
יהפוךזהתתנדבו,

יותרלמאושריםאתכם

שלהםהעבודהממקוםמגוריהם,ממקוםהכלכלי,ממצבםיותרמרוציםשמתנדביםשאנשיםמגליםמחקרים

לקהילהתורמיםמהישראלים%51רקזאת,למרותומהכנסתם.
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W^
$1ST$םמאW^$1ST$

$2ND$םמאW^$2ND$Jfעלם,עמותתשלבניידתטרדם

cvסיכון,במצבילנוע־המסייעת

אמסטרדם,בעכו.מצוקהלשכונתונוסעת

שמתנדבתאורניםממכללתסטודנטית28

אתהיטבמכירהשנים,שלושכברבעלם

אלמהרחובשנאספיםוהנערותהנערים

ובסיפוריבשמותשולטתהיאהניידת.

הלילשבחשבתהפרצופים,שמאחוריהחיים

חיבוק,מעניקההיאלאחדאלמוניים.נראים

עידוד.שיחתלאחר

מסתובבתהיאההתנדבותמשעותבחלק

במצוקה.ונערותנעריםעודומאתרתברחובות

סמים,שלתופעותמעטלאישהזאת״בשכונה

עלעוברתאנינמוך.עצמיוביטחוןעבריינות

אנחנוקטניםובצעדיםהנערים,עםתהליכים

שישמיוחדים,הםכמהלהםלהראותמנסים

בשבילם״.שםושאנחנונוספתמציאות

אמנםהצליחהחברתיתהמחאהדלק

לכיכרמודאגיםאזרחיםאלף450להצעיר

היהונראהבספטמבר,אביבבתלהמרינה

ברוחלהתעוררותהובילוהקיץשרוחות

דיבוהיהלאאבלהישראלית,המעורבות

חודשייםכמעטההצלחהאתלשחזרכדי

בכיכרשהתקיימהבהפגנהיותר.מאוחר

לפחותהנוכחיםמספרהגיעבאוקטובררבין

כמהערבבירורלדעתקשהמעשירית.

אבלהישראלי,האזרחשחווההשינויעמוק

המצבמניתוחדבריםכמהללמודאפשר

להתנדבלנכונותנוהקשורבכלכיום,

החומריםחברתיתבפעילותולעסוק

המיוחל.השינוימבוססשעליהם

הדמויותאחתנפתלי,מייקלר״רלדברי

הפעילותבתחוםוהוותיקותהבולטות

שמתרחשים"השינוייםבישראל,ההתנדבותית

המעורבותמבחינתבעולםהאחרונהבשנה

שלבעיצומונמצאיםאנחנומרתקים.האזרחית

חזקותעוצמותקיימותמאור.מענייןתהליך

בנוגענרחבהסכמהוחוסרנחתאישלמאוד

ישרור.לאשהואונראההקיים,הכלכלילמבנה

אלהיימשכו.לאהבצעותאוותהכלכליהרוע

מתחיליםאנחנואבלשנים,שלוקחיםתהליכים

השינוי".אתלחוש

ומייסרןחברתיתליזמותמומחהנפתלי,

לבריאותהישראלית)העמותהאנושעלם,של

ההתנדבות)תנועתעולםבריתהנפש(,

)חממהוטופזהבינלאומית(הישראלית־יהורית

עסקיות־חברתיות(יוזמותעבורחברתית

בנושאממשלתיתהיגויועדתבראשעומד

עמוהשיחהבעצמו.ומתנדבההתנדבות,

אחרימתקיימת
קיץ

חברתיתמחאהשלסוער

Occupyתנועתשבארה״בובזמןבישראל,

wall streetשנראהממהמזמןחרגהכבר

גםמשקל.וחסרמקומיאנרכיזםכמותחילה

בעודהרוחות,סוערותובספרדכיווןבצ׳ילה,

מתרחביםבאירופהנוספותמדינותשבעשרות

נשואותברקעשונות.בעוצמותהמחאהגילויי

ערב,במדינותהערביהאביבאלהעולםעיני

ולנתץלערעראזרחיתהתלכדותהצליחהשבהן

השנים.רבתההגמוניהאת
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עודגתסמ;.שמעו״ן
אחי,v7B»״<iמה55י׳

■״
סיפילףגותן

לאחריםחרדים

דתיותומידתמגזרלפי2008ב-התנדבותיתבפעילותשעסקואנשים

טובותמבשראותהיאהקולקטיבזעקת

אלממושכתומתרדמתמאדישותיציאהשל

המגמות״אחתהשיטה.נגררבתיהתקוממות

המושגהתפתחותהיאכיוםשמזהיםהבולטות

Activeפעיל׳׳אזרח citizen.)אומרזה

בארבעפעםלקלפישללכתמביןאתהשכאזרח

ולשלםהעבודהבשוקחלקואתלתרוםשנים,

לבצעחייבאתהמספיק.לאכברזהמסים

החייםורמתאותהתאכלאחרתנוספת,פעולה

נפתלי.מסבירתרד״,שלך

Occupy Wall Streetלחברהדוגמההיא

עלעודסומכיםלאהםבמיטבהאזרחית

לוקחיםהםהממשל.ועלהחופשיתהכלכלה

האזרחיהמרחבוזהשלהם,החייםעלאחריות

הממשלתי".המרחבמולשנוצר

שלאחרהיוםייראהכיצדברורלאזאת,ובכל

החברהשלבהקשרמתחדדתהזוהתהייההמחאה.

