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 תקציר

 מתנדבים חרדים 011-המחקר בחן באופן שיטתי מאפיינים וסוגים שונים של הון חברתי בקרב כ
במחקר נבחנה מידת השפעתם של סוגי . המשרתים במסגרת השירות האזרחי ,מקהילות מגוונות

מחוץ ' פתוחה'לעומת התנדבות  ,בתוך הקהילה' מסתגרת'הון חברתי על הבחירה בין התנדבות 
. נבחן הקשר בין מניעים להתנדבות לבין סוגי הון חברתי של המתנדבים, בנוסף. לקהילה החרדית

, בעלי הון חברתי מלכד גבוה ,ממצאי המחקר מלמדים כי מתנדבים מקהילות חרדיות סגורות
שש מחות והן סיבות אלטרואיסטיות וחברתימהן , קהילתיות-משרתים לרוב במסגרות פנים

בעלי , (תיחסי)מתנדבים מקהילות חרדיות פתוחות , לעומתם. לאוכלוסיות שאינן חרדיות ףחשלהי
בוחרים לעתים קרובות לשרת במסגרות התנדבותיות כלליות מחוץ , הון חברתי מגשר גבוה

-בחירתם של האחרונים מעוגנת במניעים אנוכיים(. א או משטרה"מדלמשל )לקהילתם 
על מנת  ,לרכוש ניסיון תעסוקתי משמעותי בתקופת ההתנדבותנובעים מן הצורך תועלתניים ה

השתלבותם של גברים . את גבולות קהילתם בזהירותלמצות את יכולותיהם וכישוריהם ולפרוץ 
הזדמנויות לחשיפה הדדית בין מגזרים שונים  תמייצר ,חרדים בשירות אזרחי מחוץ לקהילתם

המתנדבים  זיקתכך גם מתחזקת והולכת . שונים םבין מגזריולחיזוק  האמון והסולידריות 
 . מדינה ומוסדותיהלהחרדים 

מסגרות , מתנדבים חרדים, שירות אזרחי, מניעים להתנדבות, הון חברתי, חרדים: מילות מפתח
 .התנדבות
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Social Capital and Motives for Selecting a Volunteering Setting 
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Abstract 

This study examines attributes and types of social capital among haredi (ultra-orthodox) men, 

aged 22 and above and coming from a variety of haredi communities, who volunteer to serve 

in the Civilian Service in Israel. Drawing on a sample of some 600 haredi men, the research 

probed how types of social capital influence the choice between “inward” volunteering 

(within a haredi community) and “outward” volunteering (outside the haredi community). 

The article also addresses the relation between motives for volunteering and types of social 

capital among volunteers. The research findings indicate that volunteers coming from 

relatively “closed” haredi communities, characterized by highly “bonding” social capital, 

often serve in a haredi setting both for altruistic motives and fear of being exposed to non-

haredi people; meanwhile, volunteers coming from relatively “open” haredi communities and 

having a high level of “bridging” social capital often choose to serve in a general setting 

outside their ultra-orthodox community, such as the police or a medical emergency service 

(e.g., Magen David Adom). The latters' choice is anchored in a utilitarian motive, primarily an 

interest in gaining significant work experience while engaged in voluntary work, thus 

enhancing their individual capabilities and skills so as to later cross the boundaries of their 

own community. The involvement of ultra-orthodox men in civilian service outside their 

community generates opportunities of mutual exposure between the different sectors of the 
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Israeli population and enhances the trust and solidarity between them, as well as 

strengthening the haredi volunteers' trust in the state and its institutions. 

 

 המסגרת המחקרית

 רקע כללי ומטרות המחקר

חברתיים , זה למעלה מעשור שינויים דמוגרפייםהחברה החרדית לגווניה השונים עוברת 

, בראון ;/411, לופו ;1991, פרידמן)המשפיעים על כלל החברה הישראלית  ,וכלכליים עמוקים

במקביל הולך וגדל העניין המחקרי בחברה . )4114, זיכרמן וכהנר ;4114, רדלקפלן ושט ;4111

החוקרים העוסקים ן רק קומץ מ, עם זאת. (1991, סיון) האותות פוקדזו ובתמורות המתבדלת 

ת מדדי ההון החברתי של באמצעובחברה זו החלים בחברה החרדית ניסו לבחון את השינויים 

 (. Berman, 2000 ; 4111, זנבר)פרטים וקהילות חרדיות 

יתבסס המאמר הנוכחי על הגדרתו של , 'הון חברתי'מונח למרות קיומן של הגדרות שונות ל

נורמות ואמון , כדוגמת רשתות חברתיות, מאפיינים של ארגון חברתי: "כדלקמן רוברט פאטנם

(. Putnam, 1995:67" )למטרת השגת רווח משותף פעולה-שיתוףהמאפשרים תיאום ו, חברתי

של הקבוצה המסייע להדדיות ומשאב משותף תוצר כ נכס קולקטיבי הון חברתי הוא, לפיכך

 .שלהתורם לשגשוג הכללי בקבוצה ומגביר את השיתוף בין הפרטים , החברים ולכידות

המהווה , שרת האזרחי בישראלשהתנדבו לשל חרדים החברתי מאמר זה מתמקד בהון 

מסגרת בשירות זה הנו . כיום כלי מדיניות מרכזי לשילובם של חרדים במשק ובחברה הכללית

צבאי עבור גברים הלול חלופי לשירות מסכ 4112-החלה לפעול בשהתנדבותית ייחודית וחדשנית 

טחון יב, רווחהה, בריאותהת פעילות התנדבותית בתחומי וללמסגרת זו כ. ומעלה 44חרדים מגיל 

 . עת שירותםמשרתים בין שנה לשנתיים ורשאים לעבוד ב בההמתנדבים ופנים ועוד ה

ואת  את סוגי ההון החברתי של מתנדבים חרדים במסגרת השירות האזרחי בוחןזה מאמר 

בעיקר  מתבדלת-התנדבות מגזרית: התנדבות שונות-מידת השפעתו של הון זה על בחירת מסגרות

ה יכלל האוכלוסיים את לעומת התנדבות במוסדות המשרת ,בתוך מוסדות חרדיים לחינוך מיוחד

בין ל, 'מגשר'הון חברתי ו' דמלּכ'תי הון חברבין  יקה ייחודיתזמצביע המחקר על בד בבד . בישראל

ביחס להבנת  תהשלכות תיאורטיות ומעשיות כאחיש לזיקה זו . מניעים שונים להתנדבותסוגי 

 . בכללמיעוט -יה החרדית בפרט ואוכלוסיותיאוכלוסב המתחולליםהתהליכים 

עוסקות ללא הרף בהשלכות החברתיות והכלכליות  פותחותבעולם בו מרבית המדינות המ

הופכת סוגיית השילוב , ןושביההגיוון החברתי של תמן השונות ון נובעות מאשר ארוכות הטווח 

שילובן של החוקרים העוסקים ב עיניבה משמעותית ומרכזית גי  מיעוט לסּו-הראוי של קבוצות

שיח ער בין המצדדים  מתנהלבמחקר העכשווי  .ן לקבוצת הרובתומידת תרומ מיעוט-קבוצות

לבין , מהגריםשל בתרומתו של הגיוון החברתי לטוב הכללי ולחיזוק ההון החברתי במדינות 

ם פוגעיום מחיר חברתי כבד גוביהטוענים כי גיוון חברתי ונוכחות גוברת של קבוצות מהגרים 

בשעה . (Putnam ,2000 ; Portes & Vickstrom, 2011) תרבותיות-רבבחוסן החברתי של מדינות 

ם ם של אזרחיהופכת שאלת שילוב, םמוסלמי םאירופה ה ושבימיליון מת 11-למעלה מש

בעולם המערבי בכלל בוערת לשאלה  זכויות במדינות רפובליקניות-שוויכ מיעוט-קבוצותמ
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מדינה )ני על יסוד רפובליק שיח אזרחות אשר נשען, זה לצד זה בישראל מתקיים. ובישראל בפרט

, קימרלינג)גיסא -מאידך המדגיש את ההיבט היהודילאומי -ועל שיח אתנו גיסא-מחד( דמוקרטית

שייך לקולקטיב  ,יהיהאוכלוסן מ 11%-מהווה כהגדול בישראל מיעוט חרדי  בתווך חי. (4111

קבוצות . החברתיים והתרבותיים, אך מתבדל ממנו במרבית ההיבטים הכלכליים ,הרחב היהודי

בחברה הישראלית ולמלא חלק משמעותי  בהדרגה להשתלב ,בזהירות ,ממיעוט זה מבקשות כיום

תגמולים סמליים  ותמצכדי לעיקר ב, החובות הרפובליקניות של האזרח למדינתון מיותר 

 & Y. Levy, 2007; Sasson-Levy, 2003;.Levy) אזרחי הנובעים משירות צבאי או םיוחומרי

Sasson-Levy, 2008; אינה שלמה והיא כרוכה בקשיים  וז התחלתית השתלבות. (/192, סמוחה

הציבור הישראלי ומקבלי ההחלטות מתחבטים רבות ביחס . רבים פנימיים וחיצוניים חסמיםבו

 – ביחס לסוגיית השירות הצבאיבעיקר , למלא יםנדרש האזרחים החרדיםשלשאלת החובות 

זאת מול ההבנה כי כדי  .ל את השייכות למדינה ואת הרצון לתרום להוהמסמל יותר מכ שירות

ל המדינה יש למצוא את התנאים הראויים אליצור את השינוי הרצוי ביחסם של החרדים 

 . חייהם הייחודיים-לשילובם בציבוריות הישראלית תוך פגיעה מינימלית באורחות

שירות האזרחי בישראל ביחס להון לים נדבמתהמניעיהם של חרדים  בוחן את מאמר זה 

העומדת ההנחה  .ם ההתנדבותישירות מסגרתבחירת וביחס ל החברתי שלהם ושל קהילתם

ומניעיהם בבחירת  ההיא כי אפיון ההון החברתי של מתנדבים אל המניעים לשירות חינתבבסיס ב

 . זכויות במדינה-על יחסם ומעמדם כאזרחים שווי ומסגרת השירות ההתנדבותי יַלמד

 רקע תיאורטי  - ומניעים להתנדבותהון חברתי 

לשפר על מנת משתמש בהון חברתי  הפרט. אינדיבידואלי כאחדנכס קולקטיבי ו אהון חברתי הו

