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 ומעלה 20בקרב בני 
באוכלוסייה הקבועה בישראל.  ומעלה 20י מבנ 21%ם שהמיליון ישראלים  1.2-התנדבו כ, 2020בשנת 

 16%-ו 64-20מבני  22%, מהערבים 5%-מהיהודים ו 24% כך גם ,התנדבו מהגברים 22%-מהנשים ו 21%

 .ומעלה 65מבני 

נוספים  16%-ו התנדבו באופן פרטי 42%במסגרת ארגון או כמה ארגונים,  מהמתנדבים עשו זאת 42%

 .הן באופן פרטיוהתנדבו הן במסגרת ארגון 

 16%, )עוטי יכולת, נוער במצוקהכגון קשישים, נכים, מ( עזרה לנזקקיםחום המהמתנדבים פעלו בת 45%

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

 2020 החברתי הסקר ,אחוזים, לפי תחום הפעילות, שהתנדבו ומעלה 20בני  - 1תרשים 
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 5-לאומי החל ב-יום המתנדב הבין רגלהתנדבות, לבנושא  2020לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 

 .2021בדצמבר 
02/12/2021 

 22%, ויותר בחודששעות  10מתנדבים  30%שעות בחודש,  9מהמתנדבים עוסקים בפעילות זו עד  40%

 .במהלך השנה האחרונה פעמי-חד התנדבו באופן 6%-מתנדבים מספר שעות לא קבוע ו

מסורתיים מיותר , בהתאמה) 36%-ו 39%בקרב היהודים, חרדים ודתיים מתנדבים בשיעורים גבוהים (

 ).בהתאמה ,22%-ו 21%וחילונים (

מדווחים כי  51%מדווחים כי הם מרוצים מחייהם: מהם  96% - מתנדבים מרוצים יותר מחייהםשאנשים 

 ם 'מרוצים'.נוספים מדווחים כי ה 45%-מאלה שאינם מתנדבים) ו 35%הם 'מרוצים מאוד' (לעומת 

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

 אלה שאינם מתנדבים.מ 50%הקרובות, לעומת 

מידע על . הסקר מספק 2002, מדי שנה מאז הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנערך על ידי  הסקר החברתי
, תעסוקה, נופש, קשר אינטרנטדיור, רכב, בריאות, השכלה, שימוש בבנושאי:  ישראל תתנאי החיים של אוכלוסיי

 , שביעות רצון ואמון.עם בני משפחה וחברים, פעילות התנדבותית, מצב כלכלי
מיומנויות דיגיטליות, נגישות למידע, קבלת  –ישראל בעידן הדיגיטלי  עסק הסקר בהרחבה בנושא 2020בשנת 

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, 

 20איש בני  7,249נו ירואי 2020הסקר החברתי  במסגרתבאינטרנט. פרטיות ואבטחת מידע וביטחון ילדים 
 .בגילים אלו מיליון איש 7.5-צגים כיהמי ,ומעלה

 :אלההשאלות הבין היתר  ת, נשאלוההתנדבותמסגרת נושא ב

 עשר חודשים אחרונים, האם עסקת בפעילות התנדבותית? בשנים •

 במסגרת ארגון?האם הפעילות ההתנדבותית שבה עסקת היא פרטית או  •

 ום הפעילות ההתנדבותית שבה עסקת?מהו תח •

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

שימוש , מסחר ובנקאות ברשת, סוגי שימוש באינטרנט: 2020מהסקר החברתי  קישורים להודעות קודמות
, המקורות של הציבור למידע חדשותי, ממשל מקווניםשימוש בשירותי , אזרחים ותיקים, בטלפון חכם

פרטיות , בריאות באינטרנט יבנושאקבלת שירותים ומידע , קשרים חברתיים ורשתות בעידן הטכנולוגי
 .יום זכויות אנשים עם מוגבלות, ופשיעה ברשת

 לדף הסקר החברתי באתר הלמ"ס

 2020לשאלון הסקר החברתי 

 למחולל הלוחות של הסקר החברתי
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https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2021/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-2020-%D7%9C%D7%A8%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99-2020.aspx
https://surveys.cbs.gov.il/Survey/survey.htm
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