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מי אמר עני? 
הרהורים אפיקורסיים על הגדרת העוני בישראל

ירדן גזית1

מישמוגדרד בין בפער לאומימתמקד לביטוח המוסד ידי על המפורסם החברתיים והפערים העוני וח

מדיניות לגבש המדיניות לקובעי מאפשר אינו כן ועל האובייקטיווי, במצבו ולא אחר, למישהו כעני

אשרתוכללהקלעלמצבזה.שינוייםבגילהאוכלוסייה,בשיעורהמשפחותמרובותהילדיםובשיעור

להצלחה מדד מהוות אינן הכנסה פערי של שנתיות רב שהשוואות לכך גורמים – העבודה בכוח ההשתתפות

על נתונים פרסום לאשורו. המצב הבנת הוא בבעיה לטיפול בדרך הראשון השלב מדיניות. של כישלון או

הניעּות)המוביליות(החברתיתיאפשרלקובעיהמדיניותלטפלבאופןממוקדבאוכלוסייההענייהבאמת,ולא

באוכלוסייהגדולהבהרבההזקוקהפחותלסיוע.

הקדמה

בעייתהעוניתופסתזהשניםמקוםמרכזיבשיחהציבוריעלכלכלהוחברהבישראל.על-פינתוני
הביטוחהלאומי,המשמשבפועלכ'מעריךהעוניהלאומי'ומפרסםמדישנהאת'דוחממדיהעוני
1,754,700 חיו שבהן עניות, משפחות 493,500 2012 בשנת בישראל היו החברתיים', והפערים

817,200ילדים. נפשות,מתוכן
בעניין הטיפול מדיניות בתחום העוני. הטיפול משימת את עצמן על לקחו ישראל ממשלות
זהיששלושאסכולותעיקריות,שכלאחתמהןמדגישהפןאחרשלהבעיהומציעהכלימדיניות

אחריםלהתמודדותעמה:
בעיית העוני הכרוני: קצבאות ותשלומי העברה.עלפיאסכולהזו,חלקגדולמןהעניים 1.
נכות ובשכרשיחלץאותםמהעוני,מסיבותשונות: אינםמסוגליםלעבודבהיקףמשרה
ומחלות,משפחותחדהוריות,משפחותמרובותילדיםועוד.עלכןישלדאוגלהםעלידי

מערכתהרווחהוקצבאותהביטוחהלאