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המכון לחקר החברה האזרחית 
והפילנתרופיה בישראל 

ב-2006  נוסד  בישראל  והפילנתרופיה  האזרחית  החברה  לחקר  המכון 

בנושאים  הידע  להרחבת  פועל  המכון  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה 

הקשורים לחברה האזרחית, השתתפות חברתית, התנדבות, פילנתרופיה 

מחקרית  בפעילות  מתמקד  המכון  בישראל.  בין-מגזריות  ושותפויות 

שמטרתה פיתוח וקידום מחקר בסיסי ומחקר שימושי על פעילויות החברה 

ותרומתן  תפקידיהן  והפילנתרופיה,  החברתית  ההשתתפות  האזרחית, 

לחברה הישראלית. המכון עוסק בהפצת הידע בנושאים אלה לקהל הרחב, 

לחוקרים וסטודנטים, ולגורמים בממשל הארצי והמקומי, ארגונים בחברה 

האזרחית וקרנות פילנתרופיות.

דואר אלקטרוני:

philanthropy@savion.huji.ac.il
אתר אינטרנט:

 https://civilsociety.huji.ac.il
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דברי תודה

המחקר המוצג בדוח זה ביקש להרחיב את הידע אודות התנדבות ותרומה של 

חברות מיעוט בעת משבר, באמצעות חקר פעילויות אלה בחברה הערבית בישראל 

האזרחית  החברה  לחקר  המכון  במסגרת  נערך  המחקר  הקורונה.  משבר  בזמן 

והפילנתרופיה באוניברסיטה העברית בירושלים בשנת 2021.

אנו מבקשות להודות לארגון אמאנינא שיזם ותמך במחקר זה. תודה מיוחדת 

למר אחמד מוהנא ולגב' רימונדה מנסור, אשר יזמו את המחקר, סייעו בהוצאתו 

אל הפועל, ותמכו בעצות טובות בשלבים שונים של עריכת המחקר. תודה שלוחה 

גם לקרן מובאדרארת ולגב' ראנין סלאח על התמיכה שאיפשרה את קיום המחקר 

ועל העצות הטובות. תודה גם לקרן החדשה לישראל, על הסיוע במחקר. 

תודה ליוסף מקלדה מנכ"ל חברת סטאט-נט על ביצוע הסקר הטלפוני במחקר 

הנתונים.  עיבוד  ועל  הסקר,  דיוק  המייצג,  המדגם  בבניית  ההקפדה  על  זה, 

בעיבודים  על הסיוע  יישומי  דרור-פראייר מחברת משב מחקר  יוסי  לד״ר  תודה 

והתרומה  את מאפייני ההתנדבות  יותר  טוב  להבין  לנו  סייעו  הם  הסטטיסטיים. 

יכולים  היינו  וללא שיתוף הפעולה עימם לא  בחברה הערבית במשבר הקורונה, 

להשיג את מטרות המחקר. 

בכל  רבים  אתגרים  לנו  זימן  אשר  הקורונה,  משבר  במהלך  נערך  המחקר 

ועל אף הקשיים,  בעבודת המחקר. למרות  והתקדמות  לגיוס משתתפים  הנוגע 

צוות המחקר השקיע מאמצים רבים על מנת לעמוד ביעדים המחקריים שהצבנו 

הקיים  לידע  ולתרום  זו  במשימה  לעמוד  לנו  שהתאפשר  שמחות  אנו  לעצמנו. 

בתחום ההתנדבות והתרומה של מיעוטים במשבר. 

אנו מקוות שממצאי המחקר ומסקנותיו יתרמו להבנה טובה יותר של התנדבות 

הערבי-פלסטיני  המיעוט  ושל  בכלל,  משבר  בעת  מיעוט  חברות  של  ותרומה 

בישראל בפרט, לטובת חיזוקה של החברה הערבית. 

פרופ' מיכל אלמוג-בר  ד"ר אנטיגונה אשקר 
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מבוא

אתגרים  מול  הישראלית  החברה  את  העמיד   2020 במרץ  בישראל  שהחל  הקורונה  משבר 

במשבר  המשמעותיים  האתגרים  אחד  חדשה.  מציאות  בה  ועיצב  שונים  בתחומים  משמעותיים 

היה הצורך לתת מענה מידי למגוון צרכים של אוכלוסיות שונות, ברובן מוחלשות, שנקלעו לבידוד 

ולמצוקה. אחת מהאוכלוסיות הללו היא החברה הערבית בישראל. 

המיעוט הערבי המהווה כ-21% מאוכלוסיית ישראל, חווה קשיים ופערים רבים אל מול החברה 

היהודית. שיעורי העוני והמצוקה בו גבוהים; שיעורי התעסוקה נמוכים; וניכרים פערים גם בהשכלה, 

גם  מתאפיינת  בישראל  הערבית  החברה  הערבים.  בישובים  ובתשתיות  בדיור  החינוך,  במערכת 

בהיותה חברה מסורתית ושמרנית יחסית ביחסה לדת ולאורחות חיים. עם זאת, שיעורי ההשכלה 

והתעסוקה של אזרחים ערבים עלו בשנים האחרונות, ובמיוחד של נשים. 

בצד משבר הקורונה, החברה הערבית בישראל חוותה בשנים האחרונות גם עלייה חדה בשיעורי 

כך, הציבור הערבי  לחייהם.  סובלים מחשש ממשי  והתושבים בהם  בישובים הערביים  האלימות 

הוא  הערבי  שהמיעוט  לציין  גם  חשוב  נוספים.  קשים  משברים  בצד  הקורונה  משבר  את  חווה 

אירועי האלימות  ישראל, בהקשר של הסכסוך הישראלי-ערבי.  מיעוט החי בקונפליקט במדינת 

הקשים שהתרחשו בערים ערביות ויהודיות במאי 2021, ״אירועי מאי״, שהחלו כאירועי מחאה בלתי 

אלימים וכתגובה של הציבור הערבי בישראל לפינוי תושבים ערבים מבתיהם בשכונת שייח ג׳ראח 

בצד משבר  גם הם  בעזה, התרחשו  "שומר החומות"  בצד המבצע הצבאי  בירושלים המזרחית, 

הקורונה והוסיפו נדבך נוסף לקשיים בחברה הערבית בישראל. 

התנדבות ותרומה מהוות משאבים חברתיים חשובים לכל חברה, ובפרט לחברה בעת משבר. 

גם מחזקת את  הנתינה  לאנשים במצוקה.  ומסייעת  הנתינה מספקת מענים חברתיים חשובים 

למתנדבים  משמעותית  בצורה  ותורמת  והקהילתיות  השייכות  תחושת  החברתית,  הסולידריות 

ולתורמים, החווים אף הם משבר. עם זאת, ידוע כי התנדבות ותרומה תלויות גם במשתנים של 

ההתנדבות  נושא  מוחלשות.  מיעוט  אוכלוסיות  בקרב  היקפם  על  המשפיעים  והשכלה  הכנסה 

והתרומה בקרב מיעוטים זכה למחקר מצומצם. יתר על כן, קיים מחקר מועט ביותר על נתינה 

בחברות מיעוט בעת משבר. 

משבר  בזמן  בישראל  ערבים  אזרחים  של  ותרומה  התנדבות  בחן  אשר  מחקר  מציג  זה  דוח 

של  ובהשפעות  והתרומה,  ההתנדבות  ותחומי  בדפוסי  במניעים,  התמקד  המחקר  הקורונה. 

ההתנדבות והתרומה על הנותנים. המחקר נערך בקרב מדגם מייצג של החברה הערבית בישראל 

ובכך איפשר גם עריכת השוואות בין אזורים גיאוגרפיים, מגדר, גיל, רמות הכנסה והשכלה, דת, 

ומידת דתיות. המחקר נערך ביוזמה משותפת של המכון לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה 

ידי  על  ונתמך  הערבית  בחברה  ההתנדבות  והרחבת  לקידום  הפועלת  אמאנינא,  עמותת  עם 
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היוזמה  בישראל.  הערבית  החברה  לחיזוק  הפועלת  מובאדראת,  קרן 

התפתחה בעקבות שיעורי ההתארגנות, ההתנדבות והתרומה הענפים 

שניכרו בחברה הערבית בזמן משבר הקורונה. 

הסגנונות  ההיקפים,  על  וכוללת  רחבה  תמונה  מציג  המחקר 

והתחומים של התנדבות ותרומה במשבר הקורונה. הוא גם חושף מגוון 

המהווים  הערבית,  בחברה  ותרומה  התנדבות  של  ודילמות  אתגרים 

קריאה לפעולה ועשייה של רשויות המדינה וגורמים בחברה הערבית על 

מנת לחזק ולהרחיב את הפעילויות הללו ואת תרומתן לחיזוק החברה 

הערבית בישראל. 

ועל  בישראל  הערבית  החברה  על  הידע  להרחבת  תורם  המחקר 

התנדבות  התנהגויות  אודות  הקיים  המועט  לידע  ומוסיף  בה,  הנתינה 

ותרומה של מיעוטים בעת משבר.
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סקירת ספרות

התנדבות ותרומות של מיעוטים
הספרות המחקרית מדגישה את התועלת הרבה הטמונה בהתנדבות ובתרומות עבור בריאותם 

זאת, העדויות המחקריות בדבר שיעורי  ורווחתם של הנותנים, לצד התועלת החברתית. למרות 

ההתנדבות והתרומות והמניעים לכך בקרב מיעוטים אינן חד משמעיות. נראה כי שדה המחקר 

 Andreoni et al., 2016; Hylton et al.,( בנושא זה הנו מצומצם ואינו קוהרנטי מבחינה אמפירית

2019(, הן ברחבי העולם והן בישראל. 

מסוגלות  מהחיים,  רצון  שביעות  נפשית,  רווחה  של  יותר  גבוהות  לרמות  קשורה  התנדבות 

נמצאה  התנדבות  בנוסף,  יותר.  טובה  כללית  בריאות  גם  כמו  ותחושת משמעות,  אושר  עצמית, 

באזור  מגורים  כמו  לגורמים  דומה  ברמה  מהחיים  רצון  שביעות  על  החיובית  בהשפעתה  דומה 

בטוח ותעסוקה במשרה מלאה. התנדבות נמצאה גם כתורמת לתחושת אמון באחרים, למעורבות 

בחיי קהילה ולרצון לקשרים עם פרטים מרקעים שונים )Hylton et al., 2019(. מכאן ניתן להניח, 

ייחודית עבור קבוצות מיעוט החפצות בהשתלבות בחיים החברתיים עם  שטמונה בה הזדמנות 

השונים  ליתרונות  ביחס  דומה  תמונה  מראה  בתרומות  העוסקת  הספרות  גם  הרוב.  אוכלוסיית 

הדוק  קשר  שקיים  משום  בעיקר   ,)Choi & Kim, 2011( נפשית  רווחה  כמו  בהן,  הקשורים 

לתרום  גם  נוטים  ולהתנדב,  מזמנם  לתרום  הנוטים  אלו  כי  נמצא  תרומות;  ובין  התנדבות  בין 

בנושא  המחקר  שדה  זאת,  כל  אף  על  אולם,   .)Apinunmahakul & Devlin, 2008( מכספם 

נמוכים  התנדבות  שיעורי  על  מדווחות  אלו  אוכלוסייה  קבוצות  כי  מלמד  מיעוטים  בקרב  נתינה 

 יותר בהשוואה לקבוצת הרוב )Fujiwara et al., 2018(, כמו גם על שיעורי תרומות נמוכים יותר

.)Andreoni et al., 2016; Rovner, 2015(

מוצא אתני הנו אחד ממשתני הרקע הבולטים שנמצאו כקשורים להתנדבות, לצד משתני רקע 

שונים עליהם הספרות המחקרית מצביעה כקשורים להבדלים מובהקים בשיעורי התנדבות. בין 

יותר של מתנדבים באזור מגורים כפרי בהשוואה לאזור  גבוה  )קיים שיעור  היתר, אזור מגורים 

סוציו- רקע  בעלי  משכילים  מתנדבים  של  יותר  גבוה  שיעור  )קיים  סוציו-אקונומי  רקע  עירוני(; 

אקונומי בינוני ומעלה(; קבוצת גיל )קיים שיעור נמוך יותר של מתנדבים בגיל העמידה( וכאמור, 

אחרים(.  ממוצאים  לאנשים  בהשוואה  כללי  באופן  יותר  מתנדבים  לבנים  )אנשים  אתני  מוצא 

השכלה,  הכנסה,  הם  התנדבות  לשיעורי  כקשורים  שנמצאו  נוספים  סוציו-דמוגרפיים  משתנים 

תעסוקה, קשרים חברתיים, משאבים תרבותיים, מוצא והגירה, עוצמה חברתית, מגדר ואף גודל 

גם  נובעות  בה  והשתתפות  התנדבות  לגבי  חיובית  תפיסות   .)Fujiwara et al., 2018( הקהילה 

מתחושת אמון ושייכות לקהילה המקומית וכן ממיקום בחברה. יתרה מזאת, רקע תרבותי משפיע 
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על עמדותיהם של פרטים בדבר התנדבות. כך, ניתן למצוא הבדל במשתנים השונים שמנבאים 

או קבוצות  ובין קבוצות של מהגרים  אוכלוסיית הרוב,  ילידי המקום, המהווים את  בין  התנדבות 

מיעוט )שם, 2018(.

מרטינז ואחרים )Martinez et al., 2011( מצאו, כי גורמים דמוגרפיים שונים הקשורים למוצא 

אתני עלולים לשמש כמחסומים להתנדבות. כך למשל, מבוגרים מרקע סוציו-אקונומי נמוך וממוצא 

 )’burned out‘( אתני שונה מאוכלוסיית הרוב מדווחים כי הם חשים תחושת קושי ושחיקה גבוהה

נוספים כמו חוסר מודעות  בחייהם באופן כללי מכדי להתנדב. לכך מצטרפים מחסומי "מוצא" 

להזדמנויות של התנדבות שעשויות לעניין אותם וכן מחסום בסיסי לפיו "אף אחד לא הציע להם 

להתנדב". גם בידוד חברתי עלול להוות מחסום להתנדבות )Fujiwara et al., 2018(, כפי שניתן 

להניח שמתקיים במקרים רבים בקרב קבוצות מיעוט. 

