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לקט נתונים מתוך הסקר החברתי  2020בנושא התנדבות
לרגל יום המתנדב הבין-לאומי החל ב 5-בדצמבר 2021

Selected Data from the 2020 Social Survey about Volunteering
for the International Volunteer Day, December 5, 2021
בקרב בני  20ומעלה
בשנת  ,2020התנדבו כ 1.2-מיליון ישראלים שהם  21%מבני  20ומעלה באוכלוסייה הקבועה בישראל.
 21%מהנשים ו 22%-מהגברים התנדבו ,כך גם  24%מהיהודים ו 5%-מהערבים 22% ,מבני  64-20ו16%-
מבני  65ומעלה.
 42%מהמתנדבים עשו זאת במסגרת ארגון או כמה ארגונים 42% ,התנדבו באופן פרטי ו 16%-נוספים
התנדבו הן במסגרת ארגון והן באופן פרטי.
 45%מהמתנדבים פעלו בתחום העזרה לנזקקים )כגון קשישים ,נכים ,מעוטי יכולת ,נוער במצוקה(16% ,
התנדבו בתחום החינוך ו 10%-בתחום הבריאות כגון מד"א ,בתי חולים.
תרשים  - 1בני  20ומעלה שהתנדבו ,לפי תחום הפעילות ,אחוזים ,הסקר החברתי 2020

כתבו נורית דוברין וטל אדמון ,תחום הסקר החברתי וסקר ארוך טווח
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי 02-6592666

 40%מהמתנדבים עוסקים בפעילות זו עד  9שעות בחודש 30% ,מתנדבים  10שעות ויותר בחודש22% ,
מתנדבים מספר שעות לא קבוע ו 6%-התנדבו באופן חד-פעמי במהלך השנה האחרונה.
בקרב היהודים ,חרדים ודתיים מתנדבים בשיעורים גבוהים ) 39%ו ,36%-בהתאמה( יותר ממסורתיים
וחילונים ) 21%ו ,22%-בהתאמה(.
אנשים שמתנדבים מרוצים יותר מחייהם  96% -מהם מדווחים כי הם מרוצים מחייהם 51% :מדווחים כי
הם 'מרוצים מאוד' )לעומת  35%מאלה שאינם מתנדבים( ו 45%-נוספים מדווחים כי הם 'מרוצים'.
כמו כן ,אנשים שמתנדבים הם אופטימיים יותר  65% -מהם מעריכים כי חייהם יהיו טובים יותר בשנים
הקרובות ,לעומת  50%מאלה שאינם מתנדבים.

הסקר החברתי נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,מדי שנה מאז  .2002הסקר מספק מידע על
תנאי החיים של אוכלוסיית ישראל בנושאי :דיור ,רכב ,בריאות ,השכלה ,שימוש באינטרנט ,תעסוקה ,נופש ,קשר
עם בני משפחה וחברים ,פעילות התנדבותית ,מצב כלכלי ,שביעות רצון ואמון.
בשנת  2020עסק הסקר בהרחבה בנושא ישראל בעידן הדיגיטלי – מיומנויות דיגיטליות ,נגישות למידע ,קבלת
שירותים ברשת ,תקשורת ,מסחר ,תחבורה ותיירות ברשת ,שימוש באפליקציות ,רשתות חברתיות ,קבלת
שירותי ממשל ברשת ,כלכלת רשת כולל שירותי בנקאות ,שימושים בטלפון חכם ,בטיחות סייבר ופשיעה ברשת,
פרטיות ואבטחת מידע וביטחון ילדים באינטרנט .במסגרת הסקר החברתי  2020רואיינו  7,249איש בני 20
ומעלה ,המייצגים כ 5.7-מיליון איש בגילים אלו.
במסגרת נושא ההתנדבות ,נשאלות בין היתר השאלות האלה:
•

בשנים עשר חודשים אחרונים ,האם עסקת בפעילות התנדבותית?

•

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?
קישורים להודעות קודמות מהסקר החברתי  :2020סוגי שימוש באינטרנט ,מסחר ובנקאות ברשת ,שימוש
בטלפון חכם ,אזרחים ותיקים ,שימוש בשירותי ממשל מקוונים ,המקורות של הציבור למידע חדשותי,
קשרים חברתיים ורשתות בעידן הטכנולוגי ,קבלת שירותים ומידע בנושאי בריאות באינטרנט ,פרטיות
ופשיעה ברשת ,יום זכויות אנשים עם מוגבלות.

לדף הסקר החברתי באתר הלמ"ס
לשאלון הסקר החברתי 2020
למחולל הלוחות של הסקר החברתי
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