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 ממצאים מרכזיים

הדדית ומעשיית ה, מהעזרה םיו-היום חייחלק אינטגרלי מ היאההתנדבות בחברה החרדית  •

אלטרואיזם הן בשל ציווי הלכתי של גמילות חסדים והן בשל  ,החסד בתוך הקהילה החרדית

 .לקהילה מחויבותו

התנדבותית בשנה דיווחו שעסקו בפעילות מהחרדים  אחוזים 53-כ – היקף ההתנדבות •

מסורתיים היהודים אחוזים מה 22, דתייםהיהודים אחוזים מה 32לעומת  האחרונה,

בין שיעורי ההתנדבות בחברות ייתכן שההשוואה עם זאת,  .ערביםאחוזים מה 7-ו חילוניםהו

, בשל פרשנות שונה של פעילויות אינה נכונה כפי שמדווחות האוכלוסיות השונות  השונות

 המוגדרות כהתנדבות.

יהודים, ככל שעולה רמת הדתיות כך גדל שיעור המתנדבים הבקרב  – התנדבותהמסגרת  •

שיעור כך,    שיעור המתנדבים במסגרת ארגונים דומה יחסית בכל רמות הדתיות.באופן פרטי.  

מסגרת אחוזים ב 15לעומת אחוזים  25הוא  פרטיתהמתנדבים בחברה החרדית במסגרת 

 11הם שיעורי המתנדבים לפי מסגרת  םוהחילוני יםהמסורתי םהיהודיבקרב  ;ארגונית

 ., בהתאמהאחוזים 13-אחוזים ו

 
   .ניצה )קלינר( קסיר, משנה ליו"ר המכון החרדי למחקרי מדיניות 

 בקביעותעוסקת רבות ו.  "(פורום ההתנדבות)"  של עובדי בנק ישראל  יוזמת הקמת מערך ההתנדבות  –בתחום ההתנדבות  
 ייעוץתהליך מנטורית מובילה של  :והן במסגרות שונות )בעיקר בתחום החסד( הן באופן פרטי ,בפעילות התנדבותית

למשרדי ממשלה ייעוץ  תהליך  של  וארגונים חברתיים )במסגרת עמותת "נובה"(  להגברת האימפקט החברתי של עמותות ו
להשתתפות פעילה בחברה תוך שילוב של סטודנטים  ניתוב  לגם    בתהליכי הייעוץ פועלת  .)ב"תכנית לכלכלנים חברתיים"(

תחום במנטורית  מתנדבת בעמותת "עולים ביחד", בין השאר כ  כמו כן  .מעורבות חברתיתבו  בייעוץ עסקי וציבוריהתנסות  
 ועוד.  הרשות לשיקום האסירחברת מועצת    ;דירקטורית בפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה  ;תעסוקה ליוצאי אתיופיהה

   .חדוה לויץ, חוקרת במכון החרדי למחקרי מדיניות 
למשפחות במסגרת "תומכי שבת", שבועית התנדבה בסיוע לנזקקים שכלל איסוף וחלוקת מזון  –בתחום ההתנדבות 

סיוע לצרכים בובהוראת עברית בביה"ס היהודי בבייג'ינג  גם  בחלוקת אוכל בבתי חולים במסגרת "עזר מציון". התנדבה  ו
 .ושל בית חב"ד  בבייג'ינג  יומיים של הקהילה היהודית המקומית-היום

  שי, חוקר במכון החרדי למחקרי מדיניות. -אסף צחור 
ה במסגרות עסק רבות בפעילות התנדבותית עם נוער ועם נוער בסיכון, בריכוז פרויקטים ובהדרכ –בתחום ההתנדבות 

זכויות העובדים )במסגרת "האיגוד המקצועי לנוער  בתחום בהתנדבותכן פעל  פורמליות שונות. כמו-פורמליות ובלתי
 מיצוי זכויות של בני נוער עובדים ושל עובדי קבלן.לוצעירים"( להעלאת מודעות לזכויות בקרב עובדים ו

 
 תודה לאליהו ברקוביץ על הסיוע המעולה.
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אחוזים   22-בהשוואה לאחוזים    14גברים חרדים הוא    בקרבשיעור המתנדבים    –  הבדל מגדרי •

 29בקרב גברים יהודים מסורתיים וחילונים. שיעור המתנדבות בקרב נשים חרדיות עומד על 

 .מסורתיות וחילוניות קרב יהודיותבאחוזים  21אחוזים לעומת 

 המניעים להמה מהי התנדבות ו – מבוא .1

וללא מטרה מסוימת מרצון חופשי  קידום  לקבוצה או  להיא עזרה לאדם,    , במובנה הפשוט,התנדבות

שהיא בעלת ערך  יחיד"פעולה מסייעת של  היאהתנדבות ל בספרות הגדרה מקובלת קבלת תמורה.

 . 1"בידי אחרים או מחויבת על פי חוק בעיניו, אינה מכוונת באופן ישיר לרווח כספי ואינה נכפית

מתוך אינה נעשית היא בחירה עצמית וחופשית, ומ נעתמּוהתנדבות משמע, בהתייחס למניעים, 

 כופה.ח חיצוני וכ שלהכרח או ב

 : 2שמקורם באדם עצמו ים להתנדבותישלושה מניעים עיקר על מצביעיםמחקרים 

 .לסייע לזולתהטבעי הרצון  – מניע אלטרואיסטי •

פיתוח , מימוש עצמי, סיפוקכגון  ,מהתנדבות תמחצוהתועלת אישית  – מניע אגואיסטי •

 וכדומה.קידום מקצועי ו

 .ת וחשיפה לחברות שונותההתנדבות יוצרת מסגרת חברתי – מניע חברתי •

 קהילתימניע    :להתנדבות  נוספים  מרכזיים  מניעיםשני  קיימים    המניעים שמקורם באדם עצמולצד  

ת חברּוכחלק מהמתקיימת  המניע הקהילתי להתנדבות נעוץ במחויבות הקהילתית. דתימניע ו

קהילות סגורות ומגובשות. על פי רוב קהילה מסגרת ב משקל גדול במיוחד תמקבל אשר, בקהילה

 ,חברים אחרים בקהילהטובת מרצם לממהחברים בה לתרום מזמנם ובאופן מחייב  אינה דורשת

. מחויבות החבריבין ע ול סישלמרות זאת קיימת בקהילה מחויבות חברתית היוצרת נורמה אך 

תהווה מניע להתנדב והיא מסוג זה יכולה להתקיים גם בתוך המשפחה הגרעינית או המורחבת, 

 ולסייע לחברי המשפחה.