ידי פיתוח קשרים -על ,ליצירת הון חברתי חדשמסייע זה וש שימ .החברתי והכלכלי ואת מצב

 . אמון רחבים-חברתיים חדשים ויחסי

-יצרה אי ,ידע שונים עושים שימוש מגוון במרכיבים סותרים של המושג-העובדה שתחומי

של הון  לקיומו בעדויות האמפיריותו של מרכיבי ההון החברתיהתיאורטית  תםבהירות בהמשג

. רוב ההגדרות של הון חברתי מייחסות לו תועלות במערך היחסים החברתיים, עם זאת. זה

ובשדות המחקר השונים שבהם  בדיסציפלינותהניגודים בין ההגדרות השונות של מושג זה מקורם 

 הושהגדירודעות -הוגישלושה טבעו  'הון חברתי'את המושג העובדה שן נעשה שימוש במושג זה ומ

 . באופן שונה

תרמו רבות להמשגה ( Putnam) ופאטנם ( Coleman)קולמן , Bourdieu)) בורדייה

נוצרו , באופן שונה תייחס למושג זההון שכל אחד מהם וכימ ךא, התיאורטית של הון חברתי

. של חוקרים שונים עוררו עליו ביקורת הואלסתירות וניגודים בין ההגדרות השונות של המושג 

ותלויים כלשהי ים השייכים לקבוצה יחידחברתי קניין פרטי השייך להבורדייה רואה בהון 

, הקהילה בידין הון חברתי הוא מכשיר בידי הפרט ולא מכא. מעמדם באחרים כדי למקסם את

קולמן (. (Bourdieu, 1986בתוך מבנה חברתי נתון  ו של הפרטומצב ומטרתו להעצים את מעמדו

ציבורי כללי שהנהנים הישירים ממנו הם הפרטים  שאבמ ביניים לפיה הון חברתי הוא-נוקט גישת

אמור לסייע ליחידים הקהילתי  שאבהון חברתי הוא ממכאן ש. ולא הקהילה או החברה כמכלול

 (. Coleman, 1988)האנושי והתרבותי  נםלהגדיל את הו
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תכונות י פ-מוגדר עלוחברתי נכס ייחודי בעל ערך סגולי השייך לקהילה ההון רואה בפטנאם 

תכונות אלו אמורות להקל על פעילות . נורמות ואמון הדדי, כגון רשתות חברתיות ,הקהילה

, לפי פטנאם. לכללהנוגעות במטרה להתמודד עם סוגיות  ,בין פרטים בקהילהעל המגע הקהילה ו

ההתמודדות עם סוגיות ציבוריות מוטלת על  ,בקהילות או במדינות בהן יש הון חברתי חזק

 (. Putnam, 1993)כמכלול ולא על הפרטים המרכיבים אותה בלבד הקהילה 

המסייע לרווחת משותף משאב והון חברתי הוא סוג של נכס  ,תיאוריה של פאטנםפי הל

של הון חברתי השפיעה באופן ניכר על הבנת תו של פאטנם באשר לסוגים ורמות הבחנ. הקבוצה

הרמה הראשונה של הון חברתי מתקיימת (. Putnam, 2000)אזורים ומדינות , מושג זה בקהילות

הון 'המוגדרת  רמה – (closure)בראש וראשונה בתוך קהילות או קבוצות מובחנות ומובדלות 

הון מסוג זה כולל קשרים חברתיים חזקים ". bonding social capital" 'חברתי מלכד

לפתח יחסים , למשל ,ניותמסייע לפרטים החיים בקהילות עוואפקטיביים בתוך הקהילות עצמן 

התשתית  אהו 'הון חברתי מלכד'. כלכלית הבעיות הקשורות למצוקולפתור חברתיים חזקים 

 .צה להןומחוקהילות עליה נבנים מוסדות חברתיים וקהילתיים חזקים המסייעים לפרט בתוך ש

קהילות  את ליכודן שלבעיקר מחזק אלא  ,אינו מסייע בליכוד החברה כולהמלכד הון  

רמה . לרמה השנייה של הון חברתי חשיבות רבה לנושא מחקר זהיש לכן (. Portes, 1998)נפרדות 

 bridging")ת הון חברתי מגשר ומייצגהבין קהילות שזו של הון חברתי באה לידי ביטוי בקשר 

social capital") בין קהילות ומגזרים שונים (Putnam, 2000) .אמון בניית , לטענת פאטנם

וס חברתי רחב וחיזוק סנסלסייע בבניית קונ הפעולה בין קהילות וקבוצות אמור-ושיתוף

מעורבות אזרחית עם הקהילה " צוריהסולידריות החברתית בין קבוצות חברתיות שונות באופן שי

כפי , אמון מוכלל ואמון מופשט הם מרכיבים מרכזיים במערך ההון החברתי, ככלל". הרחבה

מאפיין קבוצות הטרוגניות ' מגשר'הון חברתי , לטענתו. (Uslaner ,2002)סלנר או זאתשמתאר 

 . 'אחר'בבעלות רמות אמון מוכלל גבוהות 

אישי האמון הלצד רמת  ,פרות לבחינת רמות של הון חברתיׅאחד המדדים המקובלים בס

באוכלוסיות קשור לבחינת רמות ההתנדבות השונות , מידת הסובלנות כלפי הזולתופוליטי הו

ות הון בעלמאופיינות כ ,בהן שיעורי ההתנדבות של האוכלוסייה גבוהים קהילות. מדינות שונותבו

נמוכה היא  ים בהם מידת ההתנדבות של יחידיםקהילות או אזורל בהשוואהחברתי משמעותי 

(Putnam, 1993 .)הקהילה , מת הפרטהמחקר העוסק בהון חברתי והשפעותיו בר, עם זאת

בחירת מסגרות ם בין סוגים שונים של הון חברתי וההבדלי אינו מתחקה אחר ,והמדינה

 . בפרט מיעוט-קבוצותהתנדבותיות שונות בקרב הציבור הכללי ובקרב 

הספרות המקצועית מסווגת את . שונים להתנדבותהמניעים ב קסעוקיים מחקר עשיר ה

 אנוכייםם ילמניע( אלטרואיסטיים)יים זולתנפני רצף הנע בין מניעים  המניעים להתנדבות על

מדגישים את  ,החוקרים שבחנו מניעים אנוכיים של מתנדבים במסגרות שונות(. םיאגואיסטי)

בהן תועלות ו, בה הוא עוסקאשר להפיק ממסגרת הפעילות הוולונטרית  עשויהתועלות שהמתנדב 

להשתלב  ולסייע לאמורות ההקשורות לרכישת ניסיון תעסוקתי והתנסות במיומנויות שונות 

תועלות אנוכיות נוספות .  ; Clary & Snyder ,1996)1990, קלר ; 4112, מלר-צברי)בעבודה 

לצד יצירת קשרים חברתיים אשר  ,קשורות לרכישת ידע ופיתוח הפוטנציאל האישי של המתנדב

' רכים'לים ההתנדבות מעניקה למתנדב גם כלים ותגמו, מלבד זאת. לרכוש בדרך אחרת וכללא י
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מתנדבים , מנגד. תום השירותבהניתנים מענקים ממשלתיים בקיום ו-באים לידי ביטוי במלגתה

המבוססים על ערכים , ברותׅם אותם רכשו בתהליך החרבים פועלים ממניעים זולתניי

בחברה בכלל ' תיקון עולם'המייחסים חשיבות למצוקת החלש בחברה ועל רצון אותנטי ל

 ;1991, פרס וליס  Clary & Snyder, 1991; Cnaan &Goldberg-Glen, 1991)ובקהילתם בפרט 

  (. 4111, זנבר

גם מניעים הנובעים  האללמניעים  נוספים – החרדית בפרט ובחברה – בחברות דתיות

יוצרים אשר חסדים -המייחס חשיבות עליונה לחסד וגמילותדתי ערכים -מאמונה דתית ומעולם

נובע הרצון והצורך  המערכים אל. הון חברתישל שהם מרכיבים חשובים  ,ערבות ואחריות הדדית

לאור עוצמתם של (. /411, סמית ושרביט)לתרום לחברה באופן כללי ולחברה החרדית בפרט 

( חסדים-גמילות)והערכים הדתיים ( הנורמה החברתית לתרום לזולת)המניעים החברתיים 

חיוני לבחון מהו , ממלכתיתההשירות האזרחית  ייחודה של מסגרת מפאתו ,בחברה החרדית

 תם שלהחלטב, חברתיים בהשוואה למניעים אנוכיים-ם והדתייםזולתניימשקלם של המניעים ה

נדגיש כי . הההון החברתי של מתנדבים אלן כחלק מ, התנדבותה בבחירת מסגרת ים חרדיםצעיר

לעומת  תקהילתי שירות-מסגרתבחירה באת תהליך ההתחקות אחר מניעים אלה נועדה לבחון ה

 .בהתאם לסוגי ההון החברתי של המתנדבים ,כללית שירות-מסגרתבחירה בה

אינו ש צבאיהבה משמש השירות האזרחי בעיקר כתחליף לשירות  ,לעומת המצב בישראל

התנדבותי השירות הנחשב הברית  בארצות – לאוכלוסיות מגוונותחשיפה  (כלל-בדרך)מאפשר 

-ים ביותר ליצירת חברה רביעיללאחד המנגנונים המוצלחים וה תאזרחי-תבמסגרת לאומי

. (National Youth Service: NYS)תרבותית בעלת ערכים משותפים המאפשרים חיים בצוותא 

תרבותיים -חברתייםהשסעים הקיטוב והטומן בחובו אפשרויות רבות לצמצום  זהכשירות 

שונות בחברות שסועות ומקוטבות כמו החברה  באמצעות פעולות המערבות קהילות ואוכלוסיות

למעשה כלי חינוכי חיוני בשלב  אהו (ל"שא)לאומי -אזרחיההשירות בישראל . הישראלית

עמדות ותפיסות על אשר בעזרתו ניתן להשפיע ( 41-12 לרוב בגילאי)המורטוריום של צעירים רבים 

 & Eberly)בעבר  ןלה נחשפוסות שלא עמדות ותפילהם יל נחלהובוגרים מתנדבים ו לשחברתיות 

Gal ,2006) . 