השינוי?צירעלנמצאתהיאהיכןהישראלית:

הישראליהאזרחמושפעכמהערמכך:חשובואף

עלההשפעהמהילכך,ובהתאםמההתרחשויות,

מודעותלעוררקללאמעורכות?לגלותנכונותו

קשהיותרועורהישראלי,בציבורחברתית

אמותיומדל״תאותוולחלץפיסיתאותולגרור

חברתית.ולמחויבותלפעילות

טובותכחנותבוויקר

0£0ה-סשלהמתנדבותהמדינותדו׳׳ח

הפעילותאתהעמידכחודשיים,לפנישפורסם

מחמיא.לאבאורהישראליםשלההתנדבותית

האקדמיתההשכלהמבעלי%7.6רקהסקר,פיעל

הדו״חהתנדבותית.בפעילותעוסקיםבישראל

מדינותאחריצורםבפיגורישראלאתממקם

אוסטריה(,%5.04זילנדניו(,%1.14הולנדכמו

וצרפת%62בלגיה(,%5.72גרמניה(,%3.43

אתנאמנהמשקפיםבדו״חהנתוניםאם(.%6.22

ועזרההדדיותשלשערכיםהריהמצב,תמונת

ישראל.במדינתרגלבפשיטתנמצאיםלזולת

בישראל,המבוצעיםההתנדבותסקריואולם

מעיריםבתחום,מוסמכיםגורמיםגםכמו

מעוותת,תמונהיוצריםברו״חשהוצגושהנתונים

שאליההקצרהבתקופההנראהככלשמקורה

)הבעייתיתהבסיסהגדרתובניסוחהסקרהתייחס

פע־ל־ם,מומחים,התנרנות.מה־178ורה(מ־

לכתבהשהתראיינוומתנדביםארגוניםראשי

בפיתוחבעיקרלשיפור,מקוםשישטוענים

אינוהמצבאבלבישראל,ההתנדבותתשתיות

מהגורמיםחלקהשערורייתי.בדו״חשמוצגכפי

כמהאחרילהתנדבובנכונותבהתעוררותחשים

ההתנדבותיתהפעילותהיקףשבהןקשות,שנים

%51לכ-המרינהמאזרח־%02מ-צנחה

אךטובות,כוונותמלאבישראלהציבור

התנדבותיתבפעילותעוסקאינוהמוחלטרובו

עדלהרחיקצריךלאחברתית.במעורבותאו

רובנושלהיחסמהלבררכריהרשמייםלנתונים

כנה.עצמיתבבחינהדיההתנדבותלנושא

והחליטאחרבוקרהתעוררשלאמיכמעטאין

בגןמקוםלעצמולשרייןיותר,טובאדםלהיות

אבלקרה,כמעטזהבשבוע.פעםולהתנדבעדן

שולףהמצפוןברק־.התמסמסתמידאיכשהו

במשרדהתרומהאתהצבאי,השירותאתבתגובה

המחשבהאבלההורים.בוועדהפעילותואת

מעשיםשלשלםעולםמתקייםלאפינושמתחת

שהיאכשםמנשוא:קשהלעתיםהיאטובים

האישית.חולשתנוהיאכרהלאומית,גאוותנו

גיאוקרטוגרפיהמכוןידיעלשנעירבסקר

צעיריםבקרבהתנדבותבדפוסיועסק2006ב-

שאינםמהנשאלים%09בישראל,02-03בני

יתבקשואםלהתנדבנכונותהביעומתנדבים

העיקריתהסיבההסקר,אותופיעלזאת.לעשות

זמן.חוסרהיאמתנדביםאינםשצעיריםלכר

המחאהביןקשרשקייםחושבת״אני

בחברהההתנדבותחברתית.להתעוררות

ירידהבמגמתמזמןלאעדהיתההישראלית

מנהלתבר,רוניתתוההלמה״,השאלהונשאלת

״בעיניי,ישראל.ג׳וינטבארגוןההתנדבותתחום

האחרונותשבשניםהיאלכרהתשובותאחת

ובשנתייםאינדיבידואליסטים,מאודהיינו

חברתיתלעשייהחוזריםאנחנוהאחרונות

גלעדלשחרורבמאבקבלטזהמשותפת.