קהילות   ,)Andreoni et al., 2016( ואחרים  אנדרוני  לפי  לתרומות.  ביחס  עולה  דומה  תמונה 

שונים  הסברים  מציעים  החוקרים  שונות.  ציבוריות  מטרות  עבור  פחות  לתרום  נוטות  מיעוטים 

למגמה זו. בין היתר, תחושות של חוסר אמון בקרב חלק מקהילות אלו, נורמות תרבותיות שאינן 

מעודדות תרומה ציבורית או תחושה של חוסר הזדהות ושייכות מבחינה חברתית. בהלימה לכך, 

במחקרם של פונג ולוטמר )Fong & Luttmer, 2009b( נמצא כי התרומות לנפגעי סופות הוריקן 

בארצות הברית גברו כאשר התורם הזדהה באופן אישי עם המוצא האתני ו/או הגזע של הנתרם, 

והיו נמוכות יותר כאשר התורם תפס את הנתרם כ"פחות ראוי" )‘less worthy’( לתרומה, בעיקר 

פער  כי  מדגיש   )Rovner, 2015( רובנר   .)Fong & Luttmer, 2009a( גזעי  ו/או  אתני  רקע  על 

לטענתו,  אחרות.  אתניות  לקבוצות  בהשוואה  יותר"  נדיבים  לבנים  ש"אנשים  מכך  נובע  אינו  זה 

שונים,  גורמים  כי  מלמד  כה  עד  הקיימים  הנתונים  ניתוח 

כמו רמת הכנסה ומידת דתיות, הנם מנבאים מובהקים יותר 

להתנהגות של נתינה מאשר גזע או מוצא אתני. 

קושי  תחושת  על  מדווחות  שונות  מיעוט  קבוצות  כן,  אם 

ושחיקה גבוהה המונעות מהן להתנדב ולתרום. תחושות קושי 

 ושחיקה נמצאות בהלימה לרווחה נפשית. לפי פוג'יוורה ואחרים

)Fujiwara et al., 2018(, אנשים בעלי רווחה נפשית גבוהה 
יותר להתנהגות אלטרואיסטית  גבוהה  נטייה  יותר, מציגים 

ולהפך. טענה זו מובילה למעגל בו פרטים "שמחים ומרוצים" 

יותר – נותנים, מתנדבים ותורמים יותר, ועל ידי כך משפרים 

יותר את רווחתם הנפשית, אשר בתורה מובילה אותם לתת, 

יותר. מכאן מצטיירת סיבה ברורה לעודד  להתנדב ולתרום 

נתינה, בפרט בקרב בעלי רווחה נפשית נמוכה יותר. תמיכה 
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לכך ניתן למצוא במחקר עדכני לפיו קבוצות מיעוט אתניות מדווחות על רמות נמוכות יותר של 

רווחה נפשית )Baskin et al., 2021(, אשר כאמור, עלולות להשפיע על נטייתם להתנדב ולתרום. 

מחקרים קודמים על אודות שונות וגיוון בתרומות ובהתנדבות, התמקדו בעיקר בחשיבות ייצוג 

שונים  התנדבותיים  לשירותים  וזכאים  צורכים  הם  שבו  ובאופן  אתניים  מיעוטים  של  קולותיהם 

ומקבלים תרומות. רק מיעוט מחקרים בחן את שיעורי ההתנדבות ומתן תרומות של קבוצות מיעוט 

תהו:   )Hylton et al., 2019( ושותפיו  הילטון  זאת,  לאור  בקרבן.  לכך  המניעים  את  וכן  אתניות 

האם קבוצה שהיא לרוב קבוצת שוליים בחברה, נמצאת גם בשוליים ביחס להתנדבות ובשל כך 

מחמיצה את היתרונות הרבים הטמונים בה? שאלה זו הנחתה אותם במחקרם, אשר בחן הבדלים 

מיעוט  קבוצות  בקרב  לכך  ולמניעים  בהתנדבות  השתתפות  לשיעורי  ביחס  ייחודיים  ומאפיינים 

 BAME - black, Asian and minority( אחרים  ומיעוטים  אסייתיים  שחורים,  אנשים  כדוגמת 

קבוצות  של  תת-ייצוג  יש  לפיה  ההנחה  על  התבסס  מחקרם  כאמור,  בריטניה.  ברחבי   )ethnic
המכשולים  לגבי  בספרות  פער  קיים  וכי  הרוב  אוכלוסיית  לעומת  להתנדבות  ביחס  אלו  מיעוט 

שמובילים לכך. במחקרם נמצא כי התמונה חיובית יותר מן המצופה: קבוצות המיעוט בבריטניה 

מתנדבות בשיעורים ניכרים ובהתאמה לשיעורן באוכלוסייה הכללית. עוד נמצא, כי מגדר ממלא 

תפקיד משמעותי: נשים המשתייכות לקבוצות מיעוט אלו מציגות נטייה נמוכה יותר באופן מובהק 

להתנדב בהשוואה למשתנים דמוגרפיים אחרים. 

בהתייחס לתרומות, במחקר שנערך בארצות הברית נמצא 

כי לאוכלוסיית הלבנים יש ייצוג יתר בקרב התורמים בהשוואה 

לגודלה באוכלוסייה הכללית. ב 2010, כ- 75% מהתורמים היו 

לבנים, על אף ששיעורם באוכלוסייה היה 64%. עוד נמצא, כי 

ייצוג  יש תת  ולהיספנים בארצות הברית  לאפרו-אמריקאים 

ביחס לתרומות, בעוד תרומותיה של האוכלוסייה האסיאתית 

האמריקנית  באוכלוסייה  גודלה  את  שווה  באופן  מייצגות 

הכללית. תת ייצוג זה מוסבר בכך שהפילנתרופיה המאורגנת 

אינה משקיעה מאמצים דומים בהיקפם בגיוס ומעורבות של 

אפרו-אמריקאים  תורמים  לדוגמה,  לבנות.  שאינן  קהילות 

והיספנים מדווחים כי הם מקבלים בקשות לתרום בתדירות 

נמוכה יותר. יתרה מכך, הם מתארים כי הם אכן היו תורמים 

 Rovner,( יותר  גבוהה  בתדירות  אליהם  פונים  היו  אם  יותר 

2015(. במחקר אחר שנערך בארצות הברית נמצא "אפקט 
נאמנות" אתני ביחס לתרומות, דהיינו, כאשר הנתרמים הם 

מאותה קבוצה אתנית או גזעית יש נטייה גבוהה יותר לתפוס 

לכך,  ובהלימה  התורמים  מצד  לתרומה  יותר  כראויים  אותם 
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הטיה  מצאו  לא  החוקרים  זאת,  עם  יחד  יותר.  גבוהים  התרומה  סכום  וגובה  הנדיבות  רמת  גם 

בפועל לתרומה  ביחס  שחורים  נבדקים  ובין  לבנים  נבדקים  בין  מובהקת   )racial bias(  גזעית 

 .)Fong & Luttmer, 2009a(

בארצות  והנתינה  ההתנדבות  בשיעורי  אפרו-אמריקאים  של  לעיל  הנידון  הייצוג  תת  למרות 

שואבת  והיא  האפרו-אמריקאית,  בתרבות  עמוק  מושרשת  הפילנתרופית  המסורת  הברית, 

ואחיות"  "אחים  כולם  הם  וכי  משפחתית,  קרבה  חולקים  האפרו-אמריקאים  שכל  מהרעיון 

)Heutel et al., n.d( )brothers and sister(. רעיון זה מציע, כי ישנה אחריות הדדית בין חברי 
הקהילה האפרו-אמריקאית, כזו המקבלת ביטוי במתן עזרה ובקבלת עזרה על פי הצורך ובהתאם 

 .)Smith et al., 1999( לנסיבות

 היוטל ואחרים )Heutel et al., 2020(, המשיגו את רעיון האחריות ההדדית כ"עזרה עצמית"

מרכזי  מרכיב  מהווה  הוא  ולפיהם   ,)self determination( עצמית  הגדרה  או   )self-help(
ולאפלייה  העבדות  להיסטוריית  קשור  זה  דפוס  לטענתם,  האפרו-אמריקאית.  בפילנתרופיה 

יוכלו לעזור  כי רק הם  גיבשו בהם את ההבנה,  הגזעית שחוו האפרו-אמריקאים, אירועים אשר 

לעצמם. על כן, על אף שהם מקבלים תרומות מאמריקאים לבנים, עיקר התמיכה שהם מקבלים 

מגיעה מתוך הקהילה עצמה )Heutel et al., 2020(. דפוסי תרומות אלה עולים בקנה אחד עם 

מסקנותיהם של אנדרוני ואחרים )Andreoni et al., 2016(, שהוזכרו לעיל, כי קהילות מיעוטים 

נוטות לתרום פחות עבור מטרות ציבוריות שונות. נראה עוד כי הנתינה בקרב אפרו-אמריקאים 

היא בעיקרה פנים קהילתית ומיועדת לסיוע לנזקקים מבני הקהילה )אשקר, 2019(. 

מספר  עולים  אפרו-אמריקאים  בקרב  והתנדבות  בנתינה  העוסקים  המעטים  המחקרים  מן 

למשל,  כך  זה.  בהקשר  להזכירם  הראוי  שמן  אלה,  התנדבות  דפוסי  על  המשפיעים  גורמים 

כך פורמלית,  ובלתי  פורמלית  נתינה  לבין  דת  ארגוני  של  באירועים  בין השתתפות  קשר   נמצא, 

שאפרו-אמריקאים הנוהגים להשתתף בתפילות בכנסייה תורמים בשיעורים גבוהים יותר למטרות 

)Osili et al., 2016(. במחקר  נוהגים להשתתף בתפילות אלה  צדקה בהשוואה לכאלה שאינם 

כלל האפרו-אמריקאים  ביותר מקרב  כי הקבוצה בעלת שיעורי התנדבות הגבוהים  נמצא,  אחר 

היא נשים שנולדו בארצות הברית, בעלות רמות גבוהות של השכלה והכנסה, נשים שהן נשואות 

Van Slyke( עם ילדים, שבבעלותן דירה, שעובדות במשרות חלקיות ומתגוררות ביישובים קטנים 

 .)et al., 2007
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התנדבות ותרומות של מיעוטים בעתות משבר 
ניהול חירום  ובתרומות גוברת בעתות משבר. על אף קיומן של מערכות  הנחיצות בהתנדבות 

שונות, אזרחים הם אלו שלרוב מגיעים ראשונים לזירה במקרי חירום או אסון, ואף נותרים בה גם 

לאחר שהשירותים הרשמיים עזבו. אזרחים רבים ממלאים תפקיד מהותי בסיוע ובנתינה לנפגעים 

גם משך זמן רב לאחר האסון או המשבר, והנתינה האזרחית הנה עיקרון מפתח במצבי חירום 

 .)Whittaker et al., 2015( ואסון ובבניית חוסן חברתי

של  בהיקפיה  ניכרת  עלייה  ישנה  ומלחמה,  אסון  במצבי  כי  מלמדת  המחקרית  הספרות 

ההתנהגות הפילנתרופית. כך, עלייה בהתנדבות ובתרומות נצפתה במהלך מלחמת לבנון השנייה 

 בישראל, בדומה למגמת העלייה לאחר הצונאמי באסיה ולאחר אסון התאומים בארצות הברית

הצורך  כי  מלמדים  הקורונה  ממשבר  עדכניים  נתונים  גם   .)Fritz Institute 2005a; 2005b(
התנדבות  לשיעורי  הוביל  מוחלשות,  אוכלוסיות  בקרב  ובפרט  צרכים  למגוון  מיידי  מענה  לתת 

משמעותיים בישראל. במחקרן של אלמוג-בר ובר )2020( נמצא כי שיעור ההתנדבות של אזרחים 

18 בזמן משבר הקורונה )20.3%( הנו דומה לשיעור ההתנדבות בשגרה )23.2%(; נתון  מעל גיל 

 מפתיע בהתחשב בכך שתפקידים התנדבותיים רבים שפעלו בזמן שגרה לא יכולים היו להתבצע

במהלך המשבר. 

באופן כללי, שדה המחקר העוסק בהתנדבות ובתרומות בעתות משבר והתפקיד אותו ממלאים 

לספרות  בדומה  אולם,   .)Whittaker et al., 2015( נרחב  הנו  ואסונות  חירום  במצבי  אזרחים 

 Andreoni et al., 2016; Hylton( המצומצמת בדבר שיעורי ההתנדבות והתרומות בקרב מיעוטים

et al., 2019(, הן ברחבי העולם והן בישראל, כך קיים ידע מועט ביותר על תרומות והתנדבות מצדן 
של קבוצות מיעוט בעתות משבר. 

החברה הערבית בישראל: התנדבות ותרומות 
כ-22%  מונה  בישראל  הערבי  המיעוט   ,)2020( לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  נתוני  פי  על 

מכלל אוכלוסיית המדינה )כולל תושבי ירושלים המזרחית(; קרוב ל- 2 מיליון תושבים, והוא מורכב 

משלוש דתות שונות: מוסלמים, נוצרים ודרוזים. מרבית האוכלוסייה הערבית מתגוררת בפריפריה 

עדכניים  נתונים  וחברתית.  כלכלית  מבחינה  נמוכים  באשכולות  המצויים  הומוגניים  וביישובים 

התעסוקה  שיעורי  העוני.  לקו  מתחת  חיות  בישראל  הערביות  מהמשפחות  כ-45%  כי  מלמדים, 

מהשיעורים  ניכרת  בצורה  נמוכים  הערביות,  הנשים  בקרב  בפרט  זו,  בחברה  הממוצע  והשכר 

המקבילים בחברה היהודית, כמו גם שיעורי ההשכלה )חדאד חאג' יחיא ואחרים, 2020(. החברה 

הערבית בישראל היא חברה שמרנית ומסורתית, המושתתת על פטריארכיה, לכידות משפחתית 

החברה  של  המסורתיים  במאפייניה  שינוי  תהליכי  ניכרים  האחרונים,  בעשורים  וקולקטיביזם. 

הערבית בישראל והמודרניזציה מחלחלת לתוכה, בין היתר, בהקשר הדמוגרפי, החברתי והכלכלי. 
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תהליכים אלו משפיעים גם על דפוסי ההתנדבות 

והתרומות של החברה הערבית )אשקר, 2019(. 