 . 3ת חסד עם האחרלעשיי הדתית מזוהה עם מושג החסד ומתקשר לחובהלהתנדבות המניע הדתי 

אין לה  ,4היא מהמאפיינים המובהקים של עם ישראללפי האמונה הדתית מצוות גמילות חסדים 

 
1 . The Voluntarism in a Changing Social Economy Mapping the Third Sector:. (1988). Van Til, J

Foundation Center .התנדבות במציאות (. 2015: בר, ר', וגרומב מ' )לקוח מתוךהגדרה זו התרגום המובא כאן ל
 . כפר סבא: נדב הוצאת ספרים.משתנה

. באר בישראל פילנתרופיה ומעורבות חברתית בקרב צעירים(. 2013קרן, ה', וכץ, ח' )-, ד', הילה יוגבלוונטל-חסקי 2
 ., המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישישבע: אוניברסיטת בן גוריון

 Lim, C., & MacGregor, C. A. (2012). Religion and volunteering inלהרחבה על הקשר בין התנדבות ודת ראו:    3
context: Disentangling the contextual effects of religion on voluntary behavior. American Sociological 

Review 77(5), 747–779 . 
 וגומלי חסדים. ןא: שלשה סימנים יש באומה זו, הרחמנים והביישני ,בבלי, יבמות עט 4



3 

 

ַעל נאמר במשנה מסכת אבות פרק א: "כ .6והיא שקולה כנגד כל המצוות 5שיעור )אין לה גבול(

ה לשָׁ ם עֹומ   שְׁ עֹולָׁ ִרים הָׁ בָׁ ה וְׁ  ַעלד,  דְׁ ִמילּות  ַהּתֹורָׁ ַעל גְׁ ה וְׁ ֲעבֹודָׁ ִדיםַעל הָׁ  :נאמר  ו  מא ישעיהובספר    ".ֲחסָׁ

הּו ַיעְׁ  ע  ק""ִאיש ֶאת ר  ִחיו יֹאַמר ֲחזָׁ אָׁ הציווי חשיבותו של מדגישים את  מקורות אלו ואחרים .7ֹזרּו ּולְׁ

 .8מהווה מניע מסוג שונה לפעולה זו עשיית חסדשל של התנדבות ו בחובה הכרההו ,לזולת לעזור

 , שבמסגרתה ניתנותבמצוות המעשרגם ולעשות עמו חסד מתבטאת לאחר  לסייעהחובה הדתית 

 נילארגו תרומות הןו הן תרומות ישירות שהמקבל יכול להשתמש בהן לצרכיו – תרומות כספיות

 .9לרווחת החברה יםהפועל חסד וצדקה

 ההבדל התרבותי בהגדרת התנדבות .2

-חדברורה ובספרות המקצועית אין הגדרה אך , יומימשגור בשיח היואמנם  "התנדבות"המושג 

בשונה ממושג ההתנדבות הרווח בחברה  .10הקובעת מתי פעילות תיחשב התנדבותית משמעית

לנגד המערבית והליברלית, המתבסס על הרצון החופשי של הפרט, חברות מסורתיות עשויות לראות  

ראוי  .על הרצון החופשי ולא רק על המחויבות הקהילתיתבעיקר  מתבססהמושג התנדבות  עיניהן

החובה , יתהתנדבותכאו בחובה פעילות שמקורה במחויבות אין מחשיבים גם אם כי לשים לב 

 של הפרט.מסוימת  בחירה חופשיתמאפשרות ו ממד וולונטרי כילותמעדיין  המחויבותו

רווחת בחברה החרדית, ומבוססת ההתנדבות בהקשר של המניעים הדתיים והקהילתיים  תתפיס

 הטומן בחובו מחויבות חברתית.  החיים הקהילתי  רחאו  בשילוב  הציווי ההלכתי לגמילות חסדיםעל  

 ןפעולות של סיוע וחסד מצד הפרטים, משום שה המגבירות מסגרות דת ובקהילהלראות ב אפשר

ים השונים להתנדבות משנים מצד הקהילה. המניעלכך  ת מניעים נוספים להתנדבות ועידוד  ומספק

למשל, סיוע לקרובי משפחה  ,כךפעולות נוספות. ומאפשרים לכלול בה התנדבות ה גם את תפיסת

 בה פעילותשכהתנדבות, לעומת החברה החילונית    במקרים רביםבחברה החרדית  שכנים ייתפס  לאו  

בהתאם לתפיסה זו השתרשו לאורך השנים נורמות  התנדבותית. לא תוגדר ךע אכסיו תיתפס זו

 הקהילה החרדית הממסדות תחומים רבים של התנדבות.חברתיות בקרב 

 
 ., ותלמוד תורהוגמילות חסדים ,איוןיוהר ,כוריםיוהב ,א: אלו דברים שאין להן שיעור הפיאה משנה, פאה א, 5
 ת שבתורה.ותוספתא, פאה ד, יט: צדקה וגמילות חסדים שקולין כנגד כל מצו 6
ִקים ִעּמֹו" :ד ,כב דבריםוב 7 ם ּתָׁ ק  ֶהם הָׁ ּתָׁ מ  ַעַלמְׁ ִהתְׁ ִלים ַבֶדֶרְך וְׁ ִחיָך אֹו שֹורֹו ֹנפְׁ ֶאה ֶאת ֲחמֹור אָׁ  ה ,שמות כגוב ";לֹא ִתרְׁ

ֹזב ַּתֲעֹזב ִעּמֹואף נכתב ֲעֹזב לֹו עָׁ ּתָׁ מ  ַדלְׁ חָׁ אֹו וְׁ ץ ַּתַחת ַמשָׁ ֶאה ֲחמֹור ֹשַנֲאָך ֹרב   ".: "ִכי ִתרְׁ
 בתוך ,"גמילות חסדים" .()תשי"ד עורך, יןווהרב שלמה יוסף ז :ראולסקירה מקיפה של המקורות השונים בעניין זה  8