עדייןאיןאבלשינוי,שישספקליואיןשליט,

שכלהואהקשייםאהדבתחום.עדכנייםנתונים

עזרהרקשהואכמשהונתפשההתנדבותתחום

חברתיתהתנדבותעלמדבריםואנחנולאחר,

שישפיעבאופןלפעולהאזרח,לי,שמאפשרת

גר״.אנישבההסביבהעל

800כ-להתנדבות,הלאומיתהמועצהפיעל

כיוםעוסקיםומעלה18בניישראליםאלף

פעיליםמתוכם%04התנדבותית.בפעילות

והמשמרהמשטרהכמוממסדיים,בגופים

שונים.וולונטרייםבארגוניםוהיתרהאזרחי,

אלף40כ-קיימיםבישראלנפתלי,לדברי

אלף26רווח,מטרותללאוארגוניםעמותות

מפעלימגוונים:הפעילותתחומיפעילים.מהם

ניצולינשים,רפואה,חינוך,לנזקקים,הזנה

בעלימוגבלויות,בעליבמצוקה,נוערשואה,

מורשותלהנצדהמפעליםהסביבה,איכותחיים,

ושינוי.חברתיתאג׳נדהקידוםאו

פניותאלפישנהמדימקבלים״אנחנו

לקראתהשנה,רקלהתנדב.שרוציםמאנשים

קיבלנולמתנדב,הנשיאאותחלוקתמועד

עלשממליציםשוניםמארגוניםפניות400

סגי־זקס,יורםעו״דמספרראויים״,מתנדבים

שני,"מצדלהתנדבות.הלאומיתהעמותהיו״ר

מסוימתירידהשלמגמההיתההאחרוןבעשור

בירידהוהסתיימה2000ב-שהחלהבהתנדבות,

תוכניתתאמץהמרינהאםלדבריו,״.%5של

היאראויה,התנדבותיתתשתיתלהקמתלאומית

בישראלהמתנדביםמספראתלהכפילתוכל

ל-להגיעאופטימליובתרחישמכר,יותרואף

מתנדבים.מיליון

שינו־וליצורלתרוםלהתנדב,הנכונות

ראו־ה

$TS1$שינוראוה$TS1$

$DN2$שינוראוה$DN2$אגקצינורית,להערכהnn~ns h~t\v 'ts's

הרשויותשלירןאוזלתעלמעידההיאכך

המתנדביםשארגוניתחוםכמעטאץוהממשלה.

גםהממשלתית,הפעילותאתבומשלימיםלא

לדברשלאוחינורבריאותמזון,כמובתחומים

מיוחדים.צרכיםובעלימוחלשותאוכלוסיותעל

המשתתפיםנשאלו2008מ-דחףמכוןשלבסקר

עבודתאתעושיםהמתנדביםארגוניאם

שהממשלההשיבומהנשאלים%56הממשלה.

נוספים%01ו-התחומים,ברובלטפלצריכה

להיוםצריכיםמהתחומיםהלקשרקטענו

הממשלה,משרדייר־עלמטופלים

אתלכסותהממשלהשליכולתההעדר

הצורראתמסבירמלאבאופןהטיפולתהומי

סלכלכליים,במונחיםלהתנדב.בנכונות

ההתנדבותמערדשמספקוהמוצריםהשירותים

האדםכוחשוויאתמחשב״כשאתהעצום.הוא

האפקטיביהשעותוהיקףהעבודהשכרעלות

שישה־שבעהפישלסכוםמקבלאתה

בישראלההתנדבותיתהפעילותמההשקעה.