בקרב  ובתרומות  בהתנדבות  העוסק  המחקר 

אשקר  מצומצם,  הנו  בישראל  הערבית  החברה 

)תרומות  הנתינה  נושא  את  בחנה   )2019(

המיעוט  של  מייצג  מדגם  בקרב  והתנדבות( 

למאפייני  התייחסות  תוך  בישראל,  הערבי 

והקשר  הנתינה  מאפייני  וההתנדבות,  התרומה 

למשתנים שונים, כדוגמת מידת דתיות, תפיסות 

קולקטיביסטיות ועמדות כלפי המדינה. המחקר 

בין   )2005( זידאן  שערך  ההבחנה  על  התבסס 

או  התנדבות  שמשמעותה  פורמלית,  נתינה 

תרומה הנעשית למען או באמצעות ארגון מסוים, 

ובין נתינה בלתי פורמלית, שמשמעותה התנדבות 

או תרומה המועברת ישירות לאדם אחר המשתייך או אינו משתייך למשפחה הקרובה של הנותן, 

 קרי, שלא באמצעות ארגונים ממוסדים. הממצאים המרכזיים שעלו ממחקרה מצביעים על כך

שב-2016, 69% מהערבים בישראל נוהגים לתרום, רובם באופן פורמלי לארגונים; ממצאים אלה 

מעידים על מגמת עלייה משמעותית בהיקף התרומה בקרב הערבים בישראל בהשוואה ל-1997, 

אז תרמו 57% מהערבים בישראל )ג'אנם וזידאן, 2000(. הסבר אפשרי לעליה זו הינו ריבוי העמותות 

הערביות, המבקשות להוביל לשינוי חברתי ומספקות שירותים במקומות בהם המדינה נתפסת 

כמי שאינה ממלאת את תפקידה כראוי ובאופן מספק. כמו כן, נמצא כי קיימת מגמת עלייה ניכרת 

בגובה התרומה הכספית, המרמזת על ההזדמנויות לתרומה ועל חשיבותה של התרומה לפרט, 

חרף שיעורי האבטלה והעוני הגבוהים בחברה הערבית. 

עלו  פורמלית  הבלתי  התרומה  שיעורי  גם  כי  נמצא   )2019( אשקר  של  במחקרה  לכך,  בדומה 

בצורה ניכרת, והם עומדים על 80% , זאת לעומת 46% לפני כשני עשורים )זידאן, 2000(. הממצאים 

המרכזיים העוסקים בהתנדבות מצביעים על שיעור התנדבות )פורמלית ובלתי פורמלית( של 27% 

בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל ועל הבדלי מגדר: נשים מתנדבות פחות ומשקיעות בכך כמחצית 

ואחרים  הילטון  של  למחקרם  בהלימה  נמצא  זה  נתון   .)2019 )אשקר,  לגברים  בהשוואה  מהזמן 

)Hylton et al., 2019( שהוצג בתחילת הסקירה, לפיו נשים המשתייכות לקבוצות מיעוט ברחבי 
בריטניה מציגות נטייה נמוכה יותר באופן מובהק להתנדב בהשוואה למשתנים דמוגרפיים אחרים. 

ממצא חשוב נוסף שמצאה אשקר )2019( מצביע על עלייה דרמטית בשיעור המתנדבים עבור 

ארגונים. זאת ועוד, ניתן לראות התחזקות בנתינה הפורמלית בתחומים שאינם קשורים לדת וכן 
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קשר חיובי מובהק בין עמדה שלילית כלפי המדינה ובין התנדבות. נמצא כי המניעים להתנדבות 

קשורים לתחושת חוסר אמון במדינה ולרצון לפעול למען שיפור חיי החברה. 

מחקרה של אשקר )2019( מספק מידע חדש על תרומות והתנדבות של קבוצת מיעוט - החברה 

הערבית בישראל - החיה בתוך אוכלוסיית הרוב, על אף ההבדלים המהותיים ביניהן. יתר על כן, 

המיעוט הערבי הוא ייחודי בכך שהיחסים בינו ובין מדינת ישראל ואוכלוסיית הרוב היהודית הנם 

 McAllister & Makkai,( ומקאיי  מק'אליסטר  לפי  ועוינים.  מתוחים  קונפליקטואליים,  יחסים 

2021(, הספרות העדכנית בנושא נתינה מלמדת כי להעדפות ולערכים הפוליטיים יש משקל רב, 
אם לא העיקרי ביותר, במניעים למעורבות אזרחית, ומכאן גם ביחס לתרומות. ייתכן כי ניתן להשליך 

רקע  ועל  בישראל  מיעוט  כקבוצת  בישראל,  הערבית  בחברה  התרומות  להיקף  ביחס  גם  מכאן 

המתחים האידיאולוגיים-פוליטיים בינה ובין אוכלוסיית הרוב. מתחים אלה וחוסר האמון המתמשך 

בישראל, הערבים  של  האזרחית  המעורבות  בהיקף  לעליה  הביאו  האחרון  בעשור   והמתעצם 

שבאה לביטוי, בין היתר, בעליה במספר העמותות הערביות שקמו ובהיקף התרומות הפורמליות 

לעמותות אלה. 

נתונים אודות התנדבות בתקופת משבר הקורונה בישראל מצביעים על שיעורי התנדבות גבוהים 

יותר בחברה הערבית בהשוואה לחברה היהודית; 22% ו-19% בהתאמה. נתון זה הנו גבוה בצורה 

משמעותית מן השיעור המדווח בשגרה בקרב החברה הערבית )לפי הלמ"ס(, העומד על 7% בלבד 

)אלמוג-בר ובר, 2020(.
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סיכום 
בחלק  משבר.  בעתות  מיעוטים  בקרב  והתנדבות  התרומה  דפוסי  את  בחנה  הספרות  סקירת 

הראשון של הסקירה הוצגו דפוסי תרומה והתנדבות של מיעוטים באופן כללי ובחלקה השני הושם 

על  בדגש  משבר,  ועתות  חירום  מצב  של  בקונטקסט  מיעוטים  של  והתנדבות  תרומה  על  דגש 

המיעוט הערבי בישראל. ככלל, שדה המחקר העוסק בתרומה והתנדבות בקרב קבוצות מיעוט – הן 

בישראל והן מחוצה לה – הינו מצומצם )Andreoni et al., 2016; Hylton et al., 2019(, על אחת 

כמה וכמה כאשר מדובר בעתות חירום. 

מהתנדבות  להפיק  מיעוטים  שעשויים  הרבות  התועלות  למרות  כי  עולה,  הנוכחית  מהסקירה 

ונתינה, בפרט השתלבות מיטיבה בחיים החברתיים עם אוכלוסיית הרוב, שיעורי ההתנדבות בקרב 

מיעוטים בעולם עודם נמוכים בהשוואה לקבוצות הרוב )Fujiwara et al., 2018( וכך גם שיעורי 

והתנדבות  לתרומה  המרכזיים  החסמים   .)Andreoni et al., 2016; Rovner, 2015( התרומות 

מצד מיעוטים הם מעמד סוציו-אקונומי נמוך, תחושת אי-אמון ו/או אי-שייכות לקהילה ולחברה 

 Fujiwara et al.,( ועמדות תרבותיות של קבוצות אתניות שאינן מעודדות התנדבות  המקומית 

רווחות אומנם תופעות של התנדבות  2018(. בקרב קהילות האפרו-אמריקאים בארצות הברית 
ופילנתרופיה, אך הן בעיקרן פנים קהילתיות ומבוססת על מסורת של סיוע לנזקקים מבני הקהילה 

ודיכוי  גזעית  אפלייה  של  קשים  היסטוריים  מאורעות  של  בצילם  שנתגבשה  כזו  )אשקר,2019(, 

.)Heutel et al., 2020(

זו, כי את הממצאים המתוארים בנוגע לשיעורי תרומה והתנדבות נמוכים  עוד עולה מסקירה 

בקרב מיעוטים לא ניתן להכליל על המיעוט הערבי בישראל; כך, ממחקרים עולה, כי שיעורי התרומה 

וכי הם אף עברו את שיעורי התרומה  בישראל עלו באופן דרמתי בשנים האחרונות  של ערבים 

בהשוואה  כי  עולה,  ועוד,  זאת   .)2020 ובר,  אלמוג-בר   ;2019 )אשקר,  יהודים  בקרב  וההתנדבות 

ליהודים, ערבים מייחסים חשיבות רבה יותר לתרומות בלתי פורמליות )כץ ופיט, 2019(. ממצאים 

אלה קיבלו משנה תוקף שנה מאוחר יותר, בקונטקסט של תקופת משבר הקורונה, כאשר נמצא, 

)22%( מאשר שיעורים  יותר  גבוהים  היו  הזו  כי שיעורי ההתנדבות בקרב החברה הערבית בעת 

אלה בקרב האוכלוסייה היהודית )19ץ9%(, וכי הם היו גבוהים משמעותית משיעורי ההתנדבות של 

ערבים בישראל בימים כתיקונים בעת שגרה )אלמוג-בר ובר, 2020(. ממצא זה עולה בקנה אחד 

עם מסקנות העולות ממחקרים קודמים, לפיהן במצבי חירום, כמו מצבי אסון ומלחמה, ישנה עלייה 

משמעותית בהיקפה של ההתנהגות הפילנתרופית )אלמוג-בר ובר, 2020(.
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שיטת המחקר

כאמור, היקף המחקרים שנערכו עד כה בתחום הנתינה של מיעוטים הנו מצומצם מאוד. מחקר 

יליד, בהקשר של  כמיעוט  בישראל,  לנתינה של החברה הערבית  בהרחבה  להתייחס  זה מבקש 

משבר הקורונה. המחקר הינו מחקר כמותי, תיאורי-הסקתי. המחקר מתבסס על נתונים שנאספו 

באמצעות שאלון שנבנה במיוחד כך שייתן מענה למטרת ויעדי המחקר. 

מטרות ויעדים
המטרה העיקרית של המחקר היא לתת תמונת מצב מקיפה ומהימנה אודות התנדבות ותרומות 

של יחידים בחברה הערבית בישראל בזמן משבר הקורונה. כמו כן הנושאים הבאים: 

 לתאר את מאפייני התרומה וההתנדבות הפורמלית והבלתי פורמלית 	

]היקף, סוג, יעד, מניע ועוד[. 

לבחון את הקשר בין מידת הדתיות ומאפייני התרומה וההתנדבות בעתות משבר. 	

לאפשר מבט השוואתי בין נתינה בשגרה לנתינה בעת משבר בקרב החברה הערבית בישראל. 	

לבחון את הקשר בין מאפייני התורמים לבין תפיסתם לגבי הצלחת המדינה, הרשות המקומית  	

וארגוני החברה האזרחית בהתמודדות עם משבר הקורונה בחברה הערבית בישראל.

מטרת הסקר אינה לבחון סיבתיות, אלא זיקה בין משתנים סוציו-דמוגרפיים נבחרים ומשתנים 

במשבר  האזרחית  והחברה  המקומית  המועצה  המדינה,  של  מהטיפול  רצון  ]שביעות  מתווכים 

המתנדב,  לתפקיד  מההכנה  מההתנדבות,  רצון  שביעות  בישראל,  הערבית  בחברה  הקורונה 

התלוי  המשתנה  לבין  ועוד[,  התרומה  ו/או  ההתנדבות  אופן  התרומה,  ו/או  להתנדבות  האמצעי 

המרכזי שהוא הנתינה.

הגדרת המשתנים

משתנים תלויים 

נתינה פורמלית - התנדבות או תרומה הנעשית למען או באמצעות ארגון מסוים. קיים מגוון גדול 

של ארגונים העשויים להיות רשומים באופן רשמי כארגון כמו עמותה או חברה לתועלת הציבור 

או מפלגה פוליטית והתארגנות בלתי רשומה כמו ועד הורים, ועדה מארגנת בכנסייה, במסגד או 

בח׳ילווה. הנתינה הפורמלית סווגה בהתאם לדיווח העצמי של המרואיינים לגבי יעד הנתינה.

נתינה בלתי פורמלית - התנדבות או תרומה המועברת ישירות לאדם אחר המשתייך או אינו 

משתייך למשפחה הקרובה של הנותן ]משפחה קרובה כוללת סבים, סבתות, אב, אם, אחים ואחיות 

לדיווח  בהתאם  סווגה  פורמלית  הבלתי  הנתינה  ונכדים[.  זוג  בני  וילדיהם,  נשואים  ולא  נשואים 
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העצמי של המרואיינים לגבי יעד הנתינה.

לגבי שני סוגי הנתינה הנ"ל, היקף ההתנדבות נמדד במספר השעות המושקע על-ידי הפרט 

ציין  בהם  הפעמים  מספר  קרי  האחרונה,  בשנה  ההתנדבות  ובתדירות  ההתנדבותית  בעשייה 

והאם  הכספי  בגובה  נמדדה  התרומה  הקורונה.  למשבר  שקדמה  לשנה  ובהשוואה  שהתנדב 

שתרמו שציינו  הפעמים  מספר  נבחן  כן  כמו  הקורונה.  משבר  שלפני  לשנה  בהשוואה   גדלה 

בשנה האחרונה.

משתנים בלתי תלויים

המשתנים הסוציו-דמוגרפיים הכוללים בעיקר מגדר, גיל, דת, השכלה, הכנסה, מצב משפחתי, 

מידת דתיות, אופי יישוב המגורים ומחוז מגורים.

אוכלוסיית המחקר והדגימה
את  המייצגים   ,]4.4%  ± דגימה  ]טעות  מרואיינים   500 בקרב  טלפוני  כסקר  נערך  הסקר 

האוכלוסייה הערבית- הבוגרת בישראל, בני 18 ומעלה, המתגוררת בגבולות 1948, ללא ירושלים 

המזרחית, רמת הגולן והכפרים הבלתי מוכרים בנגב. איסוף הנתונים נערך על ידי חברת סטאטנט 

בע"מ. הדגימה מתייחסת להתנדבות ותרומות של החברה הערבית בישראל בין החודשים מרץ 

בין  והנתונים נאספו  2021 ]תקופת שלושת הגלים הראשונים של משבר הקורונה[  2020 למרץ 

ה-29.3.21 ל-8.4.21. 

לצורך המחקר נבנה מדגם מייצג של החברה הערבית בישראל הלוקח בחשבון את ההטרוגנית 

הן  הדגימה  כששכבות  שכבות,  דגימת  הייתה  הדגימה  תוכנית  זו.  אוכלוסייה  המאפיינת  הרבה 

שילוב של דת ]מוסלמים, נוצרים, דרוזים[, מחוז מגורים ]צפון, חיפה, מרכז ודרום[, וגודל ישוב. כל 

היישובים הינם ערבים למעט הערים המעורבות. 