( ממגזרים שונים בישראל)ל "לשאמתנדבים  211-בחן למעלה מ( /411)מחקר של גל ועמיתיו ה

לזהות שינויים  במטרה (ובסיומההפעילות ההתנדבותית  בתחילת)זמן שונות -בשתי נקודות

התחדדו ממצאי מחקר זה הוכיחו כי לאחר שנת התנדבות . החברתי נםשונים של הוהמדים במ

בעוד  ,ולקשר עם בני קהילתם הקרובה" אחר"עמדות המתנדבים בנוגע לסובלנות לוהשתפרו 

בעוד שגל . הממשל הפוליטי והדמוקרטיה לא השתנו, שיחסם ועמדתם כלפי רשויות המדינה

על  מספקים מידעאינם הם  ,ל"נדבים בשאועמיתיו בחנו שינויים במדדי הון חברתי בקרב מת

על בחירת מסגרות , פאטנם אצלכפי שהם מתוארים , מידת השפעתם של סוגי הון חברתי שונים

 . תומובחנ ות חרדיותבתוך או מחוץ לקהיל, ההתנדבות השונות

עשויה חשוב להדגיש כי החברה החרדית אינה  ,ומהלכוזה  בטרם נתאר את מערך מחקר

שווים בגודלם  ,המפוצלת בין שלושה זרמים עיקריים ,זוהי חברה הטרוגנית להפליא. מקשה אחת

מעבר לחלוקה בסיסית זו . מזרחי והזרם החסידי-הזרם הספרדי, הזרם הליטאי :באופן כללי

של קהילות חרדיות רבות אשר להן השפעה מכרעת על דפוסי  נוספיםביניים -קיימים גוני

בהמשך נראה כי . מקבוצה לקבוצהבמקצת שונה הערכים האדיקות ועולם הרמת , התנהגותה
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השפעה מכרעת על כלל מאפייני ההון החברתי נודעת לרקע המשפחתי והקהילתי של המרואיינים 

 . אזרחיהשל המתנדבים החרדים בשירות 

בעשורים האחרונים התרחב והשתכלל  ,במקביל לגידול הדמוגרפי של החברה החרדית

מקום נרחב  התפסש 'החרדיּות'את תופעת  בוחןאשר  – והמעשי כאחד העיוני – ברתיהמחקר הח

מקורותיו האקדמיים של המחקר . ישראלשל החברתית והכלכלית , למדי בהוויה התרבותית

דיסציפלינות -הבוחן את החברה החרדית נובעים ממגוון רחב ביותר של דיסציפלינות ותת

 ,סוציולוגי לענפיו השונים וכלה בעבודות מתחומי הכלכלה-החל מהשדה ההיסטורי ,מחקריות

למרבית הפלא מסתבר שהמחקר האקדמי , ברם. תרבותהמגדר וה, הדמוגרפיה, הגיאוגרפיה

חן היבטים שונים של הון חברתי או סוגים של הון וב שאינוהמגוון העוסק בחברה החרדית כמעט 

 דבר – עצמוזה נות בארץ ובעולם באמצעות השימוש במושג חברתי בקהילות החרדיות השו

. גבוה יסוד בסיסית המייחסת למרבית הקהילות החרדיות הון חברתי-מהנחת ,ככל הנראה, נובעה

שנבחן עד כה זה מחקר יסודי וייעודי בנושא  דאיוובהיא  מחייבת  ,יסוד זו נכונה-גם אם הנחת

 .(4111 ,ברמן ; 4111, זנבר) עקיף ודל למדיבאופן 

  רשאלות המחק

לגשר בין עולם התורה בישראל אמור השירות האזרחי  ,חלק מיעדי הממשלהכובאופן רשמי 

שבמסגרתו רוכשים המתנדבים החרדים כלים בסיסיים להשתלבות בשוק  ,לעולם העבודה

מיוחסים היעדים נוספים  .יה הכלליתיכרות טובה יותר עם האוכלוסיהתעסוקה הכללי ולה

שוויון בין -איההפחתת , חיזוק הקשר בין הפרט למדינה לאומי בישראל הם-לשירות האזרחי

לחברה , יצירת תועלת למדינה, אלו שאינן משרתות בו ביןאוכלוסיות המשרתות בצבא ל

סיבות מ, עם זאת. יכולות של המתנדבים והכנתם לשוק העבודהההעצמת  :וכאמור, ולקהילה

שירות -מסגרותלמעדיפים חלק מבני הישיבות החרדים להתנדב  ,שונות שיתוארו בהמשך

מספקת להם את הכלים הנדרשים אינה לרוב התנדבות זו . קהילתיות בתוך המגזר החרדי

-כי הבחירה במסגרות שערל ניתן. לימודים כללייםשל להשתלבות בשוק העבודה ובמסגרות 

מאפייני ההון החברתי של מתנדבים שירות קהילתיות בתוך המגזר החרדי מושפעת במידה רבה מ

 :על בסיס השערה כללית זו עולות שאלות המחקר הבאות .האל

  מתנדבים חרדים  שלהאם ובאיזו מידה משפיעים סוגים ורמות שונות של הון חברתי

 ?  החברה החרדיתאו בתוך  מחוץ ,שלהם על בחירת מסגרות השירותבשירות האזרחי 

  יים וחברתייםזולתנמניעים  לעומת – אנוכיים-תועלתנייםבאיזו מידה משפיעים מניעים-

ומה משקלם של מניעים  ,הבחירת מסגרת השירות האזרחי של מתנדבים אל על – דתיים

 ? של מסגרת זו ההון חברתי במערך הבחירשל שונים  םביחס לסוגי אלה

 מצדחרדיות -לאהמוסדותיה ולאוכלוסיות ל ,האם ישנם הבדלים בזיקה למדינה 

בהשוואה למתנדבים חרדים וזאת , תהחברה החרדימתנדבים חרדים המשרתים בתוך 

 ? לחברה זומחוץ המשרתים 

  החקירהת ושיט

כחלק ו( 1991, פרידמן)' לומדיםהחברת 'המאופיינת כ ,ית המחקרישל אוכלוס בשל ייחודה

את המחקר הוחלט לערוך  ,מורכבות שאלות המחקרלאור ו (1991, סיון) 'מובלעתהתרבות 'מ

נשען על וה (mixed methods) תאיכותני הריחקעם  תיׅנמותּכַ  חקירהווה המשלב תהנוכחי במ
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חלק הארי  יאה תכותניהאי הריבו החקאשר  (embedded research design)' מובלע'מחקר -מערך

גישה זו מאפשרת טריאנגולציה של נתונים ומאפשרת לחזק את  .במתודולוגיה המחקרית

יה מגוונת זו ישילוב בין השיטות יאפשר להקיף היבטים שונים של אוכלוס. מהימנות הממצאים

 .ולספק מענה לשאלות המחקר המוצגות לעיל

 י הקדים את האיכותני והוא נשען על ניתוחים ועיבודיםנתמּוהנדבך הּכַ : ניתתמּוכ   חקירה

-עמדות כמותי נרחב אשר בוצע במסגרת מחקר-סטטיסטיים מיוחדים שנערכו על בסיס סקר

הסקר נערך (. 4111, מלחי) הנדונהה יאוכלוסיהעל  של משרד הכלכלהמחקר ה נהלׅמהערכה של 

ו במסגרת פעלש( 99.1%) 041מתוך  ' חדשים'מתנדבים  חרדים  011 הקיףו 4111בתחילת 

שיעורי ההיענות הגבוהים ) שלושה לאחר כניסתם לשירות האזרחיהתנדבותית כחודשיים עד 

 (.נהלת השירות האזרחי באיתור המשיבים באמצעות מכתב מקדיםׅשל מ ההושגו הודות לסיוע

-מכלל המתנדבים החרדים במסגרות %/9-כרתו יש 4111הממצאים הכמותיים מלמדים כי בשנת 

 . ול צהכלליות מחוו במסגרות רתישוהשאר  ,קהילתיות במגזר החרדי-שירות פנים

ידי סקרים -על קפּוהסקר מבוסס על שאלון מובנה המכיל ברובו שאלות סגורות אשר תּו

כלים ושאלונים  ידי-עלו( /411, גל)מתנדבים אחרות -קודמים שבחנו הון חברתי של אוכלוסיות

העולמי  עליהם ממליץ הבנקשכגון אלה , קפים ומהימנים נוספים לבחינת הון חברתימתּו

במהלך (. Grootaert et al., 2003)הדרכה למדידת הון חברתי בארצות מתפתחות -בחוברת

בין ניסיון לבחון קשרים בין משתנים ובין רמות שונות של הון חברתי ל שהי נענהניתוח הכמות

הבדלים גם בנוסף נבחנו  .מתנדבים חרדים בשירות אזרחי על ידיקום השירות בחירת תחום ומ  

הנתונים . לבין אלה שהתנדבו מחוצה לה קהילה החרדיתהסטטיסטיים בין מתנדבים בתוך 

מלמדים על תכונותיה ומאפייניה הכלליים של מאמר זה ב המוצגיםוהממצאים הכמותיים 

אליהם מתלווה פרשנות מעמיקה של ו, אזרחיהת המתנדבים החרדים בשירות יאוכלוסי

 . הממצאים האיכותניים

 : ים הבאיםמרכיבכלל את ההסקר 

  ;ועוד ,סוג ההתנדבות, כמו התנדבות בעבר והיקפה :רקע התנדבותי כללי .א

משפחה -מידת התמיכה של בני :ה בשירות האזרחיתסביבת המתנדב ומידת תמיכ .ב

  ;ועוד ,הטבות למתנדבההיכרות עם , וחברים בהשתלבות בשירות האזרחי

, מקום השירות, סוג התפקיד ההתנדבותי 1:אפיון עבודת ההתנדבות בשירות האזרחי .ג
 ;ועוד ,היקף השירות

רצון , חלופה מועדפת לשירות צבאי, אחריות כלפי המדינה :מניעים להתנדבותה .ד

 ;ועוד ,להרחיב אופקים ,רצון להתנסות, ולקהילה זולתלתרום ל

מידת , מכרים לעומת זריםבאמון בשכנים והמידת  :מדידת הון חברתי וסוגי אמון .ה

רכי וצעם היכרות המידת השייכות לקהילה ומידת , בית המשפטבבמשטרה ו אמוןה

  ;קהילהה

 ,סוג המשרה, היקף המשרה, עבודה נוכחית ועבודה לפני השירות :מצב ורקע תעסוקתי .ו

  ;ועוד ,שכרהרמת 
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מצב , מגוריםהשוב יי, מספר ילדים, מצב משפחתי, גיל :םידמוגרפי-פרטים סוציו .ז