שונים,ממקורותשקלמיליון600עלנשענת

שלבשוויתוצרמעניקההיאבסיסםועל

להשקיעשווהלכןשקל.מיליארדל-קרוב

נפתלי.טועןלהתנדבות",ארגוניותבתשתיות

לאוררשנאספוהסטטיסטייםהנתונים

הוולונטריותאתלפרקיודעיםהשנים

שלהסקרפיעלהשונים.למרכיביההישראלית

2008ב-ההתנדבותשעותממוצעדחף,מכון

שעות11לעומתשבועיות,שעות8.7היה

הן%64ו-גבריםהםמהמתנדבים2006%45ב-

פרטיבאופןיותרלהתנדבשמעריפותנשים,

%71הנתונים,פיעלארגון.במסגרתופחות

%52ו-81-52בניהםבישראלמהמתנדבים

פלוס.60בניהםמהמתנדבים

המרכזיתהלשכהשלמחקרפיעל

העלייהעם2007ב-שפורסםלסטטיסטיקה,

זמןיותרלהקדישהמתנדביםנוטיםבגיל

כימהסקרעולהעודההתנדבותית.לפעילות

במקצתגבוההנשואיםבקרבהמתנדביםשיעור

העוסקיםשיעורוכירווקים,בקרבמאשר

ההשכלה.ברמתהעלייהעםעולהבהתנדבות

עוליםההתנדבותשיעוריכיגםקובעהמחקר

שהכנסתככלההכנסה:ברמתלעלייהבהתאם

בשיעוריהפערעולה,לחורשהביתמשק

ומצטמצם.הולדלנשיםגבריםביןההתנדבות

יותרמאושריםהמתנדבים

מעטלגמרעלוליםהסטטיסטייםהנתונים

והאישיתהחברתיתהערכית,חשיבותהאת

ההתלהבותהישראלית.ההתנדבותשל

עלהמתנדביםמדבריםשבהוהטוטליות

מיסטיאירועכמולעתיםנשמעתפעילותם

אדםשמרוממתהארהאועמוק

ההישאבותעליונים.לעולמות

שמשתמעכפיההתנדבות,לעולם
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וחוצהעל־זמנית,היאמדבריהם,

תחומיאוגיאוגרפימיקוםגילים,

מספריםמהםרביםפעילות.

כזובעוצמתה,אותםשהפתיעהחוויה

העניקהעולמם,בתפישתלשינוישהובילה

פתיחותםאתשיפרהחרשה,משמעותלחייהם

טובהכלליתלתחושהלהםוגרמהלסביבה

נקודתאתלזכותהזוקפיםמהםחלקיותר.

ייעודם,אתגילושבעקבותיהבחייהם,המפנה

עבודהמקומותעזבותוכניותיהם,אתשינו

נחתךכששכרםגםיותר,למאושריםונהפכו

בחצי.

שניםחמשעבדתילהתנדבשהתחלתי"לפני

yesבחברת
״,

"הרגשת־אמסטרדם.מספרת

שאני

$TS1$הרגשתשאני"$TS1$

$DN2$הרגשתשאני"$DN2$ושלחתיהומנייותרקצתמשהוצריכה

אפילולהתנדבות.אינטרנטלאתרחייםקורות

הפרויקט,עלליסיפרולעלם.ישירותפניתילא

התחיל״.זהוככהמרתקנשמעזה

החליטהבעמותההפעילותבעקבות

חברתי־קהילתיחינוךללמודאמסטרדם

עובדתהיאכיוםבסיכון.בנוערולהתמקד

בתינוקותשמטפלבחיפה,לוישבתאיבבית

"הפעילותמשפט.ביתבצומבתיהםשהוצאו

הרבהכךכללומדאתהאותי.העצימהבעלם

לעצמך:ואומרסטירהחוטףאתהמהנערים.

ולפעמיםנוחתמידלאזהחי׳.אניסרט׳באיזה

שכשרואיםאבלאחרים,דבריםלפספסלךגורם

האחרים,המתנדביםושלשלהםהפרצופיםאת

היאשניםשלושאחריגםבית״.כמומרגישזה

יותרמשקיעההיאלפרוש;ברעתהמעלהאינה

העמותה.שלהארציבפורוםגםופעילהויותר

יש1983ב-שהוקמהעלם,בעמותת

רובםומעלה,18בנ־מתנדבים004,1כ-

המתנדביםשלהפעילות״עיקר52-53בגילים

הנוערבניעםישירהבעבודהמתמקדת

חונכותבשיחתובעיקרקבוצתיתאופרטנית

קשבת",ואוזןבוגראהמשמשיםהםאישית.

שלהמתנדביםרכזתאדלר,לאהמספרת

באזורבמתנדביםמשופעים"אנחנוהעמותה.

הפריפריה.באזור־מתנדביםוחסריםהמרכז

ולחמש־שנהשללמינימוםמחויביםהמתנדבים

שש

$TS1$ולחמששש$TS1$

$DN2$ולחמששש$DN2$רצף,עללשמרלנוחשובשבועיות.שעות

האוכלוסיה״.בגללבעיקר

התנדבותיתבפעילותשעוסקיםאנשים

יותררבהרצוןשביעותבמידתמאופיינים

שאינםלאלהבהשוואהשוניםחייםבתחומי

שלמחקרקובעהתנדבותית,בפעילותעוסקים

פיעל2007מ-לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה

התנדבותיתבפעילותמהעוסקים%98המחקר,

%18לעומתכללי,באופןמהחייםמרוציםהיו

כן,כמוהתנדבותית.בפעילותעוסקיםשאינם

הכלכליממצבםמרוציםהיומהמתנדבים%65

מתנדבים.מהלא%64לעומת

ממקוםיותרמרוציםהיוהמתנדבים

ומהכנסתם.שלהםהעבודהממקוםמגוריהם,

חבריםלהםשישדיווחומהמתנדבים%69

השיםמהם%29ו-מתנדבים(מהלא%58)לעומת

!לעומתמשברבשעתלסמוךמיעללהםשיש

כיבמחקרנקבעעורהמתנדבים(.מהלא%68

רגשי־פסיכולוגיממצבנהניםגםהמתנדבים

מתנדבים:שאינםלאלהבהשוואהמשופר

%38לעומתמאושרים,שהםהרגישומהם%29

מלאיהרגישומהם%19ו-מתנדבים,מהלא

מתנדבים.מהלא%87לעומתמרץ,

נשוימירושלים,חרדי28גרוסמן,שמעון

אתמגדירבדרך(,אהד)ועודולשנייםואב

במשפטבזק״אשלוההתנדבותיתהפעילות

כולםשממנוהמקוםאלרצים״אנחנואחד:

ומצמררמרשיםברזומהמחזיקהואבורחים".