. על קנג-קמט עמ', (יד הרב הרצוג) ירושלים: הוצאת אנציקלופדיה תלמודית .)תשי"ד(, כרך ו תתלמודיאנציקלופדיה 
ירושלים: מאגנס   .ובעמיםוצדקה בישראל    משפטהחסד במחשבה היהודית ראו: ויינפלד, מ' )תשמ"ה(.    לשורשי אידיא
, י' ברגמן(. לסקירה כללית של מפעלי החסד והצדקה בעם ישראל לאורך ההיסטוריה ראו: 132–129)בייחוד עמ' 

 .הוצאת ראובן מס: ירושלים .תולדותיה ומוסדותיה – הצדקה בישראל )תשל"ה(.
ים: המכון החרדי למחקרי . ירושלמתן תרומות כספיות בחברה החרדית(. 2016א' )שי, -וצחור ,קסיר )קלינר(, נ' 9

 מדיניות.
.Journal of Voluntary Action  Smith, D. H. (1981). Altruism, volunteers, and volunteerism ראו למשל: 10

Research 10(1): 21–36; Ellis, S. J., & Noyes, K. H. (1990). By the People: A History of Americans as 
Volunteers. San Francisco: Jossey-Bass. 
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בחברה  נפוצהה של התנדבות וחסד לנורמה חברתית מרכזית היא דוגמה הגמ"חמוסדות תופעת 

מוסדות  םה כפי שנקראים בלשון הדיבור,, ("גמילות חסדים" שלראשי תיבות ) ים"חמָׁ גְׁ . החרדית

ה גמ"ח שמלות כלגמ"ח תרופות,    הלדוגמ  ,ללא כוונת רווח  שונים ומגוונים  סוגיםמ  ם ציודשאיליהמ

כספים ללא ריבית גמ"חי הלוואות אשר מוקדשים להלוואת לצד אלה פועלים . גמ"ח מוצציםואף 

 ככולם  גמ"חים שונים המתקיימים רובם  –  אם לא מאות  –  עשרות  ישבכל שכונה חרדית    .וללא רווח

 .על מערך מתנדבים

 ,באחרים שיעור גבוה של נזקקים, יולדות וילדים המפתחים תלות גדולה יותריש בחברה החרדית 

-קשיי יוםבשל  תחומי הרווחה והבריאות,  עיקר הצורך בסיוע הוא ב  מערך התנדבות רחב.  כך שנצרך

 בעלת הכנסה נמוכה במשפחה מרובת ילדים למשל, ,כך .בעוני, בחולי ובמוגבלותיום הקשורים 

משק הבית אינו יכול כיוון שו  ,שיעורי בית  לסייע לילדיה להכין  כדים המשפחה להתפנות  א  תתקשה

לעזור מתנדבות  הפניית ,כןעל  .המשפחה תיחשב לנזקקת סיוע חיצוני בתשלוםלהרשות לעצמו 

 .בלימודיהם היא תופעה נפוצה םילדיל

למשל,   ,תחום הבריאות. כך  קהילתית בחברה החרדית נפוצה גם בהקשר של-התנדבות פניםכאמור,  

אנשים  לבתי חולים ומסיעים יש מערך מתנדבים התורמים מזמנם חרדיותערים בובשכונות 

קהילתי -סיוע פנים .11המבקשים לקיים מצוות ביקור חולים ומבקרים רפואי לטיפול הזקוקים

התנדבות יכולה גם השה שילדה זה עתה. יעזרה לשכנים מבוגרים או לאם ג כוללבחברה החרדית 

מתארגנת על מנת לסייע לנזקקים בקהילה. תרבות הלהיעשות במסגרת פורמלית יותר, כמו ישיבה  

שירותים שאחרת היו מסופקים בתשלום, וניתנים כסיוע של זו של התנדבות חוסכת בעלויות של 

 חברי הקהילה זה לזה.

לכלל רב    סיוע  המעניקים  ארציים  םארגוניהוקמו בחברה החרדית    קהילתית-להתנדבות הפנים  נוסף

, המשאיל עזרים רפואיים לחולים "יד שרה" ובכלל זה ,הםהאוכלוסייה בישראל הנזקקת לשירותי

חולים ב  המסייע ותומך  "עזר מציון"  ,המסייע לאנשים חולים ולאנשים עם מוגבלות  "עזרה למרפא"

 וארגוני הצלה שונים י קרבנות אסוןיהולז "זק"א" ,אחדים נזקקיםוב , בקשישיםמשפחותיהםבו

 .12לעזרה ראשונה

 
 איןנוסף לכך, מתנדבים חרדים פועלים גם בחלוקת מזון כשר בבתי חולים, שם ההתנדבות אינה מכוונת לקהילה ו 11

 אליה הם משתייכים.שהבחנה בין מקבלי הסיוע על בסיס קבוצת האוכלוסייה 
, בכתובת: .172025.9נצפה בתאריך   בישראל.. המועצה הלאומית להתנדבות  התנדבות במגזר החרדי(.  2007דהאן, נ' )  12

http://www.ivolunteer.org.il/?CategoryID=667&ArticleID=3178 

http://www.ivolunteer.org.il/?CategoryID=667&ArticleID=3178
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 ההתנדבות מושגהשלכות הפרשנות השונה של 

בוחן בכל שנה, לצד נושאים רבים ומגוונים,  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההסקר החברתי של 

נתוני הסקר בנוגע להתנדבות מתבססים על דיווח עצמי של דפוסים של התנדבות בישראל. 