כלי המחקר
מעבודת  שאלון  על  והתבסס  החוקרות  ידי  על  שפותח  סגור,  מובנה  שאלון  הוא  המחקר  כלי 

התנדבות  על  ממחקרים  שאלות  ועל   )2005( זידאן  של  המחקר   )2019( אשקר  של  הדוקטורט 

כלי  על  התבססו  להתנדבות  למניעים  המתייחסים  החלקים   .)2020 ובר,  )בר  הקורונה  במשבר 

שפותח על ידי Esmond ו-Dunlop ו-)Clary et al., 1992(. השאלון נכתב בעברית, תורגם לערבית 

ונוסה בפיילוט  74 שאלות סגורות  ועבר תרגום חוזר לעברית לבדיקת איכות התרגום, הוא כלל 

15 מרואיינים. בעקבות ביצוע הפיילוט, נערכו מספר שינויים בשאלון, ביניהם שינוי נוסח  בקרב 

שאלות מסוימות, הוספה וצמצום של קטגוריות בתשובות מרובות קטגוריות וצמצום שאלות כך 

שהשאלון יתאים לביצוע סקר טלפוני.
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השאלון כלל את הנושאים הבאים:

חלק א' – שאלות בנושא התנדבות בזמן משבר הקורונה ]אופן ההגעה להתנדבות, המניעים  	

סוג  פורמלית,  והבלתי  הפורמלית  ההתנדבות  יעד  ההתנדבות,  ותדירות  משך  להתנדבות, 

הארגונים להם התנדבו ותחום פעילותם, האמצעים להתנדבות, שביעות הרצון מההתנדבות, 

ומההכנה והליווי המקצועי להתנדבות ועוד[. 

חלק ב' – שאלות בנושא תרומות בזמן משבר הקורונה ]המניעים לתרום, יעד התרומה הפורמלית  	

והבלתי פורמלית, גובה התרומה, תרומה בשווה ערך, גדול התרומה השוואה לשנה שקדמה 

למשבר הקורונה, סוג הארגונים להם תרמו ותחום פעילותם, האמצעי לתרומה, התפיסה לגבי 

הצלחת גורמים שונים לטיפול בבעיות החברה הערבית בזמן משבר הקורונה ועוד[.

חלק ג' – שאלות רקע – פרטים סוציו-אקונומיים ודמוגרפיים.  	

איסוף הנתונים
בביצוע  ומנוסים  אם  כשפת  ערבית  דוברי  שכולם  המרואיינים  הנתונים,  איסוף  התחלת  לפני 

סקרים טלפוניים, קיבלו הדרכה מקיפה וסקירה על נושא המחקר, הנחייה לגבי מערך המחקר 

ומבנה כלי המחקר. כמו כן הם קיבלו הנחיות לגבי מקרים של סירוב לענות וראיונות ארוכים מדיי 

כתוצאה מדיבור יתר של המרואיינים. 

כל הראיונות בוצעו בשפה הערבית. כל מראיין קיבל רשימת טלפונים של משקי בית בהם יש 

יוכלו  לא  ומעלה. התהליך הבטיח שהמראיינים   18 בני  הריאיון עם מבוגר/ת אחד/ת  לקיים את 

להתערב בבחירת משקי הבית. בוצעו התקשרויות חוזרות עם מרואיינים/ות שלא רואינו מסיבה 

לא  זאת  בכל  הריאיון  בהם  במקרים  המדגם.  של  מירבי  ומיצוי  שליטה  שאפשר  באופן  כלשהי, 

בית משלימים עד להגעה למכסה המבוקשת, ניתנה רשימת משקי  לפועל מסיבה כלשהי,   יצא 

500 מרואיינים. 
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עיבודים סטטיסטיים
הנתונים נותחו באמצעות כלים סטטיסטיים, לפי סוג המשתנים הנבדקים. למשתנים הכמותיים 

כדי  ואחוזים.  אבסולוטיות  שכיחויות  חושבו  האיכותיים  למשתנים  תקן.  וסטיות  ממוצעים  חושבו 

לבחון הבדלים בין קבוצות במשתנים כמותיים בוצעו מבחני t. כדי לבחון הבדלים בשכיחויות בין 

קבוצות בוצעו מבחני χ2. כדי לבחון הבדלים בין קבוצות בתדירויות התנדבות או תרומה )אשר היו 

נתונות בסולם דירוגי( בוצעו מבחני Mann & Whitney. העיבודים והניתוחים הסטטיסטיים בוצעו 

בתוכנה סטטיסטית ייעודית SPSS גרסה 21. 

לאחר קבלת תשובות המרואיינים נבנו אינדקסים המורכבים מחלוקת תשובותיהם על שאלון 

המחקר לעולמות תוכן, לשם בחינת נושאי המחקר. באמצעות האינדקסים בחנו אם הסולם מייצג 

את עולמות התוכן באופן מהימן ]בדיקת עקיבות פנימית[. לגבי כלל ההיגדים, המרואיינים התבקשו 

לציין את מידת הסכמתם על סולם אינטרוולי ]ליקרט[ של 5 דרגות מ-5 רבה מאוד ועד -1 כלל 

לא. ציון הנמוך מ-3 נחשב לעמדה או תפיסה שלילית וגבוה מ-3 נחשב לעמדה או תפיסה חיובית.

מגבלות המחקר
נבנה כמדגם מייצג של החברה הערבית בישראל, אולם  זה מספר מגבלות. המדגם  למחקר 

גם תושבי הכפרים  כמו  נכללו בדגימה,  לא  נמוך מ-5,000  יישובים קטנים בהם מספר תושבים 

הערבית  החברה  את  מלא  באופן  כמייצגים  לממצאים  ההתייחסות  לכן  מוכרים.  הלא  הבדואים 

בישראל, צריכה להיעשות בהוצאת אוכלוסיות אלה. בנוסף לכך, הדגימה נעשתה באופן המאפשר 

ייצוג לכל קבוצות הגיל וסוגי היישובים אולם בבואנו לבחון שכיחויות בין קבוצות, נמצאו קבוצות 

עם מספר נדגמים קטן מדי שלא אפשר זאת. הדגימה נמצאה כקטנה מידי על מנת לבחון הבדלים 

ממחוז  ואזרחים  מעורבות  ערים  תושבי   ,18-25 בגילאים  צעירים  מתנדבים  בעיקר  גילאים,  בין 

לבחינת  נוספת קשורה לשיטת המחקר הכמותית המתאימה בעיקר  או הדרום. מגבלה  המרכז 

נושא הנתינה הפורמלית והיא אינה מאפשרת להעמיק ולהבין את נושא הנתינה הבלתי פורמלית. 

המגבלה האחרונה קשורה לאופן איסוף הנתונים. מדובר באיסוף נתונים באמצעות ריאיון טלפוני 

כאשר אין קשר עין בין המראיין למרואיין והזמן בו המרואיין יכול להישאר מרוכז הוא מוגבל מאוד. 

את  לסיים  רצון  מתוך  מהשאלות,  חלק  על  במהירות  השיבו  מהמרואיינים  חלק  כי  החשש  קיים 

ולשוב לעיסוקיהם. כמו כן היקף השאלות שניתן לשאול בסקר טלפוני מוגבל  הריאיון במהירות 

כשלעצמו. מגבלות אלה מחייבות אותנו להתייחס לממצאים במשנה זהירות ולהמליץ על מחקרי 

המשך שיאפשרו להעמיק את המידע ולתרום להבנתו. למרות המגבלות הללו, חשוב לציין שמדובר 

בניסיון הראשון לבחון בצורה מקיפה וממוקדת את הנתינה של האוכלוסייה הערבית בישראל בעת 

משבר, תוך שימוש במדגם מייצג. 
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תיאור מסגרת הדגימה – מאפיינים סוציו-דמוגרפיים

טבלה 1: תכונות המשיבים – משתנים קטגוריאליים

%Nמשתנה

מגדר

29258גברים

20842נשים

500100סה"כ

קבוצת גיל

18-21347

22-25459

26-304910

31-4010721

50-419219

60-517715

619619 ומעלה

500100סה"כ

דת

36876מוסלמי

5211נוצרי

6513דרוזי

485100סה"כ 

15לא השיבו

דתיות

367דתי מאוד

25451דתי

9218במידה מסוימת

11824לא דתי

500100סה"כ

%Nמשתנה

השכלה

143ללא השכלה

10421יסודי

19539תיכון

357על תיכוני

15230אקדמאית

500100סה"כ

מחוז מגורים

32565מחוז צפון 

6112מחוז חיפה

5912מחוז מרכז

5511מחוז דרום

500100סה"כ

סוג ישוב

25451כפר

18737עיר ערבית

5912עיר מעורבת

500100סה"כ

מצב משפחתי

36071נשוי/אה & מאורס/ת

10020רווק/ה

102אלמן/ה

306גרוש/ה & פרוד/ה

500100סה"כ
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טבלה 2: מאפיינים תעסוקתיים כלכליים

(%)Nמשתנה

27555עבודה בשכר 

5026295 ≥ משרה ]עובדים[

אחוזי משרה ]עובדים[

20-49135

50-744316

75-89114

90-10020876

275100סה"כ

שכר ברוטו ]עובדים[

4015הרבה מתחת לממוצע

4316מעט מתחת לממוצע

4818ממוצע

6424מעט מעל לממוצע

7227הרבה מעל הממוצע

267100סה"כ

8לא השיבו
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ממצאים

התנדבות

מאפייני המתנדבים

 טבלה 3א: מתנדבים שעות התנדבות וותק בהתנדבות בפילוח להשכלה,
גיל, עובד ומגדר ]% מתוך מתנדבים[

מתנדביםמשתנה

שכר ]עובדים[מגדרעובדגיל השכלה

תיכונית 
ומטה

על 
תיכונית 
נשיםגבריםכןלא≤ 18-2526ואקדמית

ממוצע 
ומטה

מעל 
הממוצע

התנדב 
ב-12 

החודשים 
 האחרונים
]מכלל 

הדגימה[ 

1910351420112722161834

עליה 
בשעות 

התנדבות 
בשנה 

האחרונה

5755583659545860503845

וותק 
התנדבות 

)שנים(
M)SD(

10.3
)10.7(

8.4
)9.5(

11.2
)11.1(

2.8
)3.1(

 11.2
)10.9(

9.3
)9.5(

10.6
)11.1(

10.1
)10.4(

10.7
)11.4(

9.8
)10.9(

11.0
)11.2(

וותק 
בהתנדבות 

מעל 3 
שנים

6455683667586665625074

ממצאים מרכזיים

19% מהאוכלוסייה התנדבו במהלך התקופה.  	

מתוך המתנדבים 57% דיווחו על עליה בהיקף ההתנדבות. 	

משך וותק בהתנדבות בממוצע 10.3 שנים, 64% מהמתנדבים, מתנדבים למעלה מ 3 שנים.  	

	  χ2)1, N = 500( = ומטה  תיכונית  השכלה  בעלי  מאשר  יותר  מתנדבים  גבוהה  השכלה  בעלי 

.46.65, p < .001

	  .χ2)1, N = 97( = 18.95, p < .001 אנשים עובדים מתנדבים יותר מאנשים שאינם עובדים
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 אנשים המרוויחים שכר גבוה מהממוצע מתנדבים יותר מאנשים שמרוויחים שכר ממוצע ומטה

 .χ2)1, N = 275( = 7.89, p < .001

כפי שניתן לראות בטבלה, 19% המרואיינים העידו כי התנדבו בזמן משבר הקורונה. חשוב לציין 

התנדבות  היקפי  נרשמו  גברים  בקרב   .)2020 ובר,  )בר  קודם  סקר  לממצאי  דומה  זה  שממצא 

גבוהים יותר מבקרב נשים )22% לעומת 16%(, אם כי הבדלים אלו לא היו מובהקים. 

ניתן לראות שאנשים בגילאי 26 ויותר התנדבו בשיעורים גבוהים יותר מאשר אנשים בגילאי -18

25, אך ממצא זה אינו מובהק.

57% מתוך המתנדבים דיווחו על עלייה בהיקף ההתנדבות בזמן משבר הקורונה. בקרב גילאי +26 

דיווחו יותר על עלייה בהיקף ההתנדבות מאשר בגילאים צעירים יותר, אך ממצא זה לא מובהק. 

 טבלה 3ב: מתנדבים שעות התנדבות וותק בהתנדבות
בפילוח לדתי, סוג ישוב, מחוז וסטטוס משפחתי ]% מתוך מתנדבים[

סטטוס משפחתימחוזישובדתי 

כפרמעורבעירלאכןמשתנה

צפון
&

דרוםמרכזחיפה

נשוי
&

רווקמאורס
גרוש

& אלמן

התנדב ב-12 
החודשים 
 האחרונים
]מכלל 

הדגימה[ 

1826221519201024202210

עליה בשעות 
התנדבות 

בשנה 
האחרונה

5852663353546769595050

וותק 
התנדבות 

)שנים(
M)SD(

10.0
)10.5(

11.4
)11.2(

11.1
)11.8(

12.3
)11.1(

9.2
)9.6(

11.0
)11.2(

2.2
)3.9(

9.7
)7.6(

12.0
)11.2(

4.8
)5.5(

10.3
)13.9(

וותק 
בהתנדבות 
מעל 3 שנים

6271636764671769724150

ממצאים מרכזיים

לא נמצאו הבדלים מובהקים בפילוחים השונים.  	

נמצא הבדל מובהק בוותק ההתנדבות בסטטוס משפחתי אולם הוא נובע מפערים אימננטיים  	

בגיל.
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בשיעורים  דתיים התנדבו  אנשים שאינם  כי  לראות  ניתן  מובהקים,  נמצאו הבדלים  לא  כי  אף 

גבוהים יותר מאנשים דתיים. אנשים בישובים מעורבים התנדבו פחות מאנשים בישובים ערבים 

המתגוררים  מאלו  יותר  גבוהים  בשיעורים  התנדבו  ובדרום  בצפון  המתגוררים  אנשים  אחרים. 

במרכז, ואנשים אלמנים או גרושים התנדבו יותר מאשר נשואים ורווקים. 

מניעים להתנדבות 

]Values[– פעולה לטובת אמונות בהן המרואיין  ערכים  המניעים להתנדבות קובצו לארבעה: 

דבק, לפיהן חשוב לעזור לאחרים ]היגדים:1,4,6,7,10[ בטבלת ההיגדים, אינטראקציה חברתית 

]Social Interaction[ – המתנדב נהנה במיוחד מהאווירה החברתית שבהתנדבות ומההזדמנות 

 ]Social[ חברתי ,]לבנות רשת חברתית ולבצע אינטראקציה עם אנשים אחרים ]היגדים: 2, 8, 15

לו כמו משפחה  נורמטיביות של האנשים החשובים  – המתנדב רוצה להתאים עצמו להשפעות 

וחברים וללכת בעקבותיהם ]היגדים: 3, 5, 9, 11, 14,12[, אמונה דתית ]Religion[ - מתנדב כי זו 

מצווה דתית להתנדב ]היגד 13[. סקלת תשובות 1-5.