טבעובאסונותחבלנייםבפיגועיםסיועשל

לקשיםועריחסיתמהקליםובחו״לבישראל

לדמיין.שאפשרביותרוהאכזריים

הואבמד״א״,16בגיללהתנדב"התחלתי

מזק״אאופנועקיבלתיכבר18״בגילמספר.

והכאתיהתחתנתיבמקבילחובש.היותימתוקף

גלשלבתקופהלזק״אנכנסתילעולם.ילדים

אירועים06-07ל-מוקפץהואכיוםהפיגועים״.

לאואםביום.אירועיםשנ״ם־שלושהבחורש

כנהגבשבועשעותשמונהמתנדבהואבכך,די

כשירות"(.עללשמור)״כדיבמד״אאמבולנס

שדבקהעזרההגשתלחיידקהסברישלגרוסמן

ואנרגט־םחרדיםבחורים"היינוצעיר:בגילבו

למזלנו,אקשן.וחיפשור־טליןקיבלושלא

עםומועיל.חיוביגםשהואמשהואותנותפס

לידופקיםכיוםמהחיים.לחלקנהפךזההשנים

יודעיםכברהשכניםקידוש.באמצעגםבדלת

מישהואםאומשהוקורהאםהכתובתשאני

למישהולתתכוחליישעודכלכשבת.מת

הרגשנוואנישליהחבריםסיפוק.נותןזהאחר,

הולכיםולאבישיבהלומדיםלאאנחנושאם

מהבכלמסייעאנילהתנדב.צריךלצבא,

מסביב".שאפשר

ההתנדבותיתהפעילותאםלשאלה

משיב,הואבפרנסתופוגעתלאהאינטנסיבית

תעשהלהתנדב,׳תפסיקשאומרים:כאלה״יש

נכנסתילאהיוםעדהשם,ברוךלביתך׳.

מתנדבכשאתהעבודות.ליהיוותמירלחובות

היתההישראליתבחברה״ההתנדבותבר:רונית

האחרונותבשניםירידה.במגמתמזמןלאעד

אנחנוובאחרונהאינדיבידואליסטים,היינו

משותפת״חברתיתלעשייהחוזרים
*"%'

"י

יותרמתנדביםוצעיריםגברים

ומיןגיללפי2008ב-התנדבותיתבפעילות7v\jvjאנשים

חי״׳אטרט׳נאמד,לעצמן;ואומרפטייד,הוטל.״אי™אמסטרדט.אדר

לאעודבחזרה.מקבלאתהמעצמךונותן

פעילותבגלללחובותשנכנסמתנדבפגשתי

שלגדולהחבורהשישמזהחוץהתנדבותית.

אזעסקים,בעליחלקםצעירים,מתנדבים

לאשהזמןגםקהילה.כמוזהלזה.זהדואגים

נשאר״.ולילדים

שלנוכחותואתרבהבמידהמבטאגרוסמן

בישראל:ההתנדבותיתבפעילותהחרדיהמגזר

בפעילותעוסקיםהחרדיתמהאוכלוסיה%83כ-

החייםאורחהואללרחלקיהסברהתנדבותית.

הקהילה.חברישלהאישיתוההיכרותהקהילתי

לאחרשנה,22לפניהוקםזק״אארגון

יהודהיריעללירושלים,בדרך405בקוהפיגוע

מתנדבים056,1הארגוןכוללכיוםמשי־זהב.

