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 מהי התנדבות

 

? 



   ,זמן חינם מושקע בה פעילות היא התנדבות

   ,מטרה או קבוצה ,אחר עם להיטיב מנת על

  ,מסייעות התנהגויות של מקבץ מתוך נגזרת היא וכי

  .ספונטנית בעזרה מאשר במחויבות ומתאפיינת

 
 

Wilson, 2000 

 



 :  ת/מתנדב

            ,  רצון חפשיאדם הפועל למען הזולת והחברה מתוך 

 . קבלת תמורה כלכלית עבור הפעולה ההתנדבותיתוללא 

 

 :  פעילות התנדבותית

או מערכת קשרים  /יוקרה ו, ידע, מומחיות, שירות, תרומת זמן

,  לפחות למשך פרק הזמן לגביו התחייב המתנדב, י מתנדב"ע

או  /ו( למעט בני משפחה)לאנשים מוכרים , באופן ישיר או עקיף

או  /לקהילה ו, למוסדות ולתנועות, לארגונים, מוכרים-בלתי

  .לסביבה
 מתוך אמנת ההתנדבות  



 רצון חופשי

ללא תמורה  
 חומרית

על מנת  
 להיטיב



 

 מעורבות



 

 מעורבות

 ערבות הדדית

 רצון להשפיע

 ערכיות



 הגדרת מעורבות
 'התפתחות אישית ומעורבות חברתית'בראי התכנית 

  

 מודעות ורגישות חברתית וערכית  

 .לאחריות אישית ומעורבות חברתיתהמובילות 



 

 מעורבות
 

 התנדבות

 

? 





 

 התנדבות

 

 מעורבות

   

 לא מתנדב/כן: קיים גבול ברור

 האם המניע להתנדבות משפיע ויוצר מדרג

 ההגדרות הקיימות מתייחסות רק למבחן התוצאה -               

   

 יותר מעורב/ פחות: קיים רצף

 

? 



 מדדים למעורבות
 'התפתחות אישית ומעורבות חברתית'במסגרת התכנית 

 

 (למעט המשפחה הפרטית)תרומה לאחר •
 ללא גמול חומרי•
 בהתאם לנוהל ההסדרה•
 מוקד פעילות שאינו בעל אופי עסקי•
 רצף פעילות לאורך השנה•
 (במידה ומדובר בפעילות המתקיימת כחוג)קבוצה ייצוגית •



 הגישה החברתיתהמודל הרפואי         

 מהווה איום על החברה

 אדם עם מוגבלות
 על אנושי

 מבדר
 קדוש

 ילד נצחי

 מעורר רחמים

 זקוק לתיקון



התנדבות כפעילות חד צדדיות ואלטרואיסטיות 

צד חזק העוזר וצד חלש הנתמך 

 

 התנדבות החדשהההתנדבות המסורתית     ה 

 מוטבי ההתנדבות=אנשים עם מוגבלות
 



   

איכות חיים 

השתלבות והשתתפות חברתית, הכלה 

 התנדבות...עבודה ו, בילויים -פנאי 

 הגישה החברתיתהמודל הרפואי         



 :שינוי בתפיסת ההתנדבות

 

 ה התנדבות החדשהההתנדבות המסורתית     

פעילות הדדית בה כל צד נותן ומקבל 

הכללה חברתית 
 



 :שינוי בתפיסת ההתנדבות

 

 ה התנדבות החדשהההתנדבות המסורתית     

 ההתנדבות כאמצעי חינוכי  

 וכלי לפיתוח כישורים אישיים ומיומנויות

 



רחבה   קשת ההתנדבות טומן בתוכואתוס "

,  סולידריותשל ערכי אנוש ובכללם 

,  והעצמה שייכות ,אמון ,הדדיות

שכולם יחדיו תורמים לאיכות החיים של  

 .  "היחיד ושל הכלל

SWVR, 2011 מצב ההתנדבות העולמי: מתוך דוח האום   

 


