מעורבות חברתית של צעירים/ות

בתקופת הקורונה
מגוון נתונים ,מאי 2020

במהלך חודש מאי  ,2020ערכנו באמצעות מכון גיאוקרטוגרפיה סקר אינטרנטי מייצג בקרב 500
משיבי/ות ,בגילאי  , 18-35המהווים מדגם מייצג של הצעירים/ות במדינת ישראל.
דוח זה ,בהובלת קרן גנדיר והרשת להתנדבות ישראלית ,מסכם את ממצאי הסקר בנושא מעורבות
חברתית של צעירים/ות בתקופת הקורונה.

כמה צעירים/ות היו מעורבים/ות חברתית בתקופת הקורונה?
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 60%מהמעורבים חברתית בתקופת הקורונה היו גברים
 27%מהנשים אמרו שלא היו מעורבות כי הן טיפלו בבית בילדים קטנים ,זאת בהשוואה ל 15%-מהגברים

ככל שגיל הצעירים/ות עלה ,כך ירד שיעור המעורבות החברתית
ככל שרמת ההכנסה של הצעיר/ה עלתה ,כך ירד שיעור המעורבות החברתית
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בפריפריה היתה יותר מעורבות חברתית של צעירים/ות ,מבמרכז הארץ
שיעור הצעירים/ות היהודים המעורבים/ות חברתית היה גבוה משיעור הערבים:
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באילו אמצעים היו הצעירים/ות מעורבים/ות חברתית?
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באמצעות הטלפון

המעורבות החברתית בתקופת הקורונה התאפיינה בפעילות
"מרחוק" .כ 50% -מהפעילות התבצעה באמצעות הטלפון או
ברשת האינטרנט ,זאת להבדיל מ 6%-מהפעילות בשגרה.

דרכים בהן הגיעו הצעירים/ות להיות מעורבים/ות חברתית
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מעורב/ת
חברתית בשגרה

24%

צעירים יותר -יזמים יותר
מבני ה 18-24-דיווחו כי פעלו במסגרת יוזמה או התארגנות פרטית שלהם

ושל חבריהם ,זאת לעומת 10%

מבני 25-35

הצעירים/ות המעורבים החדשים/ות

18%

מהצעירים/ות הם מעורבים/ות חדשים/ות-
קרי ,לא היו מעורבים חברתית טרום המשבר

שיעור הצעירים/ות המעוניינים/ות להמשיך ולהיות
מעורבים/ות חברתית ,גם אחרי תום משבר הקורונה
בטוח/ה שכן
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חושבים שלא ימשיכו להיות
מעורבים/ות חברתית

הסיבות העיקריות לחוסר הרצון להמשיך
במעורבות חברתית
אחזור לעבודה ולכן לא יהיה
לי פנאי לפעילות מסוג זה

33%

אני חושש/ת שלא אצליח
לעמוד בהתחייבות הכרוכה
בכך
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אני טרוד/ה במצבי האישי
והכלכלי ,אין לי פנאי רגשי
לאחרים
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איני יודע/ת אילו אפשריות יש
למעורבות חברתית בשגרה

לא הרגשתי מספיק משמעותי/ת
בפעילותי בתקופת הקורונה
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אני לא חושב/ת שזה התפקיד
שלי בשגרה
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גורמים מקדמים :הגורמים העיקריים שיעודדו
המשך מעורבות חברתית גם בשגרה
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תמריצים
כגון :מלגה
או הנחה בארנונה

תחושת השפעה
ותרומה לשינוי חברתי

אפשרות להיות
מעורב/ת מרחוק,
מהבית ,דרך רשת
האינטרנט
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למידע ולפרטים נוספים ,ניתן לפנות לאפרת רוזן-זקן ,מנהלת תחום צעירים ,הרשת להתנדבות ישראלית
Efratr@ivolunteer.org.il