חירום.לשעתמתנדבים000,3ועודבשגרה

אבלומאברכים,מחדדיםבעיקרמורכבהארגון

התנדבותילמערךנהפךהואהשניםברבות

צוללניםשליחידותהיתר,ביןשכולל,עצום

שלויהירותבינלאומיותשלוחותחילונים,

בצפון.ודרוזיםבדרוםבדווים

מוטיטועןבעולם",מחקריםעלינו״עשו

אתמניעיםדברים״שניזק״א.דוברבוקצ׳ין,

האמונהכוחהואהאחדשלנו:המתנדבים

הואוהשניאלוקית,בשליחותשמדובר

אירועכיוםעורךאניאםהדדית.ערבות

זק״א,מתנדביהםמהאורחים%07משפחתי,

כשאתהרבות.שניםמכיראניחלקםשאת

טבעיבאופןשעות,הרבהכךכלביחדמבלה

חבריים״.קשריםנוצרים

אךומסודר,גדולארגוןאמנםהואזק״א

הדתיתבאוכלוסיהההתנדבותיתהפעילות

יומיבסיסעלכללבדרךמבוצעתוהחרדית

מזוןמחלוקתוקהילתיותקטנותבמסגרות

אומוצרלכלגמ״חלפעילותועדלנזקקים

הלשכהשלהמחקרפיעלנדרש.שירות

בקרבהדתיותלמידתלסטטיסטיקה,המרכזית

עלומשמעותיתמובהקתהשפעה־שהיהודים

כךעולה,הדתיותשמידתככלההתנדבות

שלהנכונותלהתנדב.הפרטסיכוי־עולים

שלמזו9.3-3.4פיגדולהלהתנדבהחרדיהאדם

המגדיראדםשלמזאת6.1ופיהחילוני,האדם

מסורת־־רתי.עצמו

וז"אוכ>וויותהעדפה

מספריםגרוסמןושלאמסטרדםשלהמקרים

נוספים,מתנדביםשלסיפורםאתכללייםבקווים

כלשקשהלכךהסיבהכולם.שלאתלאאבל

המתנדבשללדמותוברוריםקוויםלשרטטכך

שלהרחבהשההגדרהמהעובדהנובעתהישראלי

לעוצמתמתייחסתאינההתנדבותית""פעילות

לתדירותה.אולפעילותהמתנדבשלהזיקה

היתר,ביןכוללים,המתנדביםאלפימאות

אישיתמחויבותבגללשמתנדביםתיכוןתלמיד־

מעניקהשהפעילותוסטודנטיםהספר,בבית

״התנסותבחזקתשהיאאולימודיםמלגתלהם

שלהם.ההכשרהמתהליךכחלקמעשית"

שנהפךהתנדבות,שלונפוץנוסףסוג

%32ומגדירהאחרונותבשניםלפופולרי

מקוםבאמצעותהתנדבותהואמהמתנדבים,

החברתיתהאחריותממדיניותכחלקהעבודה

חלוקהבמשק.גדולותחברותידיעלשאומצה

לביןקבועבסיסעלמתנדביםביןמפרידהנוספת

שהפעילותאלה"המכורים",מזדמנים:מתנדבים

הםשלהם,היום־יוםמחיינפרדבלתיחלקמהווה

מהמתנדבים.ממחציתפחות

להגדלתהמחאהתקופתאתלרתוםהניסיון

משתקףאינועדייןההתנדבותיתהפעילות

מרגיש"אניחדשות.תקוותמפיחאבלבנתונים,
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יותרקייםזהלהתנדב.שרוציםאנשיםיותרשיש

אבלגבוהה,הנכונותהתקשרותי.בשיחגםויותר

מנכ׳׳לרבינו,קינןטועןאותה״,לתעלצריך

1996ב-שהוקמההעמותה,טובה"."רוחעמותת

לביןלהתנדבהמעונייניםכיןלחברנועדה

לקצראמורהוהיאשונים,ופרויקטיםמסגרות

המתנדבשלהחיפושמסעאתמשמעותית

ההתנדבותיתהמסגרתאחרהפוטנציאלי

מהמתנדביםמשמעותיחלקכיוםלו.המתאימה

אתרבאמצעותהוולונטריייעודםאתמוצאים

העמותה.שלהאינטרנט

מקנההקריטיבצומתרב־נושלהמיקום

והבנההמתנדביםשלההעדפותעלרבירעלו

אוהבים"כולםההתנדבות.רוחנושכתלאן

במזוןמחסורשללנושאורגישיםוהיותילדים

ה־הור־,בעולםעמוקמושרששכנראהדבר

גדולחלקולכןלשואהחזקהקונוטציהעם

האלה.בתחומיםלהתנדבמבקשיםמהפונים

במתנדביםוהמחסורנכונותלפחותשזוכהמגזר

השלישי,הגילעםהעבודההואבהתמדהגדלבו

קשבת.ואוזןהברותצריכיםמהםהרבהעצוב.וזה

משפחותיותרמתארכת,החייםשתוחלתככל

וזהולסבתאלסבאלבתשומתמקדישותאינן

ומחמיר״.הולךרק

מורגשמתנדביםבגיוסהקוש־רבינו,לדברי

בעלותאוכלוסיותועםנכיםעםבעבודהגם

נובעתהנמוכהההיענות"רמתמיוחדים.צרכים

האמונהכמואוכלוסיות,מאותןבסיסיתמרתיעה

כיסאעללשבתאסורבריאשלאדםהטפלה

האלהבמגזריםמהמתנדביםגדולחלקגלגלים.

חבלאישי.באופןהאלהלאוכלוסיותמקורבים

כיועסקים,חברותמצריותררבהנכונותשאין

היהבשבועפעםכזהבמקוםמתנדבשהיהמנהל

לקויות.עםעובדיםלקבליותרהרבהפתוח

בחברההלקיםלהכירזוכים״מתנדבים

חשיבותלכךוישאליהם,נחשפולאשמעולם

רביםהיי־טקחברותכעובדינתקלאניעצומה.