רשנות אישית למושג התנדבותית. על כן, תשובות הנשאלים מבטאות פהפעילותם על הנשאלים 

ההתנדבות, המושפעת מהתרבות שהם חלק ממנה. הפרשנות משמעותית במיוחד כאשר מבקשים 

כמו החברה החרדית והחברה  ,ההתנדבות בתרבויות שונותשל  םדפוסיההיקף וין הב השוותל

 חרדית בישראל.-יהודית הלאה

 ההתנדבותשל    ההמשגה השונהתפיסת ההתנדבות בחברה החרדית משפיעה ככל הנראה לא רק על 

הדתית  חובהה , אלא גם על היקפה של הפעילות ההתנדבותית ועל תדירותה.השונה הועל אופיי

לעשיית חסד מחזקת בחברה החרדית את המודעות לחשיבות הסיוע לאחר, ואף מודגשת חשיבות 

 ...".ןקודמי ך: "ענייעא א ברוח הכתוב בבבא מציעא, 13להתחי הסיוע לקרובים

סיוע של חברי הקהילה זה לזה הוא חלק מהמאפיינים היסודיים של החברה  לחובה הדתית, מעבר

מאותה מעוטי יכולת אנשים ומשפחות  .14החרדית ונפוץ בקרבה יותר מאשר בכלל האוכלוסייה

בתוך  של אוכלוסיות נזקקות תות מצוקה. סיוע זהיולאחד כוחות בע זה לזהנוטים לעזור קהילה 

והוא נפוץ יותר בקרב  פורמלית-כהתנדבות לאפעמים רבות נתפס  ,הקהילה למשפחה ולשכנים

והיא פורמלית מסוג זה  -לא  בחברה החרדית רווחת התנדבות  .15קהילות שבהן שיעור הנזקקים גבוה

 .החלק מהאידיאה הקהילתית והדתית של

הפער בהיקף ההתנדבות בין החברה הכללית בישראל לבין החברה החרדית אינו בהכרח עם זאת, 

כך, בחלק פרשנות שונה למושג ההתנדבות.  פער בפעילות התנדבותית במציאות, אלא גם    רקמבטא  

מהמקרים סיוע לזולת עשוי להיות מוגדר בעבור אדם חרדי כחסד והתנדבות, אף אם מדובר בחבר 

בעבור אדם שאינו חרדי או   וסיוע לאחר  כעזרהאמנם  ייתפס  , סיוע לקרובים  מנגד.  16בבן משפחהאו  

 
ילך. כמבואר במחשבה ההלכתית מעגלי הסיוע הולכים ומתרחבים מהאדם והלאה למעגל המשפחתי השכונתי וא 13

יש לו לאדם מזונות הרבה בתוך ביתו ובקש לעשות מהן צדקה כדי שיפרנס אחרים, כאי בתנא דבי אליהו רבה, כה: "
זה צד יעשה, יפרנס את אביו ואת אמו תחילה, ואם הותיר יפרנס את אחיו ואת אחותו, ואם הותיר יפרנס את בני ביתו, 

את בני מבוי, מיכן ואילך ירבה ר יפרנס את בני שכונתו, ואם הותיר יפרנס  ואם הותיר יפרנס את בני משפחתו, ואם הותי
ערוך, שם, ג.  ". סדר עדיפות זה אף נפסק להלכה )בשינויים קלים(, ראו: טור, יורה דעה, רנא; שולחןצדקה בישראל

ת לחוק כללי אשר סבר כי אקט מוסרי הוא זה שמציי הפילוסוף עמנואל קאנט,עמדה מוסרית שונה היא עמדתו של 
ונעשה אך רק מכוח חוק זה. החוק הכללי )הצו הקטגורי בלשונו(, בהיותו כללי, עיוור לאדם הקונקרטי וליחסי שארות. 

תל אביב:  .בעיות בפילוסופיה של המוסר(. 1980א' ) ,וינריב על אודות משנתו המוסרית של קאנט והצו הקטגורי ראו:
משהו אופן הפרשנות החילוני למושג התנדבות מבטא ככל הנראה . 69–1 ', עמ5יחידה  ,האוניברסיטה הפתוחה

 המוסרית הקאנטיאנית. המהאינטואיצי
. היבטים שונים של עוני בחברה החרדית –על תרבות ועוני בחברה החרדית (. 2017שי, א' )-קסיר )קלינר(, נ' וצחור 14

 מדיניות.החרדי למחקרי  ירושלים: המכון
 . כפר סבא: נדב הוצאת ספרים.התנדבות במציאות משתנה(. 2015בר, ר', וגרומב מ' ) 15
סוגים של פעילויות הנכללות בהגדרת ההתנדבות לצד פעולות שאין מפרטות כמה סקר החברתי  ההנחיות לסוקרים ב  16

"כולל: עזרה ללא תשלום )לעולים, לזקנים, ר: להחשיבן כהתנדבות, לרבות סיוע לבן משפחה. נוסח ההנחיות לסוק
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ההתנדבות  היקף. הבדל תפיסתי זה משפיע על 17התנדבותית ותליכפע לא ייתפסלרוב אך  ,דתי

 על ידי אוכלוסיות אלה ועל אופי ההתנדבות המדווח. המדווח

 היקף ההתנדבות .3

הוא בה היקף הדיווח על התנדבות ו ,אחוזים 35-כ עומד על תהחרדישיעור המתנדבים בחברה 

חרדים( דומה  שיעור המתנדבים בקרב יהודים דתיים )שאינם .בחברה הישראלית הגבוה ביותר

מסורתיים יהודים    שיעור המתנדבים בקרב  אחוזים.  32לשיעור המתנדבים בקרב החרדים ועומד על  

שיעור ההתנדבות בקרב ערבים הוא הנמוך ביותר  .18(1 יםתרש) אחוזים 22-כ וחילונים עומד על

 תבשל ההבדלים בתפיס בעייתיתההשוואה בין האוכלוסיות השונות כאמור,  אחוזים. 7ועומד על 

 .בההפעילויות הנכללות ההתנדבות ו

 1 תרשים
 קבוצת אוכלוסייהמתנדבים לפי 

 2016– 2015ממוצע שנים 

 
 המכון החרדי למחקרי מדיניות. –שי -ניצה )קלינר( קסיר, חדוה לויץ ואסף צחור מקור:

 . 2016–2015 ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהסקר החברתי של ה נתונים:
 

להצביע על הקשר  החרדית לחברה היהודית הדתית עשויהדמיון בשיעורי ההתנדבות בין החברה 

כאמור, קשר זה מתקיים בחלקו בשל  שבין חובה דתית לעשיית חסד לבין פעילות התנדבותית.

נוסף לכך, עידוד לפעילות התנדבותית ובחלקו האחר בשל הגדרה נרחבת יותר של מושג ההתנדבות.  