 . ועוד ,השתייכות לזרם חרדי, הזוג תעסוקתי של בת

 

 

 בהתאם לגישה תפרשני-תאיכותני חקירההמחקר האיכותני מבוסס על : תאיכותני חקירה

יה יהאוכלוס םמדגישה את המבט הפרשני של החוקר שאינו נמנה עהת סטיקונסטרוקטיבי

אנושית כתלויה -חברתיתהת מתייחסת למציאות סטיקונסטרוקטיבי-הגישה הפרשנית .הנחקרת

 ,סובייקטיבית אהמציאות הי. הנובעות מיצירת קשרים שונים אנושיותאינטראקציות בבהבניות ו

 האמורוהיא  ,רה החברתית של המתבונן ונתונה לפרשניות שונות ואף מנוגדותוויתלויה מאוד בא

ואת המבנים החברתיים הפנימיים של הנאמר טקסט -להפיק תובנות עמוקות החושפות את הסּב

 תהפרשני מאפשר הבנה מעמיקה יחסי מבטה. מתנדבים החרדים בשירות האזרחישל קבוצת ה

בדומה מאוד למצב בו ירואיינו המתנדבים , זמן מוגבלת-של סיטואציה חברתית מסוימת בנקודת

 יתמטניתוח  בעזרת) קטגוריות חברתיות פנימיות תמספק תהאיכותני הריהחק. החרדים בשירות

בעזרת שילוב בין הממצאים , לפיכך. מעולמם של המרואיינים החרדים( מדרגה ראשונה ושנייה

בקרב אוכלוסיית המתנדבים החרדים  שוניםביניים -חשפו גונינ ,הכמותיים לראיונות האיכותניים

  .השירות ההתנדבותי מסגרתבחירת מידת השפעתו על להחברתי ו נםוביחס לה

( גברים בלבד)מתנדבים חרדים  1/-כ 4114אותרו ורואיינו בקיץ  תהאיכותני החקירהלצורך 

רואיינו בשלבים שונים של השירות  המתנדבים אל. מוסדות שונים באזור ירושליםבבארגונים ו

 Kingכשעה בממוצע והתבססו על התיאוריה של  שנמשכו ,למחצה-ניםעומק מוב  -בראיונות

רמות ההון החברתי את הראיונות נועדה לאפיין את סוגי ומטרת . עומק-להבניית ראיונות( 4112)

מסלול ומקום השירות של העל בחירת הון זה לבחון את מידת ההשפעה של המרואיינים ושל 

-מתנדבים בכל תת 11)קבוצות זהות בגודלן -תת שלושהמתנדבים החרדים חולקו ל. מתנדביםה

מתנדבים ( א) :פי החלוקה הבאהל ,כניסתם לשירות ומקום התנדבותם-פי שלבי-על( קבוצה

מתנדבים במסגרות ( ב); חרדיםהם מרבית העובדים והמנהלים  ןבהאשר במסגרות קהילתיות 

מתנדבים חדשים ( ג);  חרדים-לקוחות והמנהלים אינםהקהל , מרבית העובדים ןבהאשר כלליות 

הצורך ן בעת מנוהבחירה במתנדבים חדשים . גוון קהילות חרדיות שונותׅממאזרחי הבשירות 

השירות עצמו על רמת ההון  תיחוויהחברתי ללא השפעה אפשרית של  נםלבחון את סוגי הו

  .ההחברתי של מתנדבים אל

 : אשר נבדקו במחקר הנוכחי מרכיבי ההון החברתילהלן 

סוגי החברים  אפיוןידי -מרכיב זה נבחן על ;סוגי רשתות חברתיות והשתייכות קהילתית .1

 . והמכרים של המשיבים בסקר הכמותי והאיכותני

  ;מידת העניין בהתנדבות מחוץ לקהילה החרדית .4

מרכיב זה נבדק באמצעות בחינת מידת האמון בשכנים  ;וסוגי אמון שונים אמון רמות ./

המרואיינים בראיונות האיכותניים נשאלו . מכרים בקהילה לעומת מידת האמון בזריםבו

במידה ותאבד את ארנקך " :דוגמהל ;בסביבתםשאלות שונות ביחס למידת אמונם 

  "?האם אתה מאמין שהארנק יושב לך, ךבשכונת
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( או לא משתייכים)מידת הלכידות הקהילתית בקרב הקהילות אליהן משתייכים  .2

באיזו מידה " :בסקר הכמותי נבדק היבט זה באמצעות השאלה ;המתנדבים החרדים

  "?מקובל שאנשים בשכונתך יסייעו לחלשים בקהילה

 

 

 ממצאים עיקריים 

 מסגרת קהילתית ומשפחתית וסוגי רשתות חברתיות : צה להאו מחו החרדית חברהשירות ב

בחירת על ם משפיעים על מידת העניין בהתנדבות מחוץ לקהילה ויההבדלים בין הזרמים החרדי

הממצאים הכמותיים מלמדים כי מבין הזרמים . חרדיתה החברהמחוץ או בתוך  ,מקום השירות

ספרדי מגלה את הנכונות הגבוהה ביותר להתנדב בקרב -החרדי הזרם, ם העיקרייםיהחרדי

המתנדבים ן מ 22%-למעלה מ. האחרים םיזרמים החרדישני הלעומת  ,אוכלוסיות שאינן חרדיות

ה ילשרת בקרב אוכלוסירבה מאוד  אףבמידה רבה או ספרדים הצהירו כי היו מעוניינים -החרדים

 תהעל התנהגו ותמעיד ןשל קבוצה זו אינהמוצהרות עמדותיה , עם זאת. (1לוח )שאינה חרדית 

זאת בדומה ו, החרדית חברהלמחוץ למעשה מתנדבים  חבריה מ( 40.9%)רק כרבע , שכן. בפועל

 . יםייתר הזרמים החרדממאוד לשיעור המתנדבים 

 :1לוח 

 ,להתנדב בקרב אוכלוסייה שאינה חרדית ומקום השירות בפועל לפי זרם חרדימידת העניין 
 אחוזים מכל זרם

מוכנות לשרת מחוץ  לחברה   
 החרדית ומקום השירות בפועל

 זרם חרדי

חרדים 
 ליטאים

חרדים 
 חסידים

חרדים 
 ספרדים

 חרדים 

 בלתי
 זוהיםמ

  = N = 121 N =  191N =  42N 411 מספר 

 

 להתנדב מחוץ לחברה החרדיתעניין ה תמיד

 111.1 111.1 111.1 111.1 כ"סה

 21.2 22.0 19.1 1.1/ במידה רבה או רבה מאוד       

 21.9 40.9 /.40 40.9 במידה בינונית

כלל בבמידה מועטה או 
 14.1 42.1 12.1 24.4 לא

 

 בפועל מקום השירות

 111.1 111.1 111.1 111.1 כ"סה

 40.1 40.9 42.1 44.1 מחוץ לחברה החרדית

 9./9 /./9 91.9 92.1 בתוך החברה החרדית
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מאפייני השירות : לאומי-מתנדבים חרדים בשירות אזרחי :4111, מתוך מלחיעיבודים מיוחדים : מקור
  .משרד הכלכלה, מנהל המחקר, של המתנדבים  ופרופיל תעסוקתי 

 

מול התנהגותם של המתנדבים המוצהרות  יהםניתן ליישב את הפער הרב בין עמדות

 – של הציבור החילוני םחייה אורחללתרבות ו הפיהחש ןחשש מב ,נתוניםמן ה תבפועל המשתקפ

ונות להתנדב מחוץ לחברה נכשיעור דומה של . שנחשף בחלקו בראיונות העומק האיכותניים חשש

 –הזרמים העיקריים מן החרדית ניתן למצוא בקרב הקבוצה שאינה משייכת עצמה לאחד 

בחלק  הרחבהאשר יאופיינו וינותחו ב, בין חברי קבוצה זו. ספרדים ואליטאים , חסידים

-בנים לבעלי', חוצניקים'חרדים : ניתן למנות את האוכלוסיות החרדיות הבאות, האיכותני

 14.1%. אשר שייכים כביכול לשולי החברה החרדית ,םילאומי-חרדים מודרניים וחרדים, תשובה

למעלה , כמו כן. ה שאינה חרדיתיאוכלוסיההביעו התנגדות לשרת בקרב  הבלבד ממתנדבים אל

באים לידי ביטוי  הממצאים אל. רתו מחוץ לחברה החרדיתיש( 40%-כ) המרבע ממתנדבים אל

מלמד על פתיחות רבה של בני קבוצה זו ביחס לאפשרויות ה ,להלןשיובא בניתוח האיכותני 

 . ה החרדיתההתנדבות מחוץ לחבר

המתנדבים בתוך . להלן תומכים במידה רבה בניתוח הכמותישהממצאים האיכותניים 

קודש -חשיבות רבה ללימודי יםהמייחס ,החברה החרדית שייכים רובם לזרמים הליטאי והספרדי

 ,בחברה החרדית תשייכים לזרמים מתבדלים יחסי המתנדבים אל. ולהתמדה בהם לאורך שנים

למרות הרקע המסורתי . תורניים-םיהערכים החרדיאת לשמר את דפוסי ההתנהגות ו יםהמבקש

מאפיינים וסממנים רבים  האימצו אל, ספרדיות-הפתוח יחסית של חלק מבני הקהילות החרדיות

דבקות בערך לימוד התורה ב ,המאופיין בשמרנות יחסית, של הזרם הליטאי בחברה החרדית

 (. 4119, ליאון: /411, פולו)ובהיבדלות מהחברה הכללית 

במהלך שירותם ' כולל'לרוב ממשיכים מתנדבים משני זרמים אלה ללמוד במסגרת ה

-שהתנדב במסגרת תורנית ,ספרדים-כך תיאר אחד מהמרואיינים החרדים ,הלדוגמ. ההתנדבותי

    : את תקופת ילדותו ,ישיבתית

לכן אצל . בחממה של חרדים[ ירושלים-שכונה חרדית בצפון]יה יגדלתי בשכונת סנהדר"