טבלה 4: מניעים להתנדבות, ממוצעים וסטיות תקן

M (SD)מניעים להתנדבות 

)0.63( 4.23ערכים

)1.23( 2.52אינטראקציה חברתית

)0.86( 2.88חברתי

)1.49( 3.97אמונה דתית

ממצאים מרכזיים

המניעים שנמצאו כמשמעותיים ביותר הינם: ערכים ואמונה דתית. 	

במניע של אמונה דתית ישנה שונות גדולה, כלומר, לצד רבים שזה מניע חשוב עבורם, ישנם  	

כאלו שאינם מייחסים למניע זה חשיבות רבה.

טבלה 5: מניעים להתנדבות דתיים מול לא דתיים, ממוצעים וסטיות תקן

t-test(n=21) לא(n=76) כןמניעים להתנדבות I דתי

1.041)0.56( 4.17)0.65( 4.33ערכים

1.816 *)1.08( 2.10)1.25( 2.64אינטראקציה חברתית

0.640)0.95( 2.77)0.84( 2.91חברתי

2.617 *)1.81( 3.24)1.33( 4.17אמונה דתית

p < .05 *



23

ממצאים מרכזיים

נמצאו הבדלים מובהקים בין אנשים דתיים ]מאוד דתי ודתי[ לבין אנשים לא דתיים ]דתי 

במידה מסוימת ולא דתי[ במניע של אינטראקציה חברתית. אנשים דתיים יותר מאשר לא דתיים 

.t)96( = 1.816, p < .05 נותנים משקל למניע של אינטראקציה חברתית

]במידה  לבין אנשים לא דתיים  ודתי[  ]מאוד דתי  בין אנשים דתיים  נמצאו הבדלים מובהקים 

מסוימת ולא דתיים[ במניע של אמונה דתית. אנשים דתיים יותר מאשר אנשים לא דתיים נותנים 

.t)96( = 2.617, p < .05 משקל למניע של אמונה דתית

טבלה 6: מניעים להתנדבות צעירים מול מבוגרים, ממוצעים וסטיות תקן

n=86(t-test( מבוגר)n=11( צעירמניעים להתנדבות I גיל

0.045)0.65( 4.30)0.53( 4.29ערכים

1.640^)1.22( 2.45)1.20( 3.09אינטראקציה חברתית

0.568)0.86( 2.86)0.83( 3.02חברתי

0.942)1.51( 3.97)1.34( 4.00אמונה דתית

p < .1 ^

ממצאים מרכזיים

נמצאה מגמה לפער בין צעירים ]18-25[ לבין מבוגרים ]26 ומעלה[ במניע של אינטראקציה  	

 t)96( חברתית, צעירים יותר מאשר מבוגרים נותנים משקל למניע של אינטראקציה חברתית

.= 1.640, p < .1

טבלה 7: מניעים להתנדבות צעירים מול מבוגרים, ממוצעים וסטיות תקן

t-test(n=63) גברים(n=34) נשיםמניעים להתנדבות I מגדר

2.583 **)0.71( 4.20)0.40( 4.49ערכים

1.464)1.22( 2.66)1.23( 2.27אינטראקציה חברתית

0.810)0.93( 2.83)0.72( 2.97חברתי

1.444)1.56( 3.81)1.31( 4.26אמונה דתית

p < .01 **

ממצאים מרכזיים

גברים  	 יותר מאשר  נשים  גברים במניע של ערכים,  לבין  נשים  בין  נמצאו הבדלים מובהקים 

.t)96( = 2.583, p < .01 נותנות משקל למניע של ערכים
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טבלה 8: מניעים להתנדבות בעלי השכלה תיכונית ומטה לעומת השכלה על תיכונית, 
ממוצעים וסטיות תקן

t-testעל תיכונית (n=66)תיכונית ומטה (n=31)מניעים להתנדבות I השכלה

4.361.333 )0.58(4.17 )0.73(ערכים

2.420.255 )1.15(2.73 )1.38(אינטראקציה חברתית

2.820.333 )0.84(3.00 )0.90(חברתי

3.860.267 )1.60(4.19 )1.22(אמונה דתית

ממצאים מרכזיים

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין בעלי השכלה תיכונית ומטה לבין בעלי השכלה על תיכונית  	

במניעי ההתנדבות.

טבלה 9: מניעים להתנדבות עובדים לעומת לא עובדים, ממוצעים וסטיות תקן

t-testלא (n=24)כן (n=73)מניעים להתנדבות I עובד

4.181.029 )0.80(4.34 )0.57(ערכים

2.490.165 )1.06(2.53 )1.29(אינטראקציה חברתית

2.760.737 )0.67(2.91 )0.91(חברתי

3.710.989 )1.73(4.05 )1.40(אמונה דתית

ממצאים מרכזיים

לא נמצאו הבדלים מובהקים בין אנשים עובדים לבין אנשים שאינם עובדים במניעי ההתנדבות. 	
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הגעה ואמצעי התנדבות

 טבלה 10א: הגעה, אמצעי התנדבות והתנדבות באזור מגורים בפילוח להשכלה,
גיל, עובד ומגדר ]% מתוך מתנדבים[

תורמיםמשתנה

מגדרעובדגילהשכלה

תיכונית 
ומטה
)n=31(

על תיכונית 
ואקדמית

)n=66(
 18-25
)n=11(

26 ≥
)n=86(

לא
)n=24(

כן
)n=73(

גברים
)n=63(

נשים
)n=34(

הגעה דרך רשת 
חברתית

221923362017231829

התנדבות 
באינטרנט

30193593317343227

302333183133282244התנדבות בטלפון

התנדבות פנים 
אל פנים

889485828888888788

התנדבות באזור 
מגורים

723624737225296782

 טבלה 10ב: הגעה, אמצעי התנדבות והתנדבות באזור מגורים בפילוח לישוב ומחוז
]% מתוך מתנדבים[

משתנה

מחוזישוב

ערבי
)n=41(

מעורב
)n=9(

כפר
)n=47(

צפון & 
חיפה 
)n=78(

מרכז
)n=6(

דרום
)n=13(

14032191739הגעה דרך רשת חברתית

37030263354התנדבות באינטרנט

37030283339התנדבות בטלפון

8510087918369התנדבות פנים אל פנים

717872728369התנדבות באזור מגורים

ממצאים מרכזיים

22% מהמתנדבים הגיעו להתנדבות דרך רשת חברתית באינטרנט. 	

88% מהמתנדבים מבצעים התנדבות פנים אל פנים. 	

	  .χ2(2, N = 97) = 4.06, p < .05 נשים יותר מגברים מבצעות התנדבות בטלפון

נשים יותר מגברים מבצעות התנדבות באזור המגורים. 	
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שביעות רצון, המשך התנדבות ומתן ליווי ותמיכה בהתנדבות
EXCLAMATION  הסקאלה של השאלות היא 1 )כלל לא( – 5 )רבה מאוד(, על מנת להציג באחוזים ולפשט את 

התמונה המתקבלת מופיעים בטבלאות האחוזים של תשובות 'רבה' ו- 'רבה מאוד'

 טבלה 11א: המשך התנדבות ושביעות רצון בפילוח להשכלה, גיל, עובד ומגדר 
]% מתוך מתנדבים[

המשך התנדבות  
מתנדביםושביעות רצון

מגדרעובדגילהשכלה 

תיכונית 
ומטה
)n=31(

על תיכונית 
ואקדמית

)n=66(
 18-25
)n=11(

26 ≥
)n=86(

לא
)n=24(

כן
)n=73(

גברים
)n=63(

נשים
)n=34(

908492919088908794המשך התנדבות

667462646668666862התנדבות ככלל

747474827371758359הכנה לתפקיד

515549465150515247ליווי מקצועי

697467647079666871תמיכה רגשית

כלים טכנולוגיים 
שעמדו לרשות 

המתנדב

475247644763444456

פידבק ממקום 
ההתנדבות

798179738079808177

פידבק 
מהמוטבים

858783828583858388

טבלה 11ב: המשך התנדבות ושביעות רצון בפילוח לישוב ומחוז ]% מתוך מתנדבים[

המשך התנדבות ושביעות רצון

מחוזישוב

ערבי
)n=41(

מעורב
)n=9(

כפר
)n=47(

צפון & חיפה
)n=78(

מרכז
)n=6(

דרום
)n=13(

937889908392המשך התנדבות

614475655077התנדבות ככלל

7156817167100הכנה לתפקיד

465653505054ליווי מקצועי

667870698362תמיכה רגשית

444453501754כלים טכנולוגיים

7389837810077פידבק ממקום ההתנדבות

8585788310085פידבק מהמוטבים
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ממצאים מרכזיים

61% מהמתנדבים הביעו שביעות רצון רבה או רבה מאוד מההתנדבות ככלל. 	

	  .χ2(2, N = 97) = 5.31, p < .05 גברים יותר מנשים הביעו שביעות רצון מההכנה לתפקיד

90% מהמתנדבים העידו כי ימשיכו להתנדב בעתיד.  	

ככלל נרשמו שיעורי שביעות רצון גבוהים של המתנדבים מ: ההכנה לתפקיד )74%(, התמיכה  	
הרגשית )69%( והפידבק ממקום ההתנדבות )73%(. 

התנדבות בלתי פורמלית 

טבלה 12: עבור מי מתנדבים – תדירות ]% מתוך מתנדבים[

5 ≥ פעמים1-4 פעמיםמתנדביםעבור מי | תדירות

441034קרוב משפחה

591444חברים או מכרים

861570אנשים פרטיים שאינו מכיר 

ממצאים מרכזיים

ההתנדבות השכיחה ביותר הינה התנדבות עבור אנשים שלא מכירים )86%(. 	

ההתנדבות עבור אנשים פרטים שלא מכירים היא ההתנדבות הרוטינית ביותר, 70% התנדבו 5  	
או יותר פעמים בהתנדבות זו. 

טבלה 13א: עבור מי מתנדבים בפילוח להשכלה, גיל, עובד ומגדר ]% מתוך מתנדבים[

עבור מי 
מתנדבים

שכר ]עובדים[מגדרעובדגיל השכלה

תיכונית 
ומטה

)n=31(

על 
תיכונית 
ואקדמית

)n=66(

18-25

)n=11(

26 ≥
)n=86(

לא

)n=24(

כן

)n=73(

גברים

)n=63(

נשים

)n=34(

ממוצע 
ומטה

)n=24(

מעל 
הממוצע

)n=49(

קרוב 
משפחה 

52412747683748383339

חברים 
או מכרים 

52626458585965475063

אנשים 
שלא 
מכיר 

77899185719089799688

ממצאים מרכזיים

	  χ2(1, N = אנשים עובדים מתנדבים יותר מאנשים שאינם עובדים עבור אנשים שאינם מכירים

p < .05 ,4.13 = (97 ובארגונים χ2(1, N = 97) = 3.91, p < .05. לעומת זאת אנשים שאינם 
.χ2(1, N = 97) = 5.30, p < .05 עובדים מתנדבים יותר בקרב בני משפחה
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טבלה 13ב: עבור מי מתנדבים בפילוח לדתי, ישוב ומחוז ]% מתוך מתנדבים[

עבור מי 
מתנדבים

סטטוס משפחתימחוזישובדתי 

כן

)n=76(

לא

)n=21(

ערבי

)n=41(

מעורב

)n=9(

כפר

)n=47(

צפון
&

חיפה

)n=78(

מרכז

)n=6(

דרום

)n=13(

נשוי
&

מאורס

)n=71(

רווק

)n=22(

גרוש
&

אלמן

)n=4(

קרוב 
משפחה 

46385144384517544436100

חברים 
או מכרים 

59576144605650775564100

אנשים 
שלא 
מכיר 

878190568786838580100100

ממצאים מרכזיים

לא נמצאו הבדלים מובהקים עבור מי מתנדבים בין דתיים ללא דתיים. 	

 בישוב ערבי )עיר וכפר( עיר התנדבו יותר מאשר בעיר מעורבת עבור אנשים שאינם מכירים 	

χ2(2, N = 97) = 7.40, p < .05. יחד עם זאת הדגימה קטנה ויש להתייחס על ממצא זה בזהירות.

EXCLAMATION הדגימה קטנה מידי על מנת לבחון הבדלים בין מחוזות וסטטוס משפחתי.

התנדבות פורמלית

טבלה 14: תדירות ההתנדבות לארגונים ]% מתוך מתנדבים[ 

5 ≥ פעמים1-4 פעמיםמתנדביםעבור מי | תדירות

611942ארגונים

 טבלה 15א: התנדבות עבור ארגונים
בפילוח להשכלה, גיל, עובד ומגדר ]% מתוך מתנדבים[ 

עבור מי 
מתנדבים

שכר ]עובדים[מגדרעובדגיל השכלה

תיכונית 
ומטה

)n=31(

על 
תיכונית 
ואקדמית

)n=66(

 18-25

)n=11(

26 ≥
)n=86(

לא

)n=24(

כן

)n=73(

גברים

)n=63(

נשים

)n=34(

ממוצע 
ומטה

)n=24(

מעל
הממוצע

)n=49(

48678258426762597165ארגונים
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 טבלה 15ב: התנדבות עבור ארגונים בפילוח לדתי, ישוב, מחוז וסטטוס משפחתי 
]% מתוך מתנדבים[

עבור מי 
מתנדבים

סטטוס משפחתימחוזישובדתי 

כן

)n=76(

לא

)n=21(

עיר

)n=41(
מעורב
)n=9(

כפר

)n=47(

צפון
&

חיפה

)n=78(

מרכז

)n=6(

דרום

)n=13(

נשוי
&

מאורס

)n=71(

רווק

)n=22(

גרוש
&

אלמן

)n=4(

6162495672566785587350ארגונים

ממצאים מרכזיים

	  χ2(2, N = 97) = בארגונים  עובדים  שאינם  אנשים  מאשר  יותר  התנדבו  עובדים  אנשים 

 .3.90, p < .05

תרשים 1: סוג הארגון בו מתנדבים )אחוז מתוך מתנדבים(

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

עירייהעמותה
או מועצה 

מקומית

מוסד 
חינוכי

כנסייה
או מסגד

מרכז 
קהילתי

מוסד 
רפואי 

מפלגה 
פוליטית

ארגון 
ממשלתי

ם
בי

נד
ת

מ
ז 

חו
א

35%

15%

10%
9%9%9%

5%
1%
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תרשים 2: תחום פעילות הארגונים בהם מתנדבים )אחוז מתוך מתנדבים(

העידו  מהמתנדבים   35%( בעמותות  התבצעה  הפורמלית  ההתנדבות  מרבית  כי  לראות  ניתן 

שיעורי התנדבות  לעומת  )15% בהתאמה(,  או המועצה מקומית  בעירייה  בעמותות(,  כי התנדבו 

מצומצמים יותר במוסדות דת )9%(, מרכזיים קהילתיים, מפלגות פוליטיות וארגונים ממשלתיים.