שלההתנדבותיתבפעילותמזוןלחלקשמגיעים

בראשונהנחשפיםחלקםעובדים.הםשבההחברה

המפתחהיאכזאתפעילותכאן.שישלמצוקות

שלהםבארגוןהניקיוןשעובדחשובלמהלהבנה

אבלשווים,נהיהכולנולאקבלן.עובד־ה־הלא

אדםשלח״וא־כותאתלשפרזאתבכלאפשר

בחיוך״.אפילואחר

ואנשיםארגוניםמעוררותהחגיםתקופות

נקודת־באופןלהתגייסרכיםפרטיים

לחלוקת

$TS1$נקודתלחלוקת$TS1$

$DN2$נקודתלחלוקת$DN2$,מח״בתמפעילותהרתיעהאךמזון

פעילותעלגםלוותררביםלישראליםגורמת

זמן,להםשאיןטוענים״רביםחר־פעמ־ת.

אנחנו"לכןרבינו,מסביריוצרים",זמןאבל

כמהצריכיםאנשיםבקטן.להתחילמנסים

יהיהשאפשרכריחר־פעמיותהתנדבויות

יושבכשאניקבוע.באופןזהאתלעשות

עםמתחיליםאנחנוארגונים,עובדיעם

ספורט,יוםהשנהלאורךאירועיםחמישה

לאחרשנהועוד.הפעלהטובים,מעשיםיום

אניואםאירועים.12עלמדבריםכברמכן

פעםאתנדבשלאלמהאזבחודש,פעםמתנדב

בעולםטובלעשותרוציםאנשיםבשבוע?

׳זהאומריםוחלקמצחיק,נשמעאוליזההזה.

עד״ןאנחנואבלגיבוש','זהאולתדמית'טוב

כולנו".אצלק״םוזהלעזורשרוצהחברה

לתחומיקשורהההתנדבותתחוםבחירת

למושאאדםלכלשישולרגישותהענ״ן

בחברהאבלחשוב,הואתחוםכלההתנדבות.

תוויותמהצמרתחףלאאישהישראלית

זכויותפעילאתה"אםהמתנדב.לאגם

אוכתמהונינתפשאתהחיים,בעלילמען

שמתנרבתסהר,טלעו״דטוענתכקיצוני",

מספיק״sbכברזד,awבארבעפעבלקלפיci1r:םת^.מייל,ד״ר

עושיםהמתנדביםהאם

הממשלה?עבודתאת

צריכיםהציבורנבחריהאם

להתנדבות?זמןלהקדיש

%14

כלאתלהקדישצריכים

תפקידםלמילויזמנם

0/°15

גםזמןלמצואצריכים

התנדבותיתלפעילות

0/°8

השיבו/לאיודעלא

גדלבובמתנדביםשהמחסור"מגזררבינו:קינן

שתוחלתככלעצוב.וזההשלישיהגילהוא

מקדישותאינןמשפחותיותרמתארכת,החיים

ומחמיר"הולךוזהולסבתאלסבאלבתשומת

"זואביב.תלעירייתשלהעירוניבהסגר

אנשיםאותה.מבינהאניאבלרווחת,תגובה

העולםראייתעםמסויםרגישותבסףחיים

לאשדבריםלהביןלהםקשהכאן.שהתקבעה

מחתולשמתעלםושמיזה,חשבוןעלזהבאים

גםעוזרלאבושמתעלליםמכלבאופצוע

הומניות״.היאהומניותאחרים.בדברים

שמגדלתטרייהנשואה34סהר,שלחבריה

שבכליודעיםכברכלבים,שלושהבעלהעם

ימצאושלהםהפ־יסבוקעמודאתשיפתחופעם

"עדבית.שמחפשעזובכלביםגורשלתמונהבו

לבעליאישיקשרליהיהלאשניםהמשלפנ־

אלינוהביאהלדירהשל־שותפהאזאבלחיים,

אחדיוםגדולה.אהבההיתהוזוכלבהביתה

עםמטיילתמכרהוראיתיבפארקאתוטיילת־

סיפרהוהיאהכלב,מיאותהשאלת־מחנה.כלב

עושיםמהל־והסבירהבהסגרמתנדבתשהיא

הולכתאנישגםהחלטת־הרגעבאותושם.

