
 
 

  עוני ואתגריו
  2014-4-30, הרצאה מאת ארנון בראון

  .נזכרים בפסח שיש אנשים שלא יכולים לקנות עוף לסדר": חגיגת העוני"פעמיים בשנה יש לנו את 

משפחות מרובות "כ "אחר, "שלותמשפחות נכ"בהתחלה דובר על . עוני הוא נושא חדש בישראל, באופן כללי
.  אבל על עוני לא דיברו, "משפחות מודרות", "עולים"השלב הבא היה ". משפחות ברוכות ילדים"כ על "אחר, "ילדים

, והוא פרסם בדיוק את הנתונים שהיו כבר לנו על העוני שלנו, OECDהוא עלה לראשונה אחרי שישראל הצטרפה ל
הם פרסמו ששיעור העוני . הוא כנראה נכון יותר מאשר מה שמפורסם רק פה, ל"ומה שמפורסם בחו. ל"אבל לחו

  . ז התחילו להתייחס אליווא, פה גבוה מאד

יחד . ברור לכולם שעוני זה דבר לא רצוי: מהימין ועד לשמאל, מעניין לראות כי זה הדבר היחיד שמאפיין את כולם
מה יש ? וכיצד מודדים אותו, מדוע הוא קיים? מהו עוני: אין הסכמה על שום דבר אחר שקשור לעוני, עם זאת

  . על כל השאלות הללו אין הסכמה רווחת ?ומי צריך להתערב בכך, לעשות בנידון

  . ולכן חייבים לפעול בדבר, אנחנו לא אוהבים אותו: עוני הוא בעיקר מונח מוסרי

או למעשה על אנשים שלא ממלאים את , המחשבה הראשונה שעולה לנו בהקשר של עוני היא על ילדים עניים
. אך בישראל אין רעב של ממש - אדם עני, ם כךא, היא, ההגדרה הראשונה שלנו למיהו אדם עני. הצרכים שלהם

  .יש לשאול מהם הצרכים הבסיסיים שחסרים לעניים ועליהם אנחנו מדברים, לכן

וחובה להבטיח לכולם סל מינימלי , קיים סטנדרט מינימלי שמתחתיו לא ניתן להתקיים:עוני אבסולוטי
. שם קשה אפילו להתקיים, מתאים בעיקר למדינות עניות .הוא תלוי בנורמה בכל חברה. לקיום הסטנדרט הזה

, והתברר כי לפי שיטה זו יש יותר עניים מאשר לפי שיטת העוני היחסי, בישראל נערכו בדיקות של עוני אבסולוטי
  .בה משתמשים בישראל היום

כן ברור לנו כי זה ול, בחברתנו נהוג ללבוש בגדים, למשל? מהי רמה מינימלית זו:אתגרים סביב עוני אבסולוטי
-2300צריך , ם"לפי האו? מהו המזון המינימלי לבן אדם: יש מחלוקת, מזון, אבל כבר בנושא הבא. צורך בסיסי

או בין צעיר , האם המזון הזה צריך להיות מובדל בין גברים ונשים? אבל איך ממלאים אותן. קלוריות ביום 2400
  ? להיות דיפרנציאציה בין אוכלוסיות שונות במתן המזון האם צריכה, למעשה? בין עובד ומובטל, ומבוגר

 אז האם צריך לספק אוכל כשר. יותר על קילוגרם גבינה בגלל הכשרות 30%-20%מתברר כי בארץ אנו משלמים 
  ?האם לאדם עני מותר לשתות: ולגבי תה?לאדם אחר או יותר אוכל, לאדם אחד

האם היא  -תקשורת? האם אי אפשר לחיות בלעדיה - תחבורה: הצרכים המינימליים האחריםלגבי , יתר על כן
  . אז המשמעות היא שצריך לספק לכל אדם עני טלפון נייד או מחשב, אם נאמר שכן? צורך בסיסי