בעוני  אנשים  עבור  התנדבו  מהמתנדבים  כרבע  המתנדבים,  של  הפעילות  תחומי  מבחינת 

ובמצוקה )24%(, שיעורי התנדבות גבוהים נרשמו גם בתחומי החינוך והבריאות ועבור קשישים. 

פרופיל המתנדב
EXCLAMATION פרופיל המתנדב מתייחס לתקופת הקורונה ולא לפרופיל המתנדב בשגרה.

אף כי 19% בלבד התנדבו, 57% דיווחו על עליה בהיקף ההתנדבות שלהם בתקופה זו.  	

מאפייני המתנדבים ]אחוזים מתוך כלל האוכלוסייה[: עובד )27%(, בעל השכלה על תיכונית  	

ואקדמית )35%(, עם הכנסה מעל הממוצע )34%(. המניעים המרכזיים להתנדבות הם ערכים 

ואמונה דתית.

10 שנים. בעיקר  	 מאפייני התנדבות ]אחוזים מתוך מתנדבים בלבד[: וותק בהתנדבות של 

מתנדב עבור אנשים שאינו מכיר )86%( ובתחום של עוני ומצוקה )24%(. מתנדב בעיקר פנים 

אל פנים )88%( ובאזור המגורים )72%(. 

עוני 
ומצוקה

25%

20%

15%

10%

5%

0%

חינוך 
לא 

פורמלי

חינוך בריאות
פורמלי

אנשים קשישים
עם 

מוגבלות

זכויות 
אדם

שלום נשיםדתילדים
ודו 

קיום

פוליטיקה 

ם
בי

נד
ת

מ
ז 

חו
א

24%

19%
18%

16%
15%

12%

10%10%

7%
6%

4%

2%



31

מאפייני התורמים והתרומות - כללי

 טבלה 16א: תרומות וערך תרומה כספית בפילוח להשכלה, גיל, עובד ומגדר
]% מתוך תורמים[

שכר ]עובדים[מגדרעובדגילהשכלה 

תורמיםמשתנה
תיכונית 

ומטה

על 
תיכונית 
נשיםגבריםכןלא≤ 18-2526ואקדמית

ממוצע 
ומטה

מעל 
הממוצע

תרם ב 12 
החודשים 
האחרונים

]כלל 
הדגימה[

5344683956426251545965

תרומת 
מוצרים
]כלל 

הדגימה[

4639573748375343505254

עליה 
בתרומה 
בשנה 

האחרונה

4644472349424745464351

ערך 
תרומה 
כספית
M (SD)

 5,641
)12,597(

3,968
)5,806(

7,201
)16,477(

3,165
)3,540(

6,002
)13,383(

3,118
)3,770(

6,801
)14,878(

7,522
)15,865(

3,264
)5,693(

3,705
)6,873(

9,277
)18,686(

ערך 
תרומה 
כספית 
Median

2,4002,0003,0001,5002,7502,0003,0003,0002,0001,9004,400

תרומה 
 בסך

≤ 1,000 
8479897686739085848792

ממצאים מרכזיים

53% מהאוכלוסייה תרמו כסף במהלך התקופה.  	

46% מהאוכלוסייה תרמו מוצרים במהלך התקופה. 	

מתוך התורמים 46% דיווחו על עליה בהיקף התרומות. 	

היקף התרומה הממוצע עמד על כ – 5600 ₪, והערך החציוני של התרומות עמד על 2400 ₪.  	

 אחוז התורמים בקרב בעלי השכלה גבוהה גדול יותר מאשר בקרב בעלי השכלה תיכונית ומטה  	

.χ2(1, N = 500) = 46.65, p < .001

	 .χ2(1, N = 500) = 6.69, p < .01 אחוז התורמים בקרב מבוגרים גדול יותר מאשר בקרב צעירים
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עובדים  	 שאינם  אנשים  בקרב  מאשר  יותר  גדול  עובדים  אנשים  בקרב  התורמים   אחוז 

.χ2(1, N = 500) = 19.00, p < .001

בקרב  	 מאשר  גדול  ומעלה  תיכונית  על  השכלה  בעלי  אנשים  בקרב  מוצרים  התורמים  אחוז 

.χ2(1, N = 500) = 14.97, p < .001 אנשים בעלי השכלה תיכונית ומטה

עובדים  	 שלא  אנשים  בקרב  מאשר  גדול  עובדים  אנשים  בקרב  מוצרים  התורמים   אחוז 

.χ2(1, N = 500) = 12.44, p < .001

נמצאו הבדלים מובהקים בין אנשים עם השכלה על תיכונית ומעלה לבין אנשים עם השכלה  	

יותר  תרמו  ומעלה  תיכונית  על  השכלה  עם  אנשים  הכספית,  התרומה  בערך  ומטה  תיכונית 

.t(196) = 1.86, p < .05 מאשר אנשים עם השכלה תיכונית ומטה

התרומה  	 בערך  עובדים  שלא  אנשים  לבין  שעובדים  אנשים  בין  מובהקים  הבדלים  נמצאו 

.t(196) = 2.69, p < .01 הכספית, אנשים עובדים תרמו יותר מאשר אנשים שלא עובדים

 נמצאו הבדלים מובהקים בין גברים לנשים בערך התרומה הכספית, גברים תרמו יותר מאשר נשים 	

.t(196) = 2.610, p < .01

נמצאו הבדלים מובהקים בין אנשים עם שכר גבוה הממוצע לבין אנשים עם שכר ממוצע ומטה  	

בערך התרומה הכספית, אנשים עם שכר גבוה מהממוצע תרמו יותר מאשר אנשים עם שכר 

.t(144) = 2.39, p < .05 ממוצע ומטה



33

 טבלה 16ב: תרומות וערך תרומה כספית בפילוח לדתי, סוג ישוב ומחוז
]% מתוך תורמים[

משתנה

סטטוס משפחתימחוזישובדתי 

כפרמעורבערבילאכן

צפון
&

דרוםמרכזחיפה

נשוי
&

רווקמאורס

גרוש
&

 אלמן

תרם ב 12 
החודשים 
האחרונים 

]כלל 
הדגימה[

5450563955535358564645

תרומת 
מוצרים 
]כלל 

הדגימה[

4454486357455147484233

עליה 
בתרומה 
בשנה 

האחרונה

4643523043464841525972

ערך 
תרומה 
כספית
M )SD(

5,821
)13,423(

4,647
)6,323(

7,119
)18,024(

5,559
)7,109(

4,526
)7,024(

4,523
)6,967(

12,791
)31,847(

6,064
)7,231(

5,663
)13,767(

5,094
)5,713(

6,876
)11,331(

ערך 
תרומה 
כספית 
Median

2,5001,9003,0003,0002,0002,0003,7503,0002,4003,0002,000

תרומה 
 בסך 
≤ 1,000

8483879480839184887958

ממצאים מרכזיים

	  .F(2, 194) = 4.29, p < .05 נמצאו הבדלים מובהקים בין המחוזות בערך התרומה הכספית

במבחן פוסט-הוק נמצא שמקור ההבדל הוא בין מחוז צפון למחוז מרכז. במחוז המרכז נמצאו 

תרומות גבוהות מבמחוז הצפון. 

	  χ2(1, N = 197) נמצאו הבדלים מובהקים בערך תרומה גדול מ 1,000 ₪ בסטטוס המשפחתי

p < .05 ,8.03 =, נשואים, גרושים ואלמנים תרמו בסכומים גבוהים יותר מאשר רווקים. יחד עם 
זאת הדגימה קטנה ויש להתייחס לממצא זה בזהירות.
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טבלה 17א: אופן התרומה בפילוח להשכלה, גיל, עובד ומגדר ]% מתוך תורמים[

תורמיםאופן התרומה

מגדרעובדגילהשכלה

תיכונית 
ומטה

)n=139(

על תיכונית 
ואקדמית
)n=127(

 18-25
)n=31(

26 ≥
)n=235(

לא
)n=95(

כן
)n=171(

גברים
)n=150(

נשים
)n=116(

6391062858און ליין

13521231213131214טלפון

ישירות 
לאנשים

748067587681707671

ישירות 
לארגונים

434047454336474147

טבלה 17ב: אופן התרומה בפילוח לישוב ומחוז ]% מתוך תורמים[

אופן התרומה

מחוזישוב

ערבי
)n=104(

מעורב
)n=23(

כפר
)n=139(

צפון & 
חיפה

)n=203(
מרכז
)n=31(

דרום
)n=32(

670703און ליין

161791479טלפון

755776727484ישירות לאנשים

415742454531ישירות לארגונים

ממצאים מרכזיים

מעט מאוד תרומות נעשות און ליין או בטלפון ומרביתן ניתנות באופן ישיר לאנשים או ארגונים. 	

אחוז התורמים ישירות לאנשים בקרב בעלי השכלה תיכונית ומטה גדול מאשר בקרב אנשים  	

.χ2(1, N = 266) = 3.97, p < .05 בעלי השכלה על תיכונית ומעלה

מניעים לתרומה

התרומה  את  מחשיב  התורם   -  ]Reciprocity[ הדדיות  לארבעה:  קובצו  לתרומה  המניעים 

מונע מהסיכוי שהתרומה  והוא  העליון  הטוב  אודות  חזקה  הבנה  לו  יש  ביותר,  חשובים  כחליפין 

תגרום לדברים טובים בעתיד ]היגדים: 7, 9, 11, 12[, הערכה עצמית ]Self-Esteem[ – התורם 

תרומה.  באמצעות  שלו  העצמי  לערך  בנוגע  הרגשותיו  או  העצמית  ההערכה  את  לשפר  רוצה 

להרגיש יותר טוב אודות עצמו באמצעות תרומה ]היגדים: 4, 5[, ערכים ]Values[– פעולה לטובת 

אמונות בהן המרואיין דבק, לפיהן חשוב לתרום לאחרים "עזרה לשם עזרה" או אמונה באדם/ארגון 

או מטרה להם תרם ]היגדים:1, 2, 3, 8, 10[, אמונה דתית ]Religion[ - תורם כי זו מצווה דתית 

לתרום ]היגדים 6, 13[. סקלת תשובות 1-5.
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טבלה 18: מניעים לתרומה, ממוצעים וסטיות תקן

)M )SDמניעים להתנדבות 

)0.92( 4.21הדדיות

)1.00( 3.63הערכה עצמית

)0.76( 4.25ערכים

)1.22( 4.37אמונה דתית

טבלה 19: מניעים לתרומה דתיים מול לא דתיים, ממוצעים וסטיות תקן

t-test (n=40) לא(n=226) כןמניעים לתרומה | דתי

0.877)0.79( 4.33)0.94( 4.19הדדיות

0.131-)0.88( 3.61)1.02( 3.63הערכה עצמית

1.751*)0.66( 4.42)0.78( 4.22ערכים

1.572-)1.61( 4.01)1.13( 4.43אמונה דתית

p < .05 *

ממצאים מרכזיים

המניעים שנמצאו כמשמעותיים ביותר הינם: 1. אמונה דתית. 2. ערכים. 3. הדדיות. 	

במניע של אמונה דתית ישנה שונות גדולה, כלומר, לצד רבים שזה מניע חשוב עבורם, ישנם  	

כאלו שאינם מייחסים למניע זה חשיבות רבה.

נמצאו הבדלים מובהקים בין דתיים לבין לא דתיים במניע של ערכים, לא דתיים יותר מאשר  	

.t(265) = -1.75, p < .05 דתיים נותנים משקל למניע של ערכים

תרומה בלתי פורמלית

טבלה 20: עבור מי תורמים – תדירות ]% מתוך תורמים[

5 ≥ פעמים1-4 פעמיםתורמיםעבור מי | תדירות

472720קרוב משפחה

452619חברים או מכרים

733637אנשים שאינו מכיר 

ממצאים מרכזיים

התרומה הבלתי-פורמלית השכיחה היא לאנשים שאינם מכירים. 	
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טבלה 21א: עבור מי תורמים בפילוח להשכלה, גיל, עובד ומגדר ]% מתוך תורמים[

עבור מי 
תורמים

שכר ]עובדים[מגדרעובדגילהשכלה 

תיכונית 
ומטה

)n=139(

על 
תיכונית 
ואקדמית
)n=127(

 18-25
)n=31(

26 ≥
)n=235(

לא
)n=95(

כן
)n=171(

גברים
)n=150(

נשים
)n=116(

ממוצע 
ומטה
)n=77(

מעל 
הממוצע
)n=94(

קרוב 
משפחה 

48473249564350443847

חברים 
או 

מכרים 

48423946514249414342

אנשים 
שאינו 
מכיר 

68798172677773738272

ממצאים מרכזיים

לא נמצאו הבדלים מובהקים או משמעותיים בפילוחים השכלה, גיל, עובד, מגדר ושכר. 	

טבלה 21ב: עבור מי תורמים בפילוח לדתי, ישוב ומחוז ]% מתוך תורמים[

עבור מי 
תורמים

סטטוס משפחתימחוזישובדתי 

כן
)n=226(

לא
)n=40(

ערבי
)n=104(

מעורב
)n=23(

כפר
)n=139(

צפון 
&

חיפה
)n=203(

מרכז
)n=31(

דרום
)n=32(

נשוי
&

מאורס
)n=202(

רווק
)n=46(

גרוש
&

אלמן
)n=18(

קרוב 
משפחה 

4843463950474253474661

חברים 
או 

מכרים 

4450444446463647473944

אנשים 
שאינו 
מכיר 

7565758371707491757450

ממצאים מרכזיים

לא נמצאו הבדלים מובהקים או משמעותיים בפילוחים דתי, ישוב, מחוז וסטטוס משפחתי. 	
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תרומה פורמלית 

טבלה 22: תרומה לארגונים - תדירות

5 ≥ פעמים1-4 פעמיםתורמיםעבור מי | תדירות

493217ארגונים

ממצאים מרכזיים

26% אחוז תורמים לארגונים, 9% תרמו 5 פעמים או יותר.  	