 
לילדים וכדומה, באופן פרטי או במסגרת של ארגון או תנועה, כגון: ויצ"ו, המשמר האזרחי, ועד הורים(. לא כולל: מתן 

 מקריא את ההנחיות לנסקרים.אינו ואולם, הסוקר  תרומות, עזרה לבן משפחה או לחברים."
פקטו עבור אוכלוסייה -, לעיתים מסגרת פעילות כלשהי היא חובה עבור אוכלוסייה מסוימת אך אינה חובה דהכמו כן  17

בקבוצה השנייה. האמור נכון לגבי ככזו  אחרת, ומשכך בקבוצה הראשונה לא תוגדר אותה פעילות כהתנדבות אך תוגדר  
וגברים דתיים שאינם חרדים(,   חילוניםת )בעיקר  פקטו עבור חלק מהאוכלוסיו-שירות צבאי הוא חובה דה  :שירות צבאי

שירות אזרחי כן האלטרנטיבה של שירות לאומי, בעיקר בקרב נשים דתיות, ואך ומשכך לא יוגדר על ידם כהתנדבות, 
 כהתנדבות. על ידםלהיתפס  יכולים ,של גברים חרדים

זה, לא נמצא הבדל מהותי בין חילונים, כמו גם בנתונים אחרים של התנדבות שנבחנו בנייר  ,בשיעור המתנדבים 18
 כך דתיים ומסורתיים דתיים, ולכן אוחדו לקטגוריה אחת.-מסורתיים לא כל

35%
32%

22%

7%

יהודים חרדים יהודים דתיים יהודים מסורתיים 
וחילונים

ערבים
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, יתחברה החרדה, עם זאתגם בחברה הדתית נפוצות קהילות המעודדות מחויבות בין פרטים. 

על תפיסת ההתנדבות  והדבר משפיע וסגורות קהילות קטנותמבנויה  בשונה מהחברה הדתית,

לאומית, החרדים בישראל מתנדבים יותר מהממוצע בכל -גם בהשוואה ביןמעניין לציין שוהיקפה. 

 (.בנייר זה נספח )ראו OECD-אחת ממדינות ה

דפוסי את ההבדלים ב  חושפתשל היקף ההתנדבות בקרב המתנדבים, במונחי שעות חודשיות,  בחינה  

בעוד מחצית מהחרדים  התנדבות בין האוכלוסייה החרדית לקבוצות אוכלוסייה אחרות.ה

הנפוצים התנדבות הוסי שעות בחודש, בקבוצות האוכלוסייה האחרות דפ 10-מ למעלהמתנדבים 

בין המתנדבים מקבוצות האוכלוסייה השונות   הבדליםהואולם,    ודש.חשל שעות מעטות יותר בהם  

 אחת  מתפלג באופן אחיד יחסית בתוך כלהיקף שעות ההתנדבות  ו  ,גדולים  בהיקפי ההתנדבות אינם

 אוכלוסייה.הת וקבוצמ

 2 תרשים
 *חודשיות שעות התנדבות
 2016– 2015ממוצע שנים 

 
 המכון החרדי למחקרי מדיניות. –שי -ואסף צחור לויץ, חדוה קסיר)קלינר(  ניצהמקור: 

 . 2016–2015, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכהסקר החברתי של הנתונים: 
 .באופן חד פעמי אינה כוללת פרטים שהתנדבושעות ה* התפלגות 

 

 לקבוצות אוכלוסייה אחרותהחרדית אוכלוסייה אופן ההתנדבות בין הבהבדלים באופי ו .4

 ההתנדבותמסגרת 

גם על מסגרת נשאלים  פעילות התנדבותית, המשתתפים בסקר של קיומהעל שאלה נוסף ל

לבין התנדבות  בין התנדבות באופן פרטי נעשית הבחנה ם חלק. בפרטנוטליבה הם שההתנדבות 

שיעור  ואילו, המתנדבים באופן פרטי שיעורכי ככל שעולה רמת הדתיות כך גדל  נמצאבארגון. 

ביטוי  .בקרב האוכלוסייה היהודיתהמתנדבים במסגרת ארגונים נותר דומה בכל רמות הדתיות 

בין שיעור ל  ,אחוזים  25על    בולט לכך הוא ההפרש בין שיעור ההתנדבות הפרטי בקרב חרדים, העומד

15% 11%
20% 19%

18% 26%
22%
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לא קבוע שעות5-פחות מ שעות9-ל5בין  שעות19-ל10בין  שעות או יותר20
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יותר חרדים נוטים שהכך בין היתר מ הבדל זה נובע .מסורתיים וחילוניםבקרב אחוזים  11של 

פעילות אחרים    םבמגזריו  י,פורמל-ולא  התנדבות פעילות של סיוע לזולת באופן פרטיהלייחס למושג  

ברור . )כשהסיוע ניתן לקרובי משפחה ולמכרים קרובים( נחשבת התנדבותיתבהכרח לא הייתה זו 

, באופן סובייקטיבי התנדבותלקהילתיים תיחשב  מניעיםשמקורה בפורמלית -אם התנדבות לאש

 באופן פרטי ולא במסגרת ארגונים.כהתנדבות  על ידי הפרטים תיחשב היא

בדפוסים של אינו קשור בפירוש הנתונים אלא  הסבר אפשרי נוסף להבדל במסגרת ההתנדבות

מעודדת התנדבות  שיעור גבוה של נזקקיםבה ש הקהילה החרדית הסגורה .בשטח ההתנדבות

בין היתר נפוצה פעילות התנדבותית בגמ"חים ובמסגרות ו, פורמלית בתוך הקהילה-פרטית ולא

ייתכן כי החשש מהיחשפות לחברות אחרות , כמו כן קהילתיות שאינן נחשבות ארגונים ממוסדים.