  . מדובר במומחים שאינם נמצאים במעגל העוני, כ"בדר? מהם הצרכים ואת סל המעניםמי קובע 

  .אלו הן תוצאות הסקר ששאל את העניים מה חסר להם: בריאות, התייחסות אליהם כבני אדם, כסף* 

  . מכונת כביסה הייתה מותרות בעת הופעתה, למשל. בין תקופות מייצרות צרכים חדשיםנורמות משתנות

  ?או השכר החציוני, או השכר הממוצע, י המדד"עפ?איך מחליטים את קו העוני

הבעייתיות במתן מוצרים היא שהמחירים שונים בין ? נותנים לעניים כסף או מוצרים?כיצד מספקים את הצרכים
הבעייתיות במתן כסף היא שאין , לצד זאת. וכן לא כל אחד אוהב את האוכל שהוא מקבל בסל המזון, מקום למקום



 
 

אנו גם חושבים כי אמא ענייה לא יכולה לגדל ".הכסףישתו את "הדעה הרווחת היא שהם : אנו סומכים על העניים
  . תינוק כמו שצריך

  ). עלות המוצר הבודד גדולה יותר(תר כשיש קניה פרטנית ולא מרוכזת גבוהים יוהמחירים סוגיה נוספת היא ש

יש אנשים שמנהלים את הוצאותיהם בצורה יעילה : כדאי להתחשב ביעילות משק הבית, כאשר נותנים סיוע, כמו כן
  .לכן עלינו לחשוב על המשק הכי פחות יעיל, פחות

ביניהן גם את הקצבה להבטחת . הורידו את הקצבאות, בעקבות המשבר הכלכלי, 2000- בתחילת שנות ה*
, זאת כיוון שקצבה זו אמורה לספק את המינימום שממנו ניתן לחיות. דבר שלא נראה כמותו בעולם - ההכנסה

, כאשר הם ימותו... האפשר לחיות מתחת למינימום הז"האמירה מצד משרד האוצר הייתה , וכאשר הורידו אותה
  ". ניתן יהיה לבדוק אם באמת זה היה פחות מדי

  :לכן הופיעה שיטה חדשה, כתוצאה מכל האתגרים של שיטת העוני האבסטולוטי

עוני , כלומר. הוא צריך גם להשתתף בחברה, מתבסס על ההנחה שלא מספיק לאנשים להתקיים:עוני יחסי
של ) או להשיג במידה מספקת(אלא חוסר יכולת להשיג , ום מינימליאיננו רק העדר מענים אובייקטיביים לקי

  .הדברים שצריך בשביל להיות חלק מהחברה

. הוא נחשב עני, אם אדם לא יכול להרשות לעצמו לקנות מתנה ולכן לא הולך לאירועים כמו ימי הולדת, לדוגמא
וגם אם אינו יכול להתעלס כרצונו כי כל , יהוא נחשב כך גם אם הוא לא יכול להשקיע בארוחה טובה יותר ביום שיש

  ...אחד מבני הזוג צריך להתכסות ולשמור על חום גופו

  :הבהרת השוני

ועני הוא כל מי שהכנסתו , מתרגמים למונחים כספיים את סל הצרכים לסל מענים שנקבע:אבסולוטי .1
 . נמוכה מהסכום שהתקבל

 ). כ נעשה שימוש בהכנסה חציונית"בדר(כל מי שהכנסתו נמוכה מסף שנקבע :יחסי .2

  :יתרונות וחסרונות

  חסרונות  יתרונות  
כי מספקים , ניתן לחסל אותו  אבסולוטי

  .משאבים להגעה לקו העוני
לא ברור כיצד קובעים את קו 

  .ואיך מעדכנים אותו, העוני
אי אפשר , לפי הגדרתו .1  .קל לקבוע את קו העוני ולעדכנו  יחסי

 .לחסל אות העוני
אין התחשבות בצרכים  .2

שונים של אוכלוסיות 
 . שונות

  
  

מס (מנכים מיסים ישירים ). שכוללת בתוכה תשלומי העברה(לוקחים הכנסה פנויה למשק בית  :בישראלהחישוב 
  )ל"מס בריאות ודמי בט, הכנסה