טבלה 23א: תרומה לארגונים בפילוח להשכלה, גיל, עובד ומגדר ]% מתוך תורמים[

עבור מי 
תורמים 

שכר ]עובדים[מגדרעובדגילהשכלה 

תיכונית 
ומטה 
)n=139(

על 
תיכונית 
ואקדמית
)n=127(

 18-25
)n=31(

26 ≥
)n=235(

לא
)n=95(

כן
)n=171(

גברים
)n=150(

נשים
)n=116(

ממוצע 
ומטה
)n=77(

מעל 
הממוצע
)n=94(

37614849395444545553ארגונים

ממצאים מרכזיים

	  χ2(1, N = ומטה יותר לארגונים מאשר בעלי השכלה תיכונית  בעלי השכלה גבוהה תורמים 

.266) = 13.41, p < .001

	  χ2(1, N = 266) = עובדים  שאינם  אנשים  מאשר  לארגונים  יותר  תורמים  עובדים  אנשים 

.4.82, p < .05

טבלה 23ב: עבור מי תורמים בפילוח לדתי, ישוב ומחוז ]% מתוך תורמים[

עבור מי 
תורמים

סטטוס משפחתימחוזישובדתי 

כן
)n=226(

לא
)n=40(

ערבי
)n=104(

מעורב
)n=23(

כפר
)n=139(

צפון
&

חיפה
)n=203(

מרכז
)n=31(

דרום
)n=32(

נשוי
&

מאורס
)n=202(

רווק
)n=46(

גרוש
&

 אלמן
)n=18(

4850465250504544514628ארגונים

ממצאים מרכזיים

לא נמצאו הבדלים מובהקים או משמעותיים בפילוחים דתי, ישוב, מחוז וסטטוס משפחתי. 	
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של  ניכר  שיעור  כנסיה(.  או  )מסגד  דת  ומוסדות  עמותות  באמצעות  תרמו  התורמים  מרבית 

התרומות הופנה לאנשים בעוני ובמצוקה )33%(, לפעילות בתחום הדת )15%( ועבור ילדים )14%(. 

פרופיל התורם
EXCLAMATION פרופיל התורם מתייחס לתקופת הקורונה ולא לפרופיל התורם בשגרה.

53% תורמים, 46% דיווחו על עליה בהיקפי התרומה במהלך תקופה זו.  	

מאפייני התורמים ]אחוזים מתוך כלל האוכלוסייה[: עובד )62%(, עם הכנסה מעל הממוצע  	

)%65(, בעל השכלה על תיכונית ואקדמית )68%(, מבוגר )גיל 26 ומעלה( )56%(.

מאפייני התרומה ]אחוזים מתוך תורמים בלבד[: תורם בממוצע 5,641 ₪ ]חציון 2,400 ₪[.  	

3 מתוך 4 מניעים שנבחנו נמצאו משמעותיים, אמונה דתית, ערכים והדדיות. בעיקר תורמים 

 .)33%( בעוני  החיים  לאנשים  המסייעים  לארגונים  ובעיקר   )73%( מכירים  שאינם  לאנשים 

מרבית התרומות נעשות ישירות לאנשים )74%( ולארגונים )43%(. 

שביעות הרצון מטיפול בבעיות של החברה הערבית במשבר הקורונה
הסקלה של השאלות 1 )כלל לא( – 5 )רבה מאוד(, על מנת להציג באחוזים ולפשט את התמונה 

המתקבלת מופיעים בטבלאות האחוזים של תשובות 'רבה' ו- 'רבה מאוד'.

השאלה נשאלה בקרב תורמים בלבד.

טבלה 24א: מידת שביעות הרצון מטיפול בבעיות של החברה הערבית במשבר 
הקורונה בפילוח להשכלה, גיל, עובד ומגדר ]% מתוך תורמים[

תורמיםארגון

מגדרעובדגילהשכלה

תיכונית 
ומטה

)n=139(

על תיכונית 
ואקדמית
)n=127(

 18-25
)n=31(

26 ≥
)n=235(

לא
)n=95(

כן
)n=171(

גברים
)n=150(

נשים
)n=116(

141711191317121513מדינה

ארגוני 
חברה 
אזרחית

242127322321252324

רשויות 
מקומיות

171520161719161322
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טבלה 24ב: מידת שביעות הרצון מטיפול בבעיות של החברה הערבית במשבר 
הקורונה בפילוח לישוב ומחוז ]% מתוך תורמים[ 

ארגון

מחוזישוב

ערבי
)n=104(

מעורב
)n=23(

כפר
)n=139(

צפון
&

חיפה
)n=203(

מרכז
)n=31(

דרום
)n=32(

111716141313מדינה

221726232628ארגוני חברה אזרחית

111722171619רשויות מקומיות

ממצאים מרכזיים

בחברה  	 בבעיות  האזרחית  החברה  וארגוני  הרשויות  המדינה,  של  מהטיפול  הרצון  שביעות 

הערבית נמוכה. באופן יחסי, שיעור שביעות הרצון מהטיפול של ארגוני החברה האזרחית גבוה 

יותר משביעות הרצון מהמדינה ומהשלטון המקומי. 

86% סבורים שהטיפול של המדינה בבעיות בינונית ומטה. 	

83% סבורים שהטיפול של הרשויות המקומיות בבעיות בינוני ומטה. 	

76% סבורים שהטיפול של ארגוני החברה האזרחית בינוני ומטה.  	

 טבלה 25: טיפול בבעיות בפילוח להתנדבות ולהתנדבות באזור מגורים
]% מתוך תורמים[

ארגון

התנדבות באזור מגוריםמתנדב

כן
)n=75(

לא
)n=191( 

כן
)n=51(

לא
)n=24(

1514829מדינה

ארגוני חברה 
אזרחית

23242421

15181417רשויות

ממצאים מרכזיים

אנשים שהתנדבו שלא עבור אנשים באזור המגורים שלהם העריכו באופן חיובי יותר את הטיפול  	

 של המדינה בבעיות בחברה הערבית מאשר אנשים שהתנדבו עבור אנשים באזור המגורים שלהם.

.χ2(1, N = 75) = 4.35, p < .05 
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דיון וסיכום

מחקר זה ביקש לבחון את מאפייני ההתנדבות והתרומה של האזרחים הערבים בישראל.

והתרומה,  ההתנדבות  ותחומי  בדפוסי  במניעים,  התמקד  הוא  הקורונה.  משבר  בזמן  בישראל 

ובהשפעות של ההתנדבות והתרומה על הנותנים. המחקר נערך בקרב מדגם מייצג של החברה 

הערבית-פלסטינית בישראל. מהמחקר עולות תובנות תיאורטיות ומעשיות שיכולות לתרום להבנה 

לארגונים  ולסייע  בתקופת המשבר  הערבים  ישראל  אזרחי  של  הנתינה  יותר של מאפייני  טובה 

בחברה זו, לאנשי מקצוע ולגורמים בממשלה ובממשל המקומי, בפיתוח מדיניות ומערכי תמיכה 

לשיפור האפקטיביות של הנתינה בתקופות משבר. 

מהשיעורים  גבוהים  היו  המדווחים   )19%( ההתנדבות  שיעורי  כי  מעלים  המחקר  ממצאי 

בשנת  ו-9.4%   2019 בשנת  התנדבו  הערבים  האזרחים  מקרב   7%( ובחירום  בשגרה  המדווחים 

2020, לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(. משמע, כל אזרח/ית חמישי/ת בחברה הערבית 

בישראל התנדב בזמן משבר הקורונה. שיעורים אלה מעידים על התגייסותה המהירה והמקיפה 

של החברה הערבית למען עצמה בעת המשבר. אף כי חלק ניכר מהמתנדבים התנדבו טרם משבר 

הקורונה, כ- 60% דיווחו על עלייה בהיקפי ההתנדבות ביחס לתקופה לפני המשבר. 

בנוסף, נראה כי אנשים בני 26 ויותר מתנדבים יותר מאשר צעירים מתחת לגיל זה. וכי גברים 

מתנדבים יותר מנשים. אף כי לא נמצאו הבדלים מובהקים בשיעורי ההתנדבות בהקשר של מידת 

דתיים  שאינם  אנשים  כי  לראות  ניתן  והמצב המשפחתי,  הגיאוגרפי  המחוז  היישוב,  סוג  דתיות, 

התנדבו בשיעורים גבוהים יותר מאנשים דתיים. אנשים בישובים מעורבים התנדבו פחות מאנשים 

בישובים ערבים אחרים. אנשים המתגוררים בצפון ובדרום התנדבו בשיעורים גבוהים יותר מאלו 

בנוסף,  ורווקים.  נשואים  מאשר  יותר  התנדבו  גרושים  או  אלמנים  ואנשים  במרכז  המתגוררים 

אנשים עובדים ואנשים משכילים יותר התנדבו יותר במסגרת ארגונים )התנדבות פורמלית(. 

בהקשר המגדרי, נמצא כי נשים מתנדבות פחות מגברים, ויותר במקום הישוב שלהן. ממצאים 

אלה אינן מפתיעים, ודומים לממצאי ההתנדבות של נשים בכלל האוכלוסייה הישראלית במשבר 

רקע  על  מוסברים  אלה  ממצאים   .)2020 ובר,  )אלמוג-בר  גברים  משל  נמוכים  שהיו  הקורונה, 

ובמיוחד  ובתלויים אחרים במהלך המשבר,  בילדים  העובדה שנשים נשאו במרבית נטל הטיפול 

בסגרים, ולכן יכולת ההתנדבות שלהן היתה מצומצמת משל גברים. לכך יש להוסיף את העובדה, 

שהחברה הערבית בישראל היא עדיין חברה שמרנית יחסית, שבה אפשרויות הפעולה בזמני הפנאי 

)שאינם בזמן העבודה( מוגבלות יותר עבור נשים. 

שההתנדבות  לראות  מעניין  אך  גבוהים,  הם  שנמצאו  פורמלית  הבלתי  ההתנדבות  היקפי 

הבלתי פורמלית מכוונת בעיקר לאנשים שאינם מוכרים )כלומר, אינם בני משפחה או חברים(. 

רוב המתנדבים, 86% התנדבו לאנשים שאינם מכירים לעומת 67% ב-2016 )אשקר, 2019(. זוהי 
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או  משפחתיות  מסגרות  של  מתמשכת  היחלשות  על  להעיד  בה  ויש  לעבר  ביחס  גידול  מגמת 

חמולתיות כיעדי התנדבות, והרחבת ההתנדבות לכלל האוכלוסייה הערבית ביישוב או מחוץ לו. 

עולה בקנה אחד עם המעבר שעוברת החברה הערבית בעשורים האחרונים, מחברה  זו  מגמה 

יותר אינדבידואליסטיים מה שבא לביטוי גם במאפייני  קולקטיביסטית לחברה בעלת מאפיינים 

ומכוון הדור  זו מצטרפת גם לאינדיבידואליות שאליה הולך  ההתנדבות הבלתי פורמלית. מגמה 

הצעיר בחברה הערבית. זאת, תוך הגברת העצמאות וחופש הבחירה שלו מתוך חשיפתו לעולמות 

תוכן ומידע שבאמצעותם הוא יוצר לעצמו אפשרויות, בחירות והחלטות אישיות. 

מהממצאים עולה כי רשתות חברתיות הן משמעותיות כאמצעי לגיוס ורתימת מתנדבים. 22% 

העידו כי הגיעו להתנדבות דרך הרשתות החברתיות. אף כי התנדבות המסורתית, פנים אל פנים 

היא עדיין משמעותית )88% העידו כי התנדבו בדרך זו(, נראה כי ההתנדבות בטלפון ובאינטרנט 

שהיו אמצעים זמינים יותר בזמן הסגרים במשבר, מתרחבים בחברה הערבית )כ30% מהמתנדבים 

העידו כי התנדבו באמצעים אלה(, במיוחד בקרב נשים, מתנדבים שהם משכילים יותר ומתנדבים 

עובדים. מעניין לראות, שהשימוש באמצעים אלה אינו נחלתם של צעירים בלבד, וניכר גם בקבוצות 

גיל אחרות. ממצאים אלה מחזקים את הצורך בבניית תשתיות טכנולוגיות והגברת השימוש בכלים 

טכנולוגיים, על מנת לתמוך ולקדם את ההתנדבות בחברה הערבית. 

הם  דתית  ואמונה  ערכים  קודמים,  למחקרים  בדומה  כי  עולה  להתנדבות  המניעים  בבחינת 

מניעים מובילים להתנדבות )אשקר, 2019(. עם זאת, מעניין לראות שאינטראקציה חברתית מהווה 

מניע משמעותי יותר להתנדבות עבור צעירים. ממצא זה מצביע על הפוטנציאל הטמון בהתנדבות 

ומעלה את הצורך בפיתוח מסגרות התנדבות לצעירים שיתנו  כפעילות חברתית עבור צעירים, 

מענה לרצון באינטראקציה חברתית, במיוחד לצעירים הנמצאים בקבוצות סיכון, למשל הקבוצה 

הגדולה )כ-40%( של הצעירים "חסרי המעש" בחברה הערבית. 

 35%( מתוכה   ,)61%( בארגונים  התבצעה  במשבר  הערבית  בחברה  מההתנדבות  גבוה  שיעור 

בעמותות(. ממצא זה דומה לממצאי מחקרים אחרים בשנים האחרונות )אשקר, 2019(, והושפע 

העניפה  מפעילותן  גם  כמו  האחרונים,  בעשורים  הערבית  בחברה  העמותות  במספר  מהגידול 

התנדבו  כי  העידו  בלבד  מהמתנדבים  כ-15%  הקורונה.  במשבר  הערבית  בחברה  עמותות  של 

זה מעניין על רקע הגידול  ביישוב. ממצא  ו-9% התנדבו במרכז קהילתי  דרך הרשות המקומית 

בפיתוח  הצורך  על  מצביע  והוא  האחרונות  בשנים  ערביים  ביישובים  ההתנדבות  רכזי  במספר 

ההתנדבות ברשויות המקומיות הערביות ובמרכזים הקהילתיים הפועלים בהן. אף כי דת היא מניע 

חשוב להתנדבות, רק 9% מהמתנדבים התנדבו במסגרת מוסדות דתיים ורק 7% העידו כי תחום 

ההתנדבות שלהם היה דת. זאת לעומת 17% שהעידו כי התנדבו באמצעות הכנסייה או המסגד 

פוליטיות. מפלגות  במסגרת  זאת  עשו  מהמתנדבים  בלבד   5% לבסוף,   .)2019 )אשקר,   ב-2016 

ממצא זה מצביע על היחלשותן של המפלגות כגוף המארגן התנדבות, אל מול עליית כוחן של 
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העמותות, בהקשר זה. נתון זה אינו מפתיע על רקע החלשות המפלגות הערביות בשנים האחרונות 

והירידה באמון בהן מצד הציבור הערבי בישראל, דבר המוצא את ביטויו גם באחוזי הצבעה נמוכים 

מאוד בבחירות. 