 ."ארגיש תמיד זר ,או בסביבה חילונית ,חילוני

 רשתות חברתיות 

, לה צהומחו חברה החרדיתבהמשרתים הרקע המשפחתי והקהילתי של אוכלוסיית המתנדבים 

. כמתואר להלן ,משפיע באופן ניכר על סוגי הרשתות החברתיות של שתי קבוצות המתנדבים

גילם אשר -נוער חרדי בסיכון יש בעיקר חברים חרדים בניללמתנדבים החרדים בישיבות לילדים ו

נמוכה למדי היא מידת היכרותם עם אנשים שאינם חרדים . למדו אתם בישיבה הגבוהה

 יןאך לרוב א, לאומיים-ומסתכמת בעיקר בהיכרויות מזדמנות עם אנשים חילונים או דתיים

 חרדים שאינם – 'אחרים'הההיכרות עם . בחברויות מחייבות אלא בהיכרות שטחית בלבדמדובר 

הרשתות החברתיות החשובות . קשרים אינסטרומנטליים בלבדעל עבודה או -על קשרי מבוססת –

(. 41-19 גילאי)ישיבה גבוהה לספסל הלימודים מ המשפחה הקרובה וחברים  וביותר בעיניהם ה

  :ברק-מבני /4חרדי ליטאי בן  ,'ב לתאר איהיט ,ברים אלהח עםאת אופי החברות 
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חיינו יחד כמו . בתנאים קשים יחסית ,חברים בישיבה הם כמו אחווה בין חברים בצבא"

אדם עם הזיעה שלו יום -אתה קם כל בוקר באיזה חדר עם אותו בן .באחוות לוחמים

 . "כיוון שגדלנו יחד ,זו חברות מאוד חזקה. יום

הדגיש תחושות דומות למדי ביחס לסוג החברות עם  ,מירושלים 41ליטאי בן חרדי , מרואיין אחר

  : עמיתיו לישיבה הגבוהה

יש לנו אותם תחביבים . החברים הטובים ביותר הם החברים מהישיבה בה למדתי"

אנו חולקים את אותן חוויות יחדיו . שיחה ויש הרבה דמיון באופי ובסגנון-ונושאי

 ."ים באותו אופןוחושב

תיארו סוג זה של חברות ואחווה  ,נוער בסיכוןלרבים מהחונכים החרדים בישיבות לילדים ו

לקשר ההדוק זאת בנוסף  – ם כחברות המשמעותית ביותר בשלב זה בחייהםגיל-בניבין צעירים 

למדו  ההואיל ומתנדבים אל(. גיסיםאו אחים , הורים, הזוג בת)משפחתם הקרובים -עם בני

סביר מאוד להניח כי חבריהם ועמיתיהם הטובים ביותר שייכים  ,בישיבות ליטאיות או ספרדיות

האינטנסיבי ( socialization)רבה במסגרת תהליך הִחברות ׅיחסי החברות והק. לאותו זרם חרדי

המתנדבים במסגרות , לעומתם(. 4111)מתוארים היטב במחקריה של שטדלר  ,בישיבות התורניות

מאופיינים ברשתות חברתיות הטרוגניות יותר משל עמיתיהם המתנדבים במסגרות  לליותהכ

 : אלו הבדליםהיטיב לתאר  מתנדב מרקע חסידי המשרת במשרד ממשלתי . קהילתיות מתבדלות

, חסידים, יש לי חברים חרדים. יש לי את כל סוגי החברים בגלל הישיבות בהן למדתי"

. יש לי גם חברים פנקיסטים ויש לי באמת חברים מכל סוג שהוא .חילונים, ליטאים

 . "איפה שלמדתי ועבדתי הצלחתי להכיר וללמוד הרבה מאוד סוגים של חברים

הרחב למדי שיש למתנדבים  רשתות החברתיותה גווןׅתיאור זה מלמד על השוני הרב בין מ

 במסגרות קהילתיות מתנדביםאלה הבהשוואה ל ,חברה החרדיתהחרדים המשרתים מחוץ ל

ת יות היכרווהכולל ,'סגורות'רשתות חברתיות על בם שומרים על חברויות וואשר ר ,חרדיות

סוג של פתיחות ונכונות ניתן לזהות בתיאור זה  .ת בלבד עם מכרים שאינם חרדיםושטחי

ם המגיעים גיל-בניצעירים  עם – פחות ּהואינטנסיבית וחלק ההדוק חלקּה – להתקשרות וחברות

יש לציין כי הבחנה זו נשענת על . משלהם חלוטיןדתיות שונה ל-ומרמתאחר תרבותי -מרקע חברתי

בניתוח הממצאים הכמותיים לא נמצאו הבדלים ניכרים בסוגי . ם בלבדיהממצאים האיכותני

   .שירות שונות-הרשתות החברתיות של המתנדבים החרדים במסגרות

שחיו במשפחות כאלה תשובה או -בקבוצה זו הם בנים לבעליהמרואיינים ן חלק מ, כאמור

יש  הבמקרים כאל. חיים חרדי מלא-בגיל צעיר התחזקו ואימצו אורחעוד ו ,דתיות-מסורתיות

לבין  ,לאומי-שוני משמעותי בין מתנדבים אשר בעת הריאיון עמם השתייכו למחנה החרדי

 .'חרדים מבית'ו עצמם ציגמתנדבים אשר ה

, קשר הדוק בין הרקע החינוכי והמשפחתי של המתנדבים במסגרות הכלליות ראותלגם ניתן 

ייחודן של רשתות חברתיות פתוחות אלו בולט . לבין סוגי הרשתות החברתיות שיש לאוכלוסייה זו

שלמרביתם , המתנדבים במסגרות קהילתיות סגורותהחרדים לעומת האחידות החברתית של 

יש  ,קהילתי-לסוגי רשתות אלו ולרקע המשפחתי, נראה בהמשךכפי ש. רשתות חברתיות סגורות

בזרים ובאנשים נותנים ורמות האמון שהמתנדבים החרדים האמון השפעה רבה על סוגי 

  .מקהילתם
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 רמות וסוגי אמון 

שתי קבוצות המחקר מהממצאים הכמותיים מעידים על דמיון רב במידת האמון שהמתנדבים 

למעלה משני  ,בשתי קבוצות המחקר. שכונה הקרובהבמכריהם בקהילה או בבשכניהם ונותנים 

זאת לעומת  .מכריהםבמאוד בשכניהם ו-נותנים אמון רב או רב( 09%-כ)המשיבים ן מ יםשליש

מלמדים הממצאים  גם כאן. נותנים אמון בינוני בשכניהםאשר ( 41%- %/4 המשיביםן כרבע מ

מידת האמון . שאינו נחשף בסקר הכמותישוני  – המתנדביםהאיכותניים על שוני בין שתי קבוצות 

 השוואההקהילות החרדיות בן דופן בחלק מ-יוצאת אהי( closure)הפנימי בתוך קבוצת השייכות 

המתגורר  ,מרקע חסידי 42בן מתנדב . מכרים באזור המגוריםאל ים שחשלמידת הביטחון 

  :מבטא תחושות אלו היטב ,חסד חרדי-עלית ומתנדב בארגון-במודיעין

היא  ,ילדים בחוץ-ים או עגלתיאם אתה משאיר אופנ ,במקומות אחרים בארץ"

. רק אולי אם יש עובדים זרים בסביבה ,אצלנו זה כמעט לא יקרה. עלםיפשוט ת

ערך ושום -כנסת עם דברי-אדם יכול לתלות חליפה בישיבה או בבית. זה מדהים

אז  ,יעלם לי בטעותיאם ארנק . זה ממש חריג אם יש גניבות אז. עלםידבר לא י

על הסביבה  .על כלל האנשים אני לא סומך. ..כמעט בוודאות יהוא יחזור אלי

אני . יש למשל השבת אבדה .אני חי בסביבה בטוחה. הקרובה אני סומך מאוד

אבל לא בדברים שיש , יכול לסמוך על אנשים רבים בקהילה בדברים מסוימים

 ". בהם פיתוי או חשש לגניבה

-ם ישנה נורמה של אמוןישובים החרדייהראיונות הוא כי ברוב השכונות והין הרושם העולה מ

מה כאשר מדובר בשכונה -אם כי אמון זה פוחת במידת, הדדי רב בין שכנים וחברים בקהילה

 .  חרדיםשאינם  אזור בו יש תנועה ערה של זריםגדולה או 

זוכים ליחס מסויג וחשדני מצד מתנדבים חרדים במסגרות , לעומת זאת ,אנשים זרים

כאשר נשאלו המתנדבים באיזו מידה היו סומכים על אנשים שאינם חרדים . קהילתיות

המקורות ן מ השאוב ביטוי – "כבדהו וחשדהו: "הביטויחזרו מרביתם על , (בסיטואציות שונות)

ה ה) ץ ַרּב  רֶּ ך  אֶּ רֶּ וכוונתו היא שיש לכבד כל אדם באופן סביר אך אין לתת בכל אדם אמון מלא ('דֶּ

ן בהמשך נראה כי חלק מ. אלא לנהוג בו מידה מסוימת של חשדנות וביקורתיות זהירה

זה ונוקטים ביטוי נשענים על , מגזר החרדימחוץ לשהמרואיינים המתנדבים במסגרות כלליות 

 : םהכפי שהתבטא אחד מ, אך בעוצמה פחותה, גישה דומה כלפי זרים

 [בהם] יש מקומות שסומכים. לפי העניין [אלא] 'על עיוור'כבדהו וחשדהו לא "

אבל אני לא נותן אמון מלא  ,אני מכבד .לפי סוג הקשר עם האדם ,יותר ויש פחות

  ."באף אחד

לרובם ו' מגשר'שירות כלליות הם בעלי הון חברתי -מרבית המתנדבים במסגרות, זאת לעומת

במסגרות מוסדיות  ניסיון מקצועילרכוש צורך בכלל -תועלתניים הקשורים בדרך-מניעים אנוכיים

ש ניסיון מקצועי בשוק וכלרהצורך . א ועוד"מד, עיריות, מקצועיות כגון משרדים ממשלתיים

קיומן של ו) חרדיםשאינם ' אחרים'של קבוצה זו ב תאמון גבוהות יחסי-ותבשילוב רמ ,העבודה

יכולים הם ועל כן  מגוונותלהם להיחשף לאוכלוסיות  מאפשר ,(רשתות חברתיות פתוחות בקרבם