מענקים בציוד , הנחות, פטור מאגרות, דיור מסובסד(לא מתחשבים בהכנסות עקיפות ובשירותים , יחד עם זאת
  .)ועוד



 
 

לנפש  מחצית מההכנסה החציונית הפנוייהונקבע כי קו העוני הוא , ההכנסה החציונית היא המייצגת, אצלנו
יש (מתאימים הכנסה זו לגודל המשפחה וגודל משק הבית . 60%הקו הוא  OECD-במרבית מדינות ה. תקנית

  ). שתוספת שולית לכל נפ

  ?מיהם העניים, אם כן

זהו האחוז הגבוה ביותר מכל (מהילדים 33.7%- מהנפשות ו23.5%שכוללות , מהמשפחות 19.4%
  .) OECD-מדינות ה

  . עם ארבעה ילדים ויותר56.6%, מהמשפחות עם ילדים25%

  .מהחרדים53.2%אבל , מהיהודים14.1%

  .מהערבים 54.3%

  .מהחד הוריים 29%

יותר ממחציתם מוגדרים  ?או שמא הוצאות מעשיות, האם יש למדוד על סמך הכנסות:החרדיםהערה לגבי *
$,  1,500-3,000=פאות, ח"ש 2,000-10,000= שטריימל: יחד עם זאת מוצרי הדת יקרים ביותר, כעניים

  . 'לאחת וכו$  700-1,000= חליפות

  

  ?)י לתת"עפ(מזון  מי פונה לעמותות

  נשים 71%

  עם ילדים91%

  השכלה תיכונית ומטהעם  87%

בלי עבודה קבועה אי אפשר לקבל : זה אחד מגורמי העוני( מתוכם באופן קבוע12%אבל רק , עובדים47%
  .)למשל, אשראי

  )לא מסוגלים לעמוד במשכנתא(רובם בשכירות , גרים בצפיפות גבוהה

  זקוקים לטיפול רפואי באופן קבוע61%

  

  ?מה קרה בחייהם

  או טלפוןמים , חוו ניתוק חשמל68%



 
 

  נתבעו לדין41%

  מעולם לא יצאו לנופש53%

  )71%בעוד שבאוכלוסיה הכללית יש (יש בעלות על דיור 31%

  מהילדים לא השתתפו בחלק מאירועי בית הספר 78%

  לא השתתפו בחינוך משלים89%

  חסרו ציוד לבית ספר75%

  

בתשלומי , יחד עם זאת. והבנק העולמי OECDלפי ארגון , הכלכלות המפותחות בעולם 34-אנו נמצאים באחת מ*
זה גם תלוי . מספיקים לתת אותם, יום 170אחרי : בנושא תשלומי אבטלה, כמו כן. העברה אנו בתחתית הרשימה

  . אדם צעיר מקבל הזדמנות קצרה יותר מתקופה זו: בגיל

  

  ?אז מה צריך לעשות

, הפתרון לכך הוא החדרת מוטיבציה לעבודה. בציהאין מוטי, למשל: העני עצמוהראשון הוא . תלוי בגורמים לעוני
-הוא ב, בעיקר בתשלומי העברה, הסיוע שישראל מגישה לאזרחיה. י הורדת סכום הבטחת ההכנסה"למשל ע

בארץ השיטה היא . חוץ מדרום קוריאה, קצבאות הילדים שלנו הן הנמוכות ביותר: OECD-פחות מהמקובל ב 25%
  .זיכויי מס ועידוד לצאת לעבודה

הפתרונות הם להעלות את שכר , משום כך. זאת מפני שעצם מושג התלות בקצבאות נחשב לרע ביותר במדינתנו
הפתרון המיידי ). ולתת בכך הזדמנות לעבודה גם לאוכלוסיות מבוגרות(לשנות את המשק הישראלי , המינימום

  .ביותר הוא העלאת הקצבאות