בעוני  אנשים  עבור  התנדבו  מהמתנדבים  כרבע  המתנדבים,  של  הפעילות  תחומי  מבחינת 

העוני  שיעורי  רקע  על  מפתיעים  אינם  אלה  ממצאים  קשישים.  עבור  וכ-15%   )24%( ובמצוקה 

הגבוהים בחברה הערבית, והתרחבות המצוקה בזמן המשבר, על רקע הסגרים, הבידודים ופיטורי 

עובדים, ועל רקע המצוקה שחוותה באופן ספציפי אוכלוסיית הקשישים שנאלצה להימנע במקרים 

רבים מקשר קרוב עם המשפחה התומכת. חשוב לזכור שבישובים ערביים אין בדרך כלל מוסדות 

יש לשער  כן,  ידי המשפחה הקרובה. על  ומרבית הטיפול בהם מתבצע על  התומכים בקשישים 

שעקב הקושי בקשר קרוב עם מטפלים מהמשפחה, עלו הצרכים וגברה הבדידות של הקשישים 

בחברה הערבית בתקופה זו. 

בהקשר זה חשוב לציין את היוזמות והפעילות הוולונטרית העניפה שצמחו בזמן משבר הקורונה 

בחברה הערבית על מנת לתת מענה לצרכים הרבים והמצוקה שעלו ברמה המקומית והארצית.  

היה  בזמן שהשלטון המקומי  יותר  עוד  בלטו  עצמאיות  ויוזמות  ארגונים,  עמותות,  של  פעילותם 

בשביתה, והממשלה התקשתה לספק מענים מתאימים למצוקה בשטח. הארגונים, לעומת זאת, 

סיפקו מענים לצרכים והזדמנויות להתנדבות ותרומה, דבר אשר עשוי להסביר את העלייה בשיעורי 

ההתנדבות והתרומה בתקופת משבר הקורונה. 

שיעורי התנדבות גבוהים יחסית נרשמו גם בתחומי החינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי. ממצאים 

אלה מחזקים ממצאים דומים לגבי חשיבות תחום החינוך בחברה הערבית )ג'מאל ואחרים, 2019(, 

ניתן להסבירם גם על ידי שינוי הפעילות של מסגרות החינוך בתקופת משבר הקורונה, והמעבר 

בישובים  והמתגוררים  מחשבים  ברשותם  שאין  תלמידים  על  במיוחד  שהקשה  מרחוק  ללמידה 

שבהן אין תשתיות אינטרנט ראויות. 

הערבית  בחברה  המתנדבים  כי  עולה  בהתנדבות,  שונים  מהיבטים  הרצון  שביעות  בבחינת 

מביעים שביעות רצון גבוהה יחסית מהתנדבותם, כמו גם מהיבטי ניהול וארגון ההתנדבות, כמו 

ההכנה לתפקיד ההתנדבותי; התמיכה והמשוב ממקום ההתנדבות והמשוב ממוטבי ההתנדבות. 

השיעורים הגבוהים ראויים לציון במיוחד על רקע העובדה שמדובר על התנדבות בתקופת משבר, 

שבה גם הארגונים והמוסדות שארגנו את ההתנדבות הושפעו וניזוקו מהמשבר. 

עם זאת, שיעורי המתנדבים שהביעו שביעות רצון מהליווי המקצועי והכלים הטכנולוגיים שעמדו 

אותו מקבלים המתנדבים  הליווי המקצועי  נראה שיש מקום לשיפור  יותר.  נמוכים  היו  לרשותם 

יש  בהתנדבות.  הטכנולוגיים  הכלים  ולשיפור  מתנדבים  הם  שבמסגרתם  והמוסדות  מהארגונים 

ברשויות  ההתנדבות  רכזי/ות  במספר  האחרונות  בשנים  שחל  המשמעותי  הגידול  שעם  לקוות 

המקומיות ביישובים ערבים, תינתן תשומת לב לנושאים אלה. 
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אחד מהמדדים החשובים לשביעות הרצון בהתנדבות הוא הכוונה להמשיך ולהתנדב. בהקשר 

זה, שיעור גבוה במיוחד של הנסקרים )90%( העידו כי בכוונתם להמשיך להתנדב. זהו ממצא נוסף 

המעיד על הפוטנציאל הגדול הטמון בהתנדבות בחברה הערבית. 

בבחינת התרומות, עולה כי 53% מהנשאלים ציינו כי תרמו בזמן המשבר. ״מדובר אמנם בשיעור 

46% מהנסקרים דיווחו על  2019(. אולם  )69%(, )אשקר,  נמוך במקצת לעומת השגרה ב-2016, 

עליה בהיקף התרומות שלהם בזמן המשבר. בעוד שאת הירידה במספר התורמים ניתן להסביר 

בהיקפי  העלייה  אודות  הממצא  במשבר,  הערביים  האזרחים  שחוו  הכלכלי  הקושי  באמצעות 

התרומות הוא מפתיע ומצביע על התגייסות על מנת לתת מענה לצרכים שהתגברו במשבר. מעניין 

גם להיווכח כי בעוד שבשגרה גובה התרומה הממוצעת בשנה היה ב-2016 , כ-2,000 ₪ , בזמן 

משבר הקורונה הסכום קפץ ל 5,600 ₪. כלומר, סכום התרומה הממוצע גדל בכמעט פי שלוש. 

מדובר בגידול משמעותי המעיד על יכולת תרומה כספית משמעותית, במיוחד של בעלי השכלה 

גבוהה, אנשים המעידים על עצמם כדתיים, עובדים, גברים ונשואים. ערך התרומה הכספית באזור 

המרכז היה גבוה משמעותית ממחוזות הצפון והדרום. אחד ההסברים לכך עשוי להיות שבאזור 

יותר בהשוואה לאזור הצפון והדרום.  יישובי המשולש, אנשים אמידים יחסית  המרכז הכולל את 

הסבר נוסף עשוי להיות נעוץ בפעילות העניפה של התנועה האיסלאמית ביישובי המשולש וגיוס 

התרומות האינטנסיבי שהיא עושה מהתושבים הערבים ביישובים אלה. 

אף שאין הבדלים משמעותיים באחוז התורמים מוצרים, 46% בזמן משבר הקורונה ו-48% בשגרה, 

ראוי לציין שתרומת מוצרים במשבר התבצעה בהיקף גדול יחסית, במיוחד מוצרי מזון ותרופות. 

בשונה מההתנדבות שבה נראה שימוש גבוה ביחס לשגרה, באמצעים דיגיטאליים, מעט מאוד 

תרומות נעשו באמצעות האינטרנט או בטלפון, ומרביתן ניתנו ישירות לאנשים או לארגונים. אחוז 

התורמים ישירות היה גבוה יותר בקרב בעלי השכלה נמוכה יותר. גם כאן, ראוי לפתח ולהגדיל 

את השימוש באמצעים טכנולוגיים במתן תרומות. אמצעים אלו יוכלו ליעל ולהנגיש את התרומה 

לקבוצות שונות ולסייע לארגונים בגיוס תרומות. 

)73%(. גם כאן בדומה להתנדבות, ממצא זה  מרבית התורמים תרמו לאנשים שאינם מכירים 

מעיד על היחלשות מסוימת של מסגרות משפחתיות או חמולתיות כיעדי תרומה, והרחבת התרומה 

לכלל האוכלוסייה הערבית. עם זאת היקף התרומה הלא פורמלית למשפחה )47%( חברים וקרובים 

)45%( היה גבוה יותר במשבר הקורונה מאשר בשגרה, 37% ו-32% בהתאמה )אשקר, 2019(. ניתן 

להסביר ממצא זה על רקע הצרכים הכלכליים שגברו במהלך משבר הקורונה והניעו תרומה לבני 

משפחה מורחבת, לחברים ולקרובים. 

יעדי התרומה, עולה כי מרבית התרומות שניתנו לארגונים ניתנו לעמותות )35%( או  בבחינת 
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לכנסיה או מסגד )17%(. התרומות למוסדות חינוכיים ולמרכזים קהילתיים היו נמוכות מבשגרה 

וכך גם התרומות למפלגות פוליטיות. 

מושאי התרומות היו בעיקר אנשים בעוני ומצוקה, ילדים ופעילות דתית. מעניין לראות שתחום 

החינוך זכה למעט תרומות יחסית. כך, חשוב לשים לב שהמוסדות הדתיים בחברה הערבית היו 

יעד מרכזי לתרומות ופעילות דתית היא תחום מרכזי של תרומה, גם בתקופת המשבר, ללמדנו 

מחברה  המעבר  תהליך  שלמרות  בישראל  הערבית  בחברה  הדת  ומוסדות  הדת  חשיבות  על 

קולקטביסטית ליותר אינדבידואליסטית, נושא הדת ממשיך להיות מרכזי ומשמעותי בחייה. 

לבסוף, הממצאים מעלים כי שביעות הרצון מהטיפול של המדינה, הרשויות המקומיות וארגוני 

סבורים   86% נמוכה.  היתה  הקורונה  במשבר  הערבית  החברה  של  בבעיות  האזרחית  החברה 

83% סבורים שהטיפול של  שהטיפול של המדינה בבעיות בחברה הערבית היתה בינונית ומטה. 

הרשויות המקומיות בבעיות היה בינוני ומטה, ו-76% סבורים שהטיפול של ארגוני החברה האזרחית 

היה בינוני ומטה. ממצאים אלה עשויים להסביר את שיעורי ההתנדבות והתרומה הגבוהים שנראו 

ביחס  המקומי  ובשלטון  המרכזי  בשלטון  האי-אמון  תחושות  לשגרה.  ביחס  הקורונה,  במשבר 

לטיפול במשבר, מצטרפות לקונפליקט המתמשך בין החברה הערבית למוסדות המדינה ומעידות 

על תחושות מתמשכות של אפליה ופערים לעומת האוכלוסייה היהודית. 

בהקשר זה, ראוי להזכיר גם את העובדה שהמדינה לא פיתחה מסגרות ואפשרויות התנדבות 

מאמינה  אינה  הערבית  החברה  כי  עולה  כך,  הערבית.  בחברה  הקורונה  משבר  בזמן  רלוונטיות 

במדינה כמקור יחיד לסיפוק צרכיה ומונעת דרך יוזמות חברתיות שמתנהלות בעמותות מתוך רצון 

לשינוי, עזרה וקידום החברה הערבית בישראל. 

התורם  בישראל,  הערבית  החברה  של  חשוב  משאב  הם  ותרומה  התנדבות  כי  אף  זאת,  עם 

והשלטון המדינה  של  האחריות  את  להחליף  בכדי  בהם  אין  שלה,  החוסן  ולהגברת   לחיזוקה 

המקומי לטיפול מקיף בבעיות העמוקות והמתמשכות של החברה הערבית ואין לצפות שהנתינה 

תחליף את מקומה של המדינה בפיתוח מענים מתאימים לצרכים של החברה הערבית, בעיתות 

חירום ושגרה. 

לסיכום, ההתנדבות והתרומה בחברה הערבית בזמן משבר הקורונה היו משמעותיות מבחינת 

ההתנדבות  ומושאי  יעדי  ומגוון  חלק,  בהן  שלקחו  הגיל  וקבוצות  האוכלוסיות  מגוון  היקפיהן, 

והתרומה  כל ספק שההתנדבות  אין  ביחס לעבר, באמצעי ההתנדבות.  גיוון,  גם  ניכר  והתרומה. 

ולאוכלוסיות  לתלמידים  לקשישים,  ובמצוקה,  בעוני  המצויים  לאנשים  מענים  במתן  רבות  סייעו 

נוספות. ההתנדבות והתרומה הרחבות היו משמעותיות עוד יותר על רקע העובדה שמדובר בחברה 

מוחלשת, ששיעורי החולים והמתים בה מהקורונה היו גבוהים, שסבלה משיעורי אלימות גבוהים 

ביישובים הערביים, ושבעיותיה החברתיות והכלכליות הקשות בזמני שגרה הוחרפו בזמן המשבר, 

ללא מתן מענה מדינתי מתאים. 
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ההתגייסות של החברה הערבית למען טיפול בבעיות אלה בזמן משבר דומה למיעוטים אחרים 

בעולם שפעילות ההתנדבות והתרומה שלהן הן בעיקרן פנים קהילתיות ומבוססת על מסורת של 

.)Andreoni et al., 2016; Heutel at al, 2020( סיוע לנזקקים מבני הקהילה

בחברה  הטמון  המשמעותי  הנתינה  כוח  על  מעידה  המשבר  בתקופת  המרשימה  ההתגייסות 

הערבית בישראל ועל פוטנציאל גידול ניכר של ההתנדבות והתרומה בה. היא גם מעידה על הון 

גבוהה  פנימית  סולידריות  ועל  והמשפחה,  החמולה  לגבולות  מעבר  אל  המתרחב  גדל,  חברתי 

)אשקר, 2019(. עם זאת, על מנת שפוטנציאל זה יבוא לכדי מימוש ועל מנת ששיעורי ההתגייסות 

בזמן המשבר יתקיימו גם בשגרה, יש צורך בפיתוח תשתיות התנדבות ותרומה מתאימות בארגוני 

קהילתיים  מוסדות  חינוך,  במוסדות  גם  כמו  המקומיות,  ברשויות  הערבים,  האזרחית  החברה 

ומוסדות דת. חשוב גם לפתח כלים ותשתיות טכנולוגיות מתאימות להתנדבות ותרומה שיסייעו 

בידי הארגונים העוסקים בנושא ולהעלות מודעות של החברה להימצאותם של כלים אלה ועידוד 

גיל  מקבוצות  יותר  שמונעת  הצעירים,  לקבוצת  מיוחדת  לב  תשומת  לתת  ראוי  בהם.  השימוש 

אחרות להתנדבות מתוך רצון לאינטראקציה חברתית. נראה שיש מקום לפתח תוכניות התנדבות 

ספציפיות לצעירים ובמיוחד לצעירים בסיכון בחברה הערבית. 

יש  השאר  בין  הערבית.  בחברה  ותרומה  התנדבות  תשתיות  בפיתוח  הצורך  עולה  מהמחקר 

צורך בלימוד מתמשך של התנדבות ותרומה בחברה הערבית, ופיתוח ידע מעמיק וכלים שיסייעו 

בארגון וניהול ההתנדבות והפילנתרופיה כמו גם הכשרה של אנשי מקצוע בתחום. כמובן שבניית 

 תשתיות אלה מצריכה השקעת משאבים. בנוסף, ראוי להפיק לקחים ממשבר הקורונה ולפתח על

לסייע  יוכלו  אלה  מתמשך.  ומשבר  חירום  בעיתות  ותרומה  ההתנדבות  לניהול  תוכניות  בסיסם 

במשברים הבאים. 
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