כי  החקירה האיכותנייםלעומת זאת מעידים ממצאי . החרדילמרחב מחוץ  שירות-מסגרותלבחור 

אשר בצירוף מניעים  ,'מלכד'למרבית המתנדבים החרדים במסגרות הקהילתיות יש הון חברתי 
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דתיים משפיעים על בחירת מסגרת השירות בחברה -וחברתיים( אלטרואיסטיים)יים זולתנ

 ,באנשים שאינם חרדיםהנמוך  נםואמו ,לאוכלוסיות שאינן חרדיות הפיחששם מחש. החרדית

 . רת מסגרת השירות הקהילתים על בחיה אףהשפיעו 

 (generalized reciprocity)לכידות חברתית ונורמות של הדדיות מוכללת 

מתנדבים  שלחברתי ההון הבסוגי וברמות  רביםהבדלים  מזהה תהאיכותני הריהחק נדגיש שוב כי

המסייעים להבין טוב יותר את ) האלף הבדלים חראך  .שונות שירות-מסגרותמוחרדים מקהילות 

ים הבדלים חברתיים לעתמטשטשים  דווקאהממצאים הכמותיים נדמה כי ( ההטרוגניות החרדית

המתנדבים שמרבית מעידים על כך ה לכך ניתן למצוא בממצאים כמותיים הטוב הדוגמ. מהותיים

של עזרה הדדית מאוד  הנהנים ממידה גבוה ,ללא הבחנה בין מסגרות השירות, החרדים

 םכי מידת מחויבות הצהירומכלל המתנדבים  92%-כ. וסולידריות קבוצתית משמעותית

   .(4לוח ) גבוהה מאודהיא הקהילתית לחלשים ולנזקקים בקהילתם 

, ביחס למידת העזרה וההתנדבות בתוך החברה החרדיתל "הנהסכמה רחבה זו להיגד 

הסכמה זו , ברם. של כלל המתנדבים החרדים' החסדעולם 'מבטאת היטב את הלך הרוח ותפיסת 

בין מתנדבים מזרמים חרדיים וקהילות  ותותרבותי ותחברתי דקויותמאפשרת להבחין ב ינהא

 . עליה נשען מחקר זהשאך ורק באמצעות החקירה האיכותנית  ותהמובחנ, חרדיות מגוונות

 :2לוח 

  :גדמתנדבים חרדים לשירות אזרחי עם ההי שלמידת ההסכמה 
  ".מקובל שאנשים בקהילתך יתנדבו ויעזרו לחלשים בתוך הקהילה"

 אחוזים

 אחוזים מידת ההסכמה עם ההיגד ציון

 111 כ"סה 

 92.1 מסכים בהחלט 1

 19.1 מסכים 2

 4./ לא בטוח 3

 1.4 לא מסכים 4

 1.1 בהחלט לא מסכים 5

 1.3  ממוצע
 4111, מלחי :מקור                                              

                      

ות אף העובדה שמרבית המתנדבים מחוץ לקהיל-הממצאים האיכותניים מלמדים כי על

או באפשרותם להסתייע בשכניהם בעת הצורך , מוגדרתחרדית אינם שייכים לקהילה  החרדיות

מתנדבים  עםהראיונות ן המתקבל מהרושם . בכל עתוללא תמורה כמעט לשאול מהם חפצים 

מכך בקרב חצרות  יותראף ו – והספרדיות כאחד הליטאיות   – הוא שבקהילות החרדיות האל

סיוע , לת טוביןישא, מאוד להסתייע בשכנים לצורך טיפול והשגחה על ילדים מקובל – החסידים

.  תלקהילה מובחנבמידה רבה את גבולות השייכות מגדירה ומחזקת עזרה הדדית זו . ודוע ,כלכלי

אופן קבלת הסיוע משכנים את תיאר  ,החי בשכונה מעורבת בירושלים ,49מרואיין ליטאי בן 

  : כך מגוריו-ומכרים באזור

הרבה פעמים עוזרים לנו בשמירה ? מה השאלה בכלל !כמובן שיש עזרה מהשכנים"

, זה תלוי במעגלים .מתי שצריך עוזרים. צ"על הילדים בזמן שאשתי לומדת אחה
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אבל אם . חותשּפ היש אנשים יותר פתוחים ויש כאל .בחברים ובקשרים שיש לך

 ."לא שכן אתה – אתה לא משאיל

, ובעיר' מעיני הישועה'החולים  תאשר החל להתנדב בבי ,ברק-מרואיין ליטאי אחר מבני

את הוא מתאר גם . מתאר באופן קולע את היקף הסיוע שהקהילה מעניקה לפרט בעת צרה

ניתן להתרשם כי זהו תיאור דוגמטי למדי ולא , עם זאת. היתרונות שיש לשייכות הקהילתית

 : קהילתובתיאור פרטני של החסד 

זה . אז זה הדבר החשוב ביותר ,אותוכל דבר שאני צריך ויש מישהו שיכול לתרום "

 אנחנו עוטפים את . תמיכה לחולים-ארגוני, ציוד רפואי, תרופות, טליתות :בכל דבר

 .זה לא אומר שלא תוכל להיכנס למעגל[ של הקהילה]אם אתה מחוץ למעגל . לוהכ

 ."אבל אתה לא תדע למי יש לתת

ממכלול הפעילויות  כחלקההדדית במקרים רבים תוארה גמילות החסדים והעזרה 

חרף , כלומר. קהילותההישיבות ו, הכנסת החברתיות והקהילתיות המתקיימות במסגרת בתי

השייכות , מסייעים למגוון נזקקים מכל הקהילות החרדיותההעובדה שקיימים לא מעט ארגונים 

 . ומשמעותי נרחבקבלת עזרה וסיוע עדיין לקהילה או למוסד תורני מאפשרת 

 יםזולתניאינסטרומנטליים למניעים -אנוכיים מניעיםבין  :התנדבותהבחירת מסגרת 

  ( אלטרואיסטיים)

מניעים החל מ ,פני רצף של מניעים-בחירות בשדה ההתנדבות נעות עלה, כפי שהוסבר לעיל

כמו גם בהתאם לנורמות חברתיות ודתיות של  ,מניעים זולתנייםוכלה באנוכיים אישיים 

בחינת סוגי ההון החברתי של המתנדבים החרדים (. Baron & Byrane, 2003)אוכלוסיות שונות 

 .זה שירות-בשירות האזרחי מחייבת אפוא לבחון את כלל המניעים שהובילו אותם לבחירת מקום

שני המניעים דלעיל  1זיים להשתלבות בשירות האזרחי מוצגים בתרשים כהמניעים המר

המתנדבים החרדים בסקר הנוכחי הם מנוגדים הצטרפות לשירות האזרחי בקרב כלל להמרכזיים 

חלופה נוחה  אהמניע המרכזי קשור לעובדה שהשירות האזרחי הו. בעת ובעונה אחתמשלימים ו

מכלל המתנדבים החרדים הצהירו כי זהו  2.1%/. רבים צעירים חרדיםעבור  צבאיהלשירות 

הוא רצון  (המשיבים מכלל 0%/)מניע שני בחשיבותו . לשירות האזרחי תםהמניע העיקרי לפניי

 . זולתחרדים לתרום לחברה ולהמתנדבים ה

 :1תרשים 

 (מכלל המתנדבים החרדים אחוזיםב)מניעים מרכזיים להשתלבות בשירות אזרחי 
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  4111, מלחי: מקור

 

אינסטרומנטליים ברורים הכרוכים -ם מניעים תועלתנייםפועלינראה כי בקרב כלל המתנדבים 

השתלבות בעבודה במהלך או -יעבודה והגדלת סיכוי-רכישת כישורי, הסופי משירות צבאיבפטור 

עם זאת ניתן (. 4112, מלר-צברי) זה זאת בדומה לממצאים קודמים בתחוםו ,בתום השירות

הנוכחי  במקרהו – הרצון לתרום לחברה ולאחרים ביניהם – להיווכח כי גם למניעים הזולתניים

( בלבד מכלל המשיבים %/)דתיים המניעים המשקל רב לצד  יש – החרדיתבעיקר בתוך החברה 

כי מערך המניעים מורכב הרושם מתקבל (. /411)ם של סמט ושרביט האשר מתוארים במחקרי

אשר מושפעים מאופיו של השירות האזרחי  ,זולתנייםלמניעים מניעים אנוכיים  ביןמשילוב 

זאת בדומה ו, שחרור ועוד-מענקי, קיום-מלגת באמצעותבאופן שוטף המתגמל את המתנדבים 

 . (Cnaan & Goldberg-Glenn, 1991)גלן -לממצאיהם של כנען וגולדברג

לפיהם ניתן להתרשם משילוב של מניעים  ,תומכים בממצאים האיכותניים הממצאים אל

ניתן   בנוסף. ה לשירות האזרחי בקרב חלק גדול מהמרואייניםיאנוכיים עם מניעים זולתניים בפני

החרדים משמעותי בקרב מרבית  ינוהמניע הכרוך במחויבות כלפי המדינה אש להיווכח 

. המניע המרכזי להצטרפותם לשירותזה היה ציינו כי   9%-פחות מ. שירות האזרחילהמתנדבים 

שאינו , ל החוגים והזרמים החרדיםבכ הניתןממצא זה אינו מפתיע לנוכח החינוך החרדי המתבדל 

 .(shtadler , Lomsky-Feder & Ben-Ari, 2009)ס למדינה ערך עליון מייח

כי הצטרפותם  וצהירהבסקר שהשתתפו רק מיעוט קטן מן המתנדבים החרדים , ואכן

נראה כי מניעיהם . לשירות האזרחי נעשית מתוך תחושת מחויבות ואחריות אזרחית למדינה

. השירות האזרחי יתקשו לממשוללא אשר , התעסוקבצורך בהעיקריים בכניסה לשירות קשורים 

השתתפות בשירות זה מעניקה ה, צבאיהחלופה נוחה לשירות  אכיוון שהשירות האזרחי הומ

-לבוגרים אפשרות פורמלית להשתלב בשוק העבודה ללא מגבלות חוקיות החלות על אברכים ובני