שעיקרה   שאינם חרדיים משפיע על חרדים לבחור בהתנדבות באופן פרטי,  םבזמן התנדבות בארגוני

 .19בקשרים עם אנשים מהקהילה

 3 תרשים
 *לפי מסגרת התנדבות שיעור המתנדבים

 2016– 2015ממוצע שנים 

 
 המכון החרדי למחקרי מדיניות. –שי -ניצה )קלינר( קסיר, חדוה לויץ ואסף צחור מקור:

 . 2016–2015 ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהסקר החברתי של ה נתונים:
, במסגרת ארגוניםנוסף להתנדבות באופן פרטי גם מתנדבים הנכללים פרטים המתנדבים באופן פרטי בקבוצת * 

באותה סך שיעור המתנדבים . על כן שיעור המתנדבים בכל קבוצת אוכלוסייה בשני האופנים יחד גבוה מולהפך
 (.1 תרשים )ראוקבוצה 

 

 במסגרת ארגונים תחומי התנדבות

מסגרת מאפשרים לפלח את המתנדבים בהחברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  נתוני הסקר  

הדמיון תמונה מעניינית המדגישה את וכך מתקבלת  ,ארגונים לפי תחומי הפעילות של הארגון

 
 כתב ."ההתנדבות מסגרת לבחירת ומניעים חברתי הון: בישראל אזרחי בשירות חרדים מתנדבים(. "2014מלחי, א' ) 19
 .41–21, עמ' 1כרך  ,החרדית החברה לחקר עתה
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במסגרת ארגון באופן פרטי
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עזרה לנזקקים הוא התחום    קבוצות האוכלוסייה השונות בישראל.  דפוסי ההתנדבות שלבין    שוניוה

המתנדבים  לומאכלס כשליש מכל ,בכל קבוצות האוכלוסייהההתנדבות מבין תחומי הנפוץ ביותר 

 .(4 תרשים) קבוצותהבארגונים בכל אחת מ

סגרת ארגונים בתחום הבריאות התנדבות במ .בין הקבוצות מהותיאחרים ניכר הבדל תחומים ב

החזק קבוצות אוכלוסייה אחרות, ככל הנראה בשל הקשר  ל  השוואהנפוצה מאוד בחברה החרדית ב

 ,בתחום הבריאותפועלים  ארגוני חסד חרדים רבים  כיוון ש  .20מוגבלותלשל תפיסת הנזקקות לחולי ו

בו רווחת ההתנדבות בחברה שתחום נוסף  .היצע גדול של מקומות התנדבות בעלי צביון חרדייש 

מאשר בחברה נפוצה בו הרבה יותר החרדית הוא הפעילות הדתית, שבאופן טריוויאלי ההתנדבות 

 המסורתית והחילונית.היהודית 

 4 תרשים
 התנדבותהתפלגות מתנדבים במסגרת ארגונים לפי תחומי 

 2016– 2015ממוצע שנים 

 
 המכון החרדי למחקרי מדיניות. –שי -ניצה )קלינר( קסיר, חדוה לויץ ואסף צחור מקור:

 . 2016–2015 ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהסקר החברתי של ה נתונים:
 

גדול יחסית בין דפוסי ההתנדבות בקבוצות האוכלוסייה השונות, ניכר הבדל ום החינוך תחבגם 

התנדבות בתחום היורדת. מעניין לציין כי זה ההתנדבות נפוצה יותר ככל שרמת הדתיות  תחוםבו

לשער כי הצורך בהתנדבות בתחום החינוך  אפשר .חברה הערביתקרב הב נפוצה ביותר החינוך

 
לחולים כלולה כמובן במצוות גמילות חסדים אולם היא מנויה במפורש אצל חז"ל, אשר הפליגו בשבחה וציינו העזרה    20

 עורך ,יןווהרב שלמה יוסף ז :אותה במיוחד. על אודות ביקור חולים )הכולל עזרה וטיפול בכל צורכי החולה( ראו
יד הרב ) ירושלים: הוצאת אנציקלופדיה תלמודית ., כרך דתלמודיתאנציקלופדיה (. "ביקור חולים", בתוך תשי"ב)

אשר עסקו בפעולות צדקה וחסד ו"חברת  תבימי הביניים ובעת החדשה היו חבורות וולונטריוקסב. –עמ' קנח ,(הרצוג
תופעת החבורות בחברה היהודית   אודותעל . לסקירה עדכנית של המחקר  יניהןביקור חולים" זכתה למקום של כבוד ב

סג,  ציון .הי"ח"-י' )תשנ"ח(. "בין גילדה לקהל: החברות היהודיות באימפריה העות'מאנית במאות הי"ז ,בן נאהראו: 
 .113, הערה 303–302 :ג
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יהודים חרדים יהודים דתיים יהודים מסורתיים וחילונים ערבים
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חינוך שהחברה החרדית משתמשת פחות בבחברה החרדית קטן יותר מאשר בחברות אחרות משום  

 .חרדית-הלאנפוץ בחברה היהודית ה, מתנ"סים ותנועות נוערכמו , משלים ובלתי פורמלי

 מיןההתנדבות לפי 

קבוצות האוכלוסייה נמצא ששיעורי ההתנדבות בחברה החרדית גבוהים מאלו של  מיןלפי  בפילוח

 זהההמתנדבות בשיעור  נשים יהודיות דתיות, למעט הן בקרב הנשים והן בקרב הגברים האחרות

 41-המתנדבים עומד על כ  החרדים שיעור  בקרב הגברים  .(5)תרשים    חרדיותהנשים ה  לשיעור בקרב

 הוא החרדיותנשים השיעור המתנדבות בקרב  מיהודים מסורתיים וחילונים., כמעט כפול אחוזים

בין הנשים פער הנשים יהודיות מסורתיות וחילוניות, אך השיעור בקרב אחוזים, גבוה מ 29-כ

 בקרב הגברים. בין קבוצות אוכלוסייה אלה הפער פחות מאשר ניכרבקבוצות השונות 

 

 5 תרשים
 וקבוצת אוכלוסייהמין מתנדבים לפי 

 2016– 2015ממוצע שנים 

 
 המכון החרדי למחקרי מדיניות. –שי -ניצה )קלינר( קסיר, חדוה לויץ ואסף צחור מקור:

 . 2016–2015 ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהסקר החברתי של ה נתונים:
 

המתנדבים לפי מין. אצל קשר מסוים בין רמת הדתיות לבין התפלגות כי קיים מהנתונים  עולה  עוד  

בפרט  (.6 תרשיםיהודים, ככל שרמת הדתיות עולה כך גדל חלקם של הגברים בקרב המתנדבים )

בקרב יהודים   .בקרב המתנדבים החרדיםבולט הפער הגדול בין חלקם של הגברים לחלקן של הנשים  

קרב גברים בחלקם של הנשים לה  חלקן של  מסורתיים וחילונים ובקרב ערבים אין הבדל מובהק בין

 המתנדבים.

