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דמות המתנדב

דמות המתנדב: אישה צעירה ואקדמאית
מאת רותי סיני

המתנדב הישראלי החדש הוא אשה, צעירה, אקדמאית, עוסקת במקצוע חופשי ותושבת 
מרכז הארץ. כך מתברר מניתוח המאפיינים של 3,500 מתנדבים שנרשמו בשנה האחרונה 

ב"רוח טובה", עמותה שמשדכת בין מתנדבים לארגונים שזקוקים למתנדבים.
מפילוח הנתונים מתברר כי 76% מהמתנדבים הם נשים. הנתונים מפריכים את ההנחה 
שאנשים מתנדבים בדרך כלל אחרי שפרשו מהעבודה והם מחפשים תעסוקה: יותר מ-

52% מהמתנדבים הם בני נוער ואנשים בשנות ה-20 לחייהם ורק 23% הם מעל גיל 50. 
כמעט 70% הם תושבי המרכז.

כ-57% הם בעלי תארים אקדמיים. רבים מהמתנדבים עוסקים במקצועות חופשיים. 
קונוונציונלית  ברפואה   4% בהיי-טק,   5% בחינוך,  עוסקים   11% דין,  עורכי  הם   3%
הבניין,  בתחום  מקצוענים  הם  ו-5%  פקידים  הם   13% באמנות,   8% ואלטרנטיווית, 
כ-14%  ומובטלים,  פנסיונרים   9% בית,  עקרות  הם  מהמתנדבים   9% וכו'.  השרברבות 

סטודנטים, 6% תלמידים ו-2% חיילים.
יעזרו. מקרב היתר, הרוב מעדיפים להתנדב לטובת תלמידי  לכ-40% לא חשוב למי 
בתי ספר יסודיים. קבוצה נוספת מעדיפה להתנדב בגני ילדים. רק 12% מבקשים לעזור 

לקשישים.
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שאלות הבנה ]איתור מידע — 1, 2א; פרשנות והיסק — 2ב, 3, 4[

הביאו שלושה נתונים מן הטקסט המבססים את האמור בכותרת.  .1

הנתונים המובאים בידיעה על "דמות המתנדב" בישראל משתייכים לכמה היבטים. א.   .2

מה הם?   

הציעו היבט נוסף שאפשר היה לבדוק בסקר על דמות המתנדב בישראל. ב.   

בועז תהה מדוע בתרשים מובאים שבעה נתונים על גיל המתנדב, ואילו בטקסט מובאים שני   .3

נתונים בלבד.

מה ההסבר להבדל זה? כדי להשיב היעזרו בשתי השאלות האלה:  

מה העיקרון שעל פיו מאורגנים נתוני הגיל בתרשים? א. 

מה העיקרון שעל פיו מאורגנים נתוני הגיל בטקסט? ב. 

שרה הסיקה מן הטקסט שרוב המתנדבים מסרבים לסייע לזקנים.    .4

האם מסקנתה נכונה? בססו את קביעתכם.  

הבעה

מערכת עיתון בית הספר מקדישה את הגיליון הבא לנושא התנדבות.  .5

בכלל,  להתנדב  אתכם  הביא  מה  התנדבותכם:  על  הזה  לגיליון  מאמר  כתבו  א:  אפשרות   

ובתחום שבו אתם מתנדבים בפרט, מה אתם עושים במסגרת ההתנדבות, מה הקשיים ומה 

"השכר" לפועלכם.

הכינו  מתנדבים.  תלמידים  עם  ראיונות  על  המבוססת  בנושא  כתבה  כתבו  ב:   אפשרות   

חמש־שש שאלות והציגו אותן לכמה תלמידים ותלמידות הפועלים בהתנדבות בתחומים 

שונים. ערכו את הכתבה על בסיס התשובות שתקבלו.

בבית הספר מתארגנת ועדה לתיאום פעולות ההתנדבות של תלמידים.  .6

כתבו תכנית עבודה לוועדה זו.  

יש הטוענים שבמדינה מתוקנת אין מקום לארגוני מתנדבים למיניהם, כיוון שעל המדינה   .7

מוטל למלא את צורכיהם של כל תושביה.

כתבו חיבור ובו דונו בטענה זו והביעו את דעתכם המנומקת בנושא.  


