של-ישראלים-לחול.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/לקט-נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2019-לרגל-יום-האזרח-הוותיק-הבין-לאומי.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/לקט-נתונים-לרגל-היום-הבין-לאומי-למען-זכויות-אנשים-עם-מוגבלות.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/לקט-נתונים-לרגל-היום-הבין-לאומי-למען-זכויות-אנשים-עם-מוגבלות.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/לקט-נתונים-לרגל-היום-הבין-לאומי-למען-זכויות-אנשים-עם-מוגבלות.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2019-עזרה-לבן-משפחה-עם-מחלה-או-מוגבלות.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/הסקר-החברתי.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/הסקר-החברתי.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2020/155/19_20_155questionnare.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Documents/quex_he2018.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Documents/quex_he2018.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Documents/quex_he2018.pdf
https://surveys.cbs.gov.il/Survey/survey.htm