 

41%

29%

36%

29%

22% 21%

8%
5%

גברים נשים
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  6 תרשים
 בים לפי מין בכל קבוצת אוכלוסייההתפלגות מתנד

 2016– 2015ממוצע שנים 

 
 המכון החרדי למחקרי מדיניות. –שי -ניצה )קלינר( קסיר, חדוה לויץ ואסף צחור מקור:

 . 2016–2015 ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהסקר החברתי של ה נתונים:
 

ראשית,   לפער הגדול בין גברים חרדים לנשים חרדיות בקרב המתנדבים.הסברים אפשריים    יש כמה

 2016על פי נתוני סקר כוח אדם לשנת  גבוה יחסית ועומד החרדיותעור התעסוקה בקרב הנשים שי

כי ייתכן נתונים אלה מציעים ש .21הגברים החרדיםבקרב אחוזים  55-כלעומת  אחוזים, 76-כ על

חרדיות, על אף לימודי התורה הנשים החרדים להתנדבות גדולה יותר מזו של הגברים הת פניּו

את תפקיד המפרנסת משום שהנשים לוקחות על עצמן    . זאת,מהגברים  חלק גדול  האינטנסיביים של

 .22במשפחה

עמד  2014שנת באוכלוסייה החרדית גבוה יחסית לשאר האוכלוסייה. נכון ל פריוןשיעור ה שנית,

שיעור  ואילו, בממוצע שהיילדים לא 2.7על בישראל  לא חרדיות בקרב נשים יהודיות שיעור הפריון

זה נתון  .23בממוצע לאישה ילדים 7-ל קרובעל  מדוע במיוחדגבוה היה בקרב נשים חרדיות הפריון 

שבחלק ניכר מתקופת גיל הפריון שלהן הן בהיריון חרדיות של נשים המציאות את  ממחיש

הפנוי ואת את הזמן  מצמצמתנושאת האישה החרדית ש . אחריות זוומטופלות בילדים קטנים

 .להתנדבות הפניּות הנפשית

 
, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הגדרת חרדים לפי הגדרה עצמית ונתונים לגילי העבודה 2016סקר כוח אדם    21

 (. 64–25העיקריים )
 . ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל.החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים(. 1991פרידמן, מ' ) 22
סדרת ניירות  ,2014–1979פריון של נשים יהודיות בישראל לפי מידת הדתיות שלהן בשנים (. 2017חליחל, א' ) 23

 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה . ירושלים:עבודה
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ל"ומקורה בתפיסה של  תרבותיתעשויה להסביר פער זה היא הסיבה נוספת  ה ַבת כָׁ בּודָׁ ֶמֶלְך  כְׁ

ה ִנימָׁ  , ובין היתר משמעות הדבר היאצנועהלהיות האישה לפי תפיסה זו על  .יד( ,)תהילים מה "פְׁ

 .מחוץ לתא המשפחתיהתנדבויות  מאשר יותרחשובים  במשק הבית היתפקידש

 וםכסיהערות ל .5

בחברה החרדית רווחת תופעת ההתנדבות, הקשורה קשר ישיר לגמילות חסדים ולמחויבות 

אשר גדול באופן משמעותי מ תחרדיההיקף ההתנדבות בחברה  לפי דיווח עצמי, .הקהילתית

 עם זאת, יחסית. דומהמתנדבים בהיקף היהודים דתיים למעט קבוצות אוכלוסייה אחרות, ב

 כרההתנדבות בקרב חרדים היא שונה ודפוסי ההתנדבות בקרבם נבדלים, כפי שנימושג תפיסת 

 שיעור הגבוה של חרדים המתנדבים באופן פרטי לעומת המתנדבים החרדים בארגונים.למשל ב

החרדית מדגיש את הצורך בניסוח סוגיית ההתנדבות בחברה של הקושי בפירוש הנתונים בהקשר 

 וייחודיות  אפשר לחוקרים להיחשף לתפיסות תרבותיות שונותתשיכך  ,  סקריםה  מתאים של שאלות

ייחודית   בחברה החרדית  תרבותשה  כיוון  .השאלות  נוסח לא מתאים שלבשל    הטיות במחקרולמנוע  

לעמוד על ההבדלים חברה הכללית בישראל, יש לשאול שאלות שיסייעו התרבות בושונה מ

בכלים נוספים, כגון  שיעשה שימוש מחקר איכותניכן,  כמו התרבותיים ולהסיק מסקנות לאורם.

כך  בחברה החרדית. להבנה עמוקה יותר של ההתנדבותיכול לסייע  ,שאלונים וראיונות עומק

 ויסייעהן , והייחודי שלה לדת ולקהילה הקשרעמוד על ל ויאפשרש תפיסות לגבי התנדבות ייחשפו

 להבנת ההשלכות של ההתנדבות על החברה והכלכלה.
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 לאומית-השוואה ביןהיקף ההתנדבות ב – נספח

 מיומנויות בוגרים  סקר  –  OECD-השתתפה ישראל בפרויקט מיוחד של ארגון ה  2015–2014  בשנים

(for the International Assessment of Adult Competencies Programme -PIAAC )24 הסקר .

( עבור האוכלוסייה oversamplingוהתבצע בו תגבור למדגם ) 65 עד 16בני מדגם מייצג של כלל 

בסקר  .אוכלוסיות אלה בנפרדללקבל אומדנים מהימנים כדי  ,הערבית והאוכלוסייה החרדית

התנדבות ה את היקפי, המאפשרת להשוות של הנסקרים התנדבותיתה םעל פעילות שאלה נכללה

כן, זיהוי האוכלוסייה החרדית על בסיס הגדרה עצמית של  עולם. כמולמדינות אחרות בבישראל 

 היקפילהשוות את  יםמאפשר ,הדגימה המתוגברת של אוכלוסייה זו, יחד עם אורח החיים

 .מדינות אחרותב  של האוכלוסיות  היקפי ההתנדבותלההתנדבות של האוכלוסייה החרדית בישראל  

 ,אינם ברי השוואה עם הנתונים המוצגים בנייר זה להתנדבות אשרב מיומנויותהנתוני סקר 

ומעלה,  20סקר החברתי כוללת בני האוכלוסיית ראשית, שמקורם בסקר החברתי של הלמ"ס. 