ייהפךשזהלעצמיתיארתילאזה.אתלעשות

אניכיוםשלי.בחייםמשמעותיכךכללחלק

בשבוע".שעות15כ-בזהמשקיעה

שינוי־צרהההתנדבותלמסגרתהכניסה

שנהפכהלעובדהמעברבחייה.משמעותי

המקצועיתכמנהלתכיוםעובדתסהרלצמחונית,

להעבירלמטרהלהששמהחי״,״הכלעמותתשל

ח־־םבעל־כלפיהומניליחסחינוכייםתכנים

לק־־םההחלטהנגרבקמפייןיצאהאףובאחרונה

הימורים.למטרותסוסיםמרוציבישראל

בקשרשנמצאיםמתנדבים20״אנחנו

שבויוםואיןובטלפונ־ם,במייליםיום־־ומי

בכלבייהשקורהבמהמעודכנתלאהקבוצה

לקבלצריךמילטיול,־צאלאמיחולה,מי

ומימיוחדתלבלתשומתזקוקמימיוחד,אוכל

אחרות:בעבודתעובריםכולםבדיכאון.נמצא

מאמנתיופי,מלכתשהיאמתנדבתלנויש

סהר.מספרתסטודנטים״,פסיכולוגית,כושר,

גיליתיכמתנדבתשליהאישיתהחוויה״דרך

משהועושהשאתהמרגישאתהייעודי.את

שלך.הקטןלמאבקמעבריתרה,חשיבותבעל

הזה.בתחוםממששלמהפכהיצרהפייסבוק

דרךישוכיוםלמודעות,הנושאאתהעלההוא

קבוצותישבאמצעותו.דיאלוגולנהללפרסם

שלגדולהקהילהונוצרההזהבתחוםרבות

אותולקדםשמצליחיםאנשיםאלפ־כמה

משמעות־״.באופן

בעליבתחוםההתנדבותיתהפעילותואולם

הגבוהה:המודעותבגללרקפורחתלאהחיים

כתוצאהשנוצרהגדוללחללנכנסתהיא

ובשלבנושא,הרשויותשלפעילותמהעדר

העדיפויותסדרבתחת־תנמצאשהואהעובדה

הציבורי־חברת'.

האישית?הדוגמהאיפה

שלאישיתדוגמהמחפשהישראליכשהציבור

הממשלהמצרעידודאובה,להיאחזהתנדבות

היאהתנדבותית,בפעילותלעסוקוהרשויות

אותישמטרידותהבעיות״אחתבנמצא.אינה

אישיתדוגמהאינהשלנושהמנהיגותהיא

מתחוםקטןיוסףפרופ'טועןהזה״,בנושא

בארגוניםשעוסקהחברתית,המדיניות

הלאומיתבמועצהופעילחברתייםובשירותים

הפוליטייםהמנהיגיםרוב"כיום,להתנדבות.

מאורמעטלעסקים.פוניםמתפקידםשפורשים

מהצבאאופוליטיתמפעילותשפרשומנהיגים

כזושפעילותנכוןהתנדבותית.לפעילותפונים

עסקית,לפעילותבסתירהלעמודחייבתלא

שמובטחתכזה,אדםאםדבריקרהלאאבל

לצערי,לכך.זמנואתיקדישטובה,פנסיהלו

תפקירישמילאושאנשיםהואהדומיננטיהמודל

כדיהאלההכישוריםאתלנצלממהריםהנהגה

לניתם".לעשות

הנשאליםאתשאלדחףמכוןשלהסקר

זמןלהקדישצריכיםוחי׳כ־םממשלהשריאם

סברומהנשאלים%15בהתנדבות.לעבודה

בפעילותגםלעסוקזמןלמצואצריכיםשמנהיגיו

הרשמיים.לתפקידיהםבמקבילהתנדבותית

להקדישצריכיםשהםסבוריםזאת,לעומת%14

היא"התנדבותתפקידם.למילויזמנםבלאת

נםישאבלחיים,ואורחעולםתפישתשלעניין

מאורמקווהאניהציבורית.האווירהשלהשפעה

שלממקוםתפישתישינויעכשיושנראה

קטן.טועןיותר״,חברתיתלרא־־הכסףעשיית

עוסקשאינושמיבמחשבהשמתנחםמי

בתרומהכךעלמחפההתנדבותיתבפעילות

בשעהגםלכך,אישורלמצואיתקשהכספית

במשקגדולותוחברותהעליוןשהמאיון

התאמה"ישפילנתרופיה.במפעלימתהדרות

עידודולכןשתורם,למישמתנדבמיבין

נפתלי.טועןנתינה",עידודגםהואהתנדבות

מיוחדהתרמהיוםקיימנו2005"בינואר

העולםכלאתגייסנובאסיה.הצונאמילנפגעי

המר־נה,ונש־אהחינוךמשרדכוללואחותו,

בהשוואהדולר.אלף800לגייסוהצלחנו

סנט10תרםשהישראלייצאאחרותלמדינות

דולר20שתרםההולנדילעומתבממוצע,

בשכונותאפילותרבות.שלענייןזהבממוצע.

מעשרשתורמיםאנשיםתמצאמנילהשלהעוני

שתורמיםמכיראתהישראליםכמהמשכרם.

מודעותלהשא־ןתרבותשלהם?מההכנסה%01

ערך״.ללאתרבותהיאונתינה
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