רכישת מי מעבודה או מנועים באופן רשמו) 'תורתו אומנותו'הנקרא הסדר שייכים לישיבות ה

בהחלט שיקול משמעותי  מהווהדומיננטי למדי והוא המניע האלטרואיסטי , עם זאת(. מקצוע

 . ככלל ולחברה זולתברצון לתרום ל

שני עם  רוריבקשורים ב ,ה לשירות האזרחיינוכחנו לדעת כי שני המניעים העיקריים לפני

-הכוללת בעיקר מניעים אנוכיים ,'החלופה היחידה לשירות צבאי'ידי -המיוצגים על ,הקטבים אל

 . לתרום לחברה ולאחריםרצון כרו גדשהותועלתניים מול מניעים זולתניים 

 : יים בבחירת מקום השירותזולתניים לעומת מניעים אישמניעים 
 בות חברתית ללא הזדהות לאומית מחוי

ת חשיבות רבה ומייחס ,בקרב מרבית המתנדבים החרדיםוהרטוריקה השכיחה התפיסה הרווחת 

המתנדבים  ,וחיי-ותאורחללציבור החילוני ו הפיאך בשל החשש מחש .לעזרה לכלל הציבור

( 12%-כ)למעלה ממחצית היא שראיה לכך . את הציבור החרדידווקא לשרת מעדיפים החרדים 

לא היו מעוניינים ( לה צהאו מחוהחברה החרדית בתוך )מכלל המתנדבים בשתי מסגרות השירות 

. שלהםדתיות המעוניינים במידה מועטה לשהות בחברת אנשים שאינם ברמת היו כלל או ב

 ורא)ת שיעור גבוה מכלל המתנדבים החרדים אינם מעוניינים להתנדב מחוץ לחברה החרדי, בנוסף
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(. מכלל המתנדבים החרדים אינם מעוניינים להתנדב במסגרות כלליות 01%-כ, לעיל 1לוח 

 .החקירה האיכותנית של ראיונותעולם זו מוסברת ומנומקת היטב במסגרת -תפיסת

המשלבת בין רצון וצורך עז לסייע דווקא לחלשים  עולם-תפיסתהראיונות מתארים 

לאו דווקא מקהילתם של ו, יים ודתייםזולתנתוך הציבור החרדי ממניעים מנזקקים לו

המשמר את הבדלנות וההסתגרות חשש  – שילוב החשש מפני העולם החילוניוזאת ב, המתנדבים

אשר בא לידי ביטוי  ממצא – נתפס כתרומה סגולית למדינה ינוהשירות האזרחי א. של קבוצה זו

ולחברה  הישראלית בכלל כעזרה וסיוע לחברה אלא – זה מחקרשל הכמותיים  נתוניםב מובהק

הקהילתיות היא ההתנדבות המתנדבים החרדים במסגרות  שלהמחויבות העליונה . החרדית בפרט

 . החברה החרדית –מופשט אלא כלפי חברה מובחנת וברורה  לא כמושג ערטילאי, כלפי החברה

שליחות שהם מייחסים לתפקידם המתנדבים החרדים תחושת ן בנוסף מציגים חלק מ

החשיבות היא גם ביחס לשירות במסגרת תורנית המשמרת . כחונכים ומדריכים לנוער במצוקה

חיים שהם מבקשים לשמר -אורח – תורני המוכר להם-ומאפשרת היצמדות לאורח החיים החרדי

בים להלן מבחר ציטוטים המבטאים את תחושותיהם של המתנד. גם במסגרת השירות האזרחי

 : החברה החרדיתבמסגרות 

  ."תת וסיפוק עצמי אישי במסגרת תורניהשירות בישיבה משולב עם שליחו" -

באופן קצת שונה ועם ערך מוסף שבא [ מסגרת תורנית]חיפשתי מסגרת ללמוד בערב " -

אבל ברור שאעדיף לעבוד ולעזור , לידי ביטוי בעבודה עם אנשים ועזרה לנוער קצת חלש

 ."לציבור שלי

אבל אישית יש לי כוחות ויכולות נפשיים לעזור לציבור , ני חושב שצריך לעזור לכולםא" -

אז  ,מי שמסוגל לתרום לכולם. אני יותר מחובר ומעורב עם הציבור שלי. במיוחד שלי

  ."אדרבא

ועם זה אני מתכוון  ,גם בהיבט הרגשי והחברתי, הייעוד שלי בחיים זה הלימוד התורני" -

  ."לעזור גם לאחרים

אני אלך לשרת במקום שאני אדע . התנדבות חילוני-מבחינתי לא הייתי הולך למקום" -

חשוב לתרום לכל אחד בגבולות . אני לא רוצה להיחשף לדברים לא רצויים .גע בושלא אּפ

 ."גע מהםשלא תיּפ

זה  .כי ככה אני גם יכול ללמוד תורה וגם לעזור לאחרים, אני מעדיף לעשות שירות תורני" -

כי שם זו  ,למשל ,א"לא אלך להתנדב במד. ני הכי יכול לתרום לחברה מבחינתימה שא

אני גם לומד תורה וגם תורם לקהילה [ בישיבה לנוער במצוקה]פה  .התנדבות ממש

 ".החרדית 

אנו למדים כי תחושת  החברה החרדית תוךמדבריהם של המתנדבים החרדים ב, כאמור

היא זו שמדרבנת אותם , הייעוד והשליחות האישית כלפי עולם התורה וכלפי נוער במצוקה

לעולם החילוני  הפילהשתלב בשירות האזרחי במסגרת תפקידים קהילתיים שאינם מחייבים חש

י באופן יחס) הבשל מחויבותם הגבוהה של מתנדבים אל :כלומר. םלהרצוי -חיים בלתי-ולאורח

-לעולם הלאלהיחשף חשש מו החברה החרדיתכלפי ( לעמיתיהם המתנדבים במסגרות כלליות

נראה כי מניעיהם של המתנדבים במסגרות הקהילתיות נוטים יותר להיבט הזולתני ופחות , חרדי

מצטרפים גם מניעים חברתיים ודתיים הנובעים  הלמניעים אל. תועלתני הישירוה להביט האנוכי
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הערבות מן האחריות ון נובעים מה ,ערבות הדדיתלם לחסד ושהם מייחסין הערך העליון מ

חשוב להדגיש כי מרביתם אינם רואים בהתנדבות במסגרות . החברה החרדית עםההדדית שלהם 

מסלול אשר יוביל לקריירה ( ספר לילדים ונוער חרדי במצוקה-ישיבות ובתי)החינוך המשלים 

לא ניתן לשלול , עם זאת. ית לתועלת החברה החרדיתאלא משימה ושליחות חברת ,תעסוקתית

העובדה ן ומ שירות האזרחיעבור הים מקבלהם שכליל את ההיבט התועלתני הנובע מדמי הקיום 

 . ששירות זה פוטר אותם משירות צבאי

 

  ?"ביזנס"או  "אידיאל"
בקרב המתנדבים מחוץ לחברה תועלתני  מניע לעומת ,החברה הישראליתהתרומה לכלל 

 החרדית

שיקולים משלבים  ,שמחוץ לחברה החרדית ,מרבית המתנדבים החרדים במסגרות הכלליות

בחירת  :כלומר. שיקולים תועלתניים אישיים בבחירת התפקיד ומקום ההתנדבותערכיים עם 

המשרתים מחוץ לחברה של המתנדבים החרדים מקום השירות ואופי התפקיד הוולונטרי 

רצון לרכוש ניסיון תעסוקתי הבד בבד עם , הרצון לתרום לכלל וגם למדינהן נובעת מ ,החרדית

 ,בן לבעלי תשובה ,ליטאי צעירי בפזה תואר כשילוב . תום השירותבלסייע להם  עשוישמסוים 

 :המתנדב בארגון כללי

כדי לצאת  ,אבל זה גם הרבה ביזנס ,בהחלט יש אידיאל? או ביזנס האם זה אידיאל"

אבל מי שלא . ישיבה-האידיאל העליון הוא של תלמיד ,אבל בכל זאת. כך לעבודה-אחר

אבל יחד עם זה . הכי זה חלק מהחובות של האזרח למדינ ,לומד תורה חייב לתרום

 ."ברור שחלק מהשיקול זה לצאת לעבודה

בולט , הקשור לרכישת ניסיון תעסוקתי ספציפי במהלך השירות אישי-השיקול התועלתני

, בעיניהם. של החברה הכלליתהמתנדבים החרדים בארגונים ן מאוד בקרב חלק לא מבוטל מ

, שרה-יד, א"מד כמולמחצה בארגונים גדולים -ההשתלבות בתפקידים וולונטריים מקצועיים

את סיכוייהם להשתלב בעתיד במשרות עשויה להגדיל , ישראל-משרדים ממשלתיים ואף משטרת

לא ניתן להתעלם משיקול זה בבחירת מקום השירות . םהאו בדומי השונות בארגונים אל

 . שליחות חברתית ואזרחית חזקהשל גם אם הוא מלווה בתחושה , הוהתפקיד של מתנדבים אל

רתית מייצג היטב את תחושת השליחות החב ,שרה-בידתנדב שהמודרני -חרדי ליטאיצעיר 

המתנדבים החרדים ן ים חלק גדול מהמניע שיקולים – רה מקצועית בארגוןילצד הסיכוי לקרי

  :  בארגונים כלליים

. אני אוהב מאוד לעזור ואוהב מאוד לעשות חסד לכל האנשים .לקחתי את השירות חזק"

לצאת לעבוד  .יש הרבה אנשים שמגיעים לשירות ומנסים לגמור אותו כמה שיותר מהר

כבר  .רוצה לעבוד פה ממש .שרה-אני רוצה להשתקע ביד[. לימודים כלליים]או ללמוד 

[ כך]בבית שלנו תמיד היה  .אצלי זה משהו פנימי. עכשיו נותנים לי תפקידים רציניים

 ."לנוער נושרולנוער בפנימיות  ,ולכן נמשכתי להתנדבות ועזרתי גם לנוער רחוב

, בתחילת השירותלעתים ן לתרום למדינה אינה כה משמעותית תחושת המחויבות והרצו

המתנדב מוצא עצמו כש ,ברת ככל שחולף הזמןואך היא הולכת וג, עיד מתנדב במשטרהמכפי ש

התהליך הולכת ומתחזקת גם  ךובהמש ,הארגון בו הוא משרתעם מזדהה יותר ויותר עם התפקיד ו
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אחד . כך נוצרת מעין אידיאולוגיה בדיעבד ולא מלכתחילה .תחושת המחויבות למדינה