להשפיע   יכולהבדל זה    , כאמור.65עד    16בני    הייתהבו אוכלוסיית הסקר  שמיומנויות  הלעומת סקר  

ומעלה( עשויים להיות  65שלאוכלוסיית בני הנוער ולאוכלוסייה הבוגרת )משום  האומדניםעל 

נוסח השאלה בשני שנית,    בישראל.שאינם חלק מכוח העבודה העיקרי    כיוון  שונים,דפוסי התנדבות  

 נכוןיהיה לא על כן  .ת ובאופן שעשוי להשפיע על תשובות הנשאליםניכר במידהשונה הסקרים 

 . 25בדיוק כאילו ענו על אותה השאלה בשני הסקרים נשאליםלהתייחס לתשובות ה

בבירור כי האוכלוסייה החרדית מדווחת על שיעורי ההתנדבות עולה  מיומנויות  הבסקר    מהממצאים

שבועית, חודשית  – וחנשנבכל תדירויות ההתנדבות ב ,לאומית-בהשוואה בין במיוחדגבוהים 

אחוזים מהחרדים בישראל מדווחים כי הם מתנדבים על בסיס שבועי,  23-כ :)תרשים א( ושנתית

אחוזים מהחרדים  34-כ ;אחוזים מהאוכלוסייה במדינות שהשתתפו בסקר 9לעומת ממוצע של 

אחוזים מהאוכלוסייה במדינות  17, לעומת ממוצע של לפחות אחת לחודש דיווחו שהם מתנדבים

 ,אחת בשנהפעם  מתנדבים לפחות  בישראל מדווחים כי הם  אחוזים מהחרדים    51-למעלה מ  ;הסקר

על התנדבות  מדווחיםלמעשה, החרדים בישראל  אחוזים במדינות הסקר. 33לעומת ממוצע של 

לפחות פעם אחת בתדירות של  ביתר המדינות בכל אחת מתדירויות ההתנדבות למעט  מגבוהה יותר  

 
: . ירושלים1640פרסום מיוחד    ,2015–2014מיומנויות בוגרים בישראל,  .  2016ראו: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,    24

 יסטיקה.טהלשכה המרכזית לסט
נוסח ואילו , החודשים האחרונים, האם עסקת בפעילות התנדבותית?" 12-"ב וא:נוסח השאלה בסקר החברתי ה 25

החודשים האחרונים, באיזו תדירות, אם בכלל, עסקת בעבודה  12-"בהוא ( PIAACמיומנויות )ההשאלה בסקר 
 התנדבותית, כולל עבודה ללא תשלום בעמותה, מפלגה, איגוד מקצועי או ארגון אחר ללא כוונת רווח?"
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קרב מאשר במעט בנורבגיה ובארה"ב גבוהים בתדירות זו שיעורי ההתנדבות  .בשנה החולפת

 אוכלוסייה החרדית בישראל.ה

על בסיס  בקרב המתנדביםשיעורי ההתנדבות באוכלוסייה בכלל בישראל הם מעט מעל הממוצע 

 מבחינתלצד זאת,  על בסיס חודשי ושנתי. בקרב המתנדביםמעט מתחת לממוצע ו ,שבועי

המתנדבים באופן קבוע שיעורם של  ב  המתבטאת,  מסגרת התנדבותית"התמדתם" של המתנדבים ב

אחוזים  54 :מעל הממוצעמעט מבין המתנדבים בכל מדינה, ישראל נמצאת  )לפחות אחת לחודש(

אחוזים מהמתנדבים במדינות  51, לעומת ממוצע של באופן קבועמהמתנדבים בישראל מתנדבים 

-למעלה מורה החרדית בישראל בולטת בשיעורי "התמדה" גבוהים בהתנדבות,  גם כאן החב  הסקר.

 .עושים זאת בקביעותבישראל  המתנדבים חרדיםהאחוזים מ 67

תפיסה הדיווח של הנסקרים מושפע מתכן שיי, כמו בסקר החברתי, שגם כאןחשוב להזכיר 

בישראל מדווחים על פעילויות כגון סיוע  שחרדיםייתכן  :תרבותית שונה של מושג ההתנדבות

 לפעילויות אלה כהתנדבות. יתייחסואוכלוסיות אחרות לא וד , בעיתהתנדבותפעילות לקרובים כ

בין החברה החרדית ליתר למרות האמור, נראה כי הפערים הגדולים בשיעורי ההתנדבות 

 ,ההתנדבות בהיקפיהותי מצביעים על שוני מ ת במדינות שהשתתפו בפרויקטוהנסקר האוכלוסיות

 הבדלים סמנטיים. עלולא רק 
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 65– 16 םגילי, המתנדבים לפי מדינה שיעורתרשים א: 
 בים לפחות אחת לחודש מתנד מתנדבים לפחות אחת לשבוע 

  
 מהמתנדבים *שיעור המתנדבים באופן קבוע התנדבו לפחות פעם אחת בשנה החולפת

  
 למחקרי מדיניותהמכון החרדי  מקור:

  2015–2014-מדינות( ו 24)סבב ראשון שכלל  OECD ,2011–2012-( של הPIAACסקר מיומנויות בוגרים ) נתונים:
 מדינות, ביניהן ישראל(. 9)סבב שני שכלל 

, החודשים האחרונים, באיזו תדירות, אם בכלל, עסקת בעבודה התנדבותית 12-"ב – בסקר נוסח השאלה הערות:
, התנדבות כמו כן". עבודה ללא תשלום בעמותה, מפלגה, איגוד מקצועי או ארגון אחר ללא כוונת רווח?ולל כ

המתנדבים לפחות אחת בחודש  עםבתדירות תכופה פחות כוללת גם את המתנדבים בתדירות גבוהה יותר )כלומר 
 נספרים גם המתנדבים אחת לשבוע(. 

 בכלל, מבלי להתייחס לתדירות. * מתנדבים לפחות אחת לחודש מבין המתנדבים 
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