 :כךהמרואיינים התבטא 

זה מתחיל קצת [ בעת השירות]אבל כעת , בהתחלה לא הרגשתי מחויבות כלל"

 ,'נאצים'מ "פעם היינו קוראים לשוטרי יס. להתחזק ויש לי יותר אידיאולוגיה

ין למה לפעמים הם אבל היום אתה מבין את השיקול של שני הצדדים ואתה מב

 ."מרביצים בהפגנות

 השוואהרופף בלה באופן החרדית מחויבים  לחברהמחוץ הפועלים המתנדבים החרדים 

השיקול  .בשל הרקע המשפחתי והקהילתי שלהם זאתו ,משרתים בתוך החברה החרדיתאלה הל

. הזולתניהשיקול ן חברתי או מ-השיקול הדתין מהרבה בשלהם משמעותי  אישי-תועלתניה

משפיע , לרכוש ניסיון תעסוקתי משמעותי הירה והרצון של מתנדבים חרדים אלישיקולי הקר

מאפשרות התמחות ספציפית הלרוב במסגרות מקצועיות , השירות שלהם םמאוד על בחירת מקו

יכולתם לשהות בחברת עמיתים שאינם , כפי שהוכח לעילו, בנוסף. עניין הקרובים ללבם-בתחומי

כי גם נמצא  .להשתלב במסגרות התנדבות שאינן חרדיות בהכרחבהחלט סייעת להם חרדים מ

 מוסדותיה בקרב מתנדבים חרדיםלבניגוד להשערת המחקר בדבר זיקה גבוהה למדינה ו

מהווה שיקול  ינהכלפי המדינה אינה גבוהה וא םמידת מחויבות, לחברה החרדיתמחוץ המשרתים 

 . משמעותי בבחירת מקום השירות

תחושת האמביוולנטיות כלפי רשויות החוק החילוניות והיחס המסויג ממשמעותה 

 .של מתנדבים חרדים ליוו את מרבית המרואיינים בקבוצה זו ,התיאולוגית של המדינה הציונית

זו ניזונה במידה רבה מהאתוס החרדי המושרש כמיעוט המתגונן מפני המודרנה  עולם-תפיסת

ביחס לתפיסת האיום של החברה החרדית  קפלן ושטדלר כפי שהראו ,והממסד החילוני

    (.4114) והתבססותה בישראל

 ומסקנות  דיון, סיכום .ג

 ומידתסוגי ההון החברתי של מתנדבים חרדים בשירות האזרחי  אתלבחון  מאמר זה ביקש

מקשר -'מגשר'והון חברתי ( Bonding)מחבר -חברתי מלכד הון – השפעתם של סוגי הון זה

(Bridging )– חברה החרדית ההתנדבות בתוך : הבחירת מסגרת השירות של מתנדבים אל על

 המערך המניעים של מתנדבים אל נבחןלצד בדיקה זו , כמו כן. הל צהמחוהתנדבות ו בישראל

 . ביחס לשירות האזרחי ומידת השפעתם על בחירת מסגרת השירות האזרחי

מזהים רצף של מניעים הנע בין  ,להתנדבותהמחקרים והתיאוריות המסבירים מניעים 

לבין ( Clary, Snyder & Stukas, 1996; Clary & Snyder, 1991)תועלתני -הקוטב האנוכי

פרס  ; Baron & Byrane, 2003; Cnaan & Goldberg-Glen, 1991 ) חברתי-יזולתנהקוטב ה

עדויות המצביעות על קשר בין  סיפקוף העובדה כי מחקרים שונים חרעם זאת ו. (1991, וליס 

עדיין דל , (Putnam, 2000) פיתוח הון חברתי ברמת הפרט והקהילהלבין פעילות התנדבותית 

מניעים להתנדבות לבין סוגי הון חברתי והשפעתם שונים של  םבין סוגישלקשר המחקר המתייחס 

 . התנדבותלהמשותפת על בחירת מסגרות 

ההכרה כי לא ניתן להבין את מניעי המתנדבים החרדים  מחדדים אתממצאי המחקר 

ללא הבנה מעמיקה של מאפייני ההון החברתי  ,בבחירת מסגרות וולונטריות בשירות האזרחי
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נבדקו  אשר תרבותיים ואישיים-רמים חברתייםמושפעים מפסיפס של גו המאפיינים אל. שלהם

 . במחקר

' מגשר'בין הון חברתי קשר   להצביע עלהיכולת ן תרומתו הייחודית של המחקר נובעת מ

קהילות מתבדלות ממעודדים פרטים  המניעים אל. תועלתניים-מניעים התנדבותיים אנוכייםבין ל

באופן  לפרוץוכך ם האישיים הכישורייהם ויכולותבמטרה למקסם את , במסגרות כלליותלהתנדב 

להם המסייעים  ותחיצונירשתות חברתיות בולהשתמש במשאבים ו קהילתםזהיר את גבולות 

מלמדים כי  ,הממצאים האיכותניים פרטוב ,מממצאי המחקר. בפיתוח אופק תעסוקתי משמעותי

שבחרו להתנדב הקיים בקרב מתנדבים ' מגשר'הון חברתי כרוכים באנוכיים -מניעים תועלתניים

 חלקם .אמון רב בזרים מחוץ לקהילתם כלל-בדרך נותנים המתנדבים אל. מחוץ לחברה החרדית

מתנדבים , לעומתם .כלשהים אינם מחויבים לקהילה וה (תיחסי)גונית -קהילה רבבגדלו בסביבה ו

חוששים להיחשף , סגורות ומתבדלות, מבוחנותשייכים לרוב לקהילות  ,'מלכד'בעלי הון חברתי 

 . המתגוננת מהמודרנה החברה החרדית ככיחרדיות ומעדיפים להתנדב בתו-לאוכלוסיות לא

המגבילות את מרחב  ,יש השלכות שליליות על הפרט' מלכד'נמצא כי להון חברתי  עוד

, מחוץ לחברה החרדיתשבעיקר במסגרות , מתנדבים חרדים .שלו הבחירות האינדיבידואליות

סייגים להיו נתונים למגבלות וילא שכדי  ,הדגישו כי אינם מעוניינים להשתייך לקהילה מסוימת

 ,Putnam ;ורטס ּפתומכים בטיעוניהם של פאטנם ו הם אלממצאי. חברתיים קפדניים

2000)1992Portes , ) המגביל את חופש הפרט' מלכד'בדבר ההשלכות השליליות של הון חברתי, 

בהתאמה גם את מידת מחזק ומשמר ומחזק את הזהות הקהילתית על חשבון זהויות רחבות יותר 

 . על חשבון זהויות אזרחיות כלליות יותר ,הסולידריות הפנימית בתוך הקבוצה

-קבוצתבקרב כי  לומרשאלות המחקר הראשונות ניתן שתי ל יחסלסיכום התובנות ב

ו אך לא)תנאי מקדים גם  אשהומאפשר  ליכ אהו' מגשר'הון חברתי , החברה החרדית כמו מיעוט

הבחירה , עם זאת. כללית עם אוכלוסיות מגוונות שירות-מסגרתלהתנדבות ב( הכרחי דווקא

כלל בצורך -הקשורים בדרך תועלתניים-במסגרות התנדבותיות אלו נובעת לרוב ממניעים אנוכיים

ודות להון חברתי מגשר מתאפשר הזה מימושו של מניע אנוכי . ניסיון תעסוקתי מקצועי לרכוש

( תיחסי)אמון מוכלל גבוה , פתוחותרשתות חברתיות הון זה כולל  .מיעוטה בקרב קבוצת

 . ומחויבות נמוכה לקהילה מובחנת

קבוצות המתנדבים  המאפיין אתהשוני  חרף :ובהתייחס לשאלת המחקר השלישית ,סףבנו

כלפי זה מה כי מידת המחויבות והזיקה של כלל המתנדבים החרדים שנבחנו במחקר וד, השונות

מסלול השירות אינה שיקול משמעותי בבחירת  למדינההמחויבות . נמוכה למדיהיא  ,המדינה

המתנדבים שבחרו לשרת בתוך החברה לגבי ד נכונים במיוח הדברים אל. של חרדים האזרחי

 .במערכת שלטון החוק וחוסר אמון גבוהלמדינה  הביעו התנגדותאף חלקם ש ,החרדית

החברתי המחקר הנוכחי חשף טפח חלקי בלבד מעולמם מה כי וד, אף האמור לעיל על

נדרשת ככל הנראה  .יחסם למדינהמושל המתנדבים החרדים במסגרת השירות האזרחי המורכב 

הערכה נוספת ביחס למידת השפעתו של השירות האזרחי על מדדי ההון החברתי של מתנדבים 

עוד ראוי להדגיש כי תיתכן  .מושג האזרחות ם אתכמו גם על שינויים אפשריים בתפיסת, האל

בהשוואה למתנדבים חרדים בארגונים  ,אזרחיהבקרב המתנדבים לשירות  כלשהיהטיה 

. (Stadler, Lomsky-Feder & Ben-Ari, 2009)שאינם קשורים לשירות ממלכתי זה  וולונטריים

מול  ייעודייםראוי לערוך סקרים כמותיים , הנוכחי מגבלותיו של הסקר הכמותי מחמת, כמו כן
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כו ובסופו לאורשל הון חברתי  נוספיםבמטרה לזהות מאפיינים  ,המתנדבים החרדים אוכלוסיית

. כגון המיעוט הערבי, מיעוט אחרות-אוכלוסיותנתונים אלה עם  תהשווול ,השירות האזרחי של

 ,דיתרחהה יאוכלוסיהמאפייני ההון החברתי של  בהכרתטווח עשויים לסייע -עומק ארוכי-מחקרי

 . האזרחי והכלכלי במשק ובחברה הישראלית השרשויות המדינה חפצות בשילוב

של שילוב מסוג זה עשוי להפוך את תקופת השירות האזרחי לחוויה מכוננת כחלק משלב 

הזדמנויות לחשיפה הדדית  מאפשרשירות אזרחי ה. מורטוריום מהותי עבור גברים חרדים רבים

את להגביר ויה הישראלית יאוכלוסהתוך והסולידריות בלחזק את האמון  עשוי ,בין מגזרים שונים

  .  ותין כמואחשוב מהוא צורך זה  בעת הנוכחית. במדינה ומוסדותיהשל החרדים האמון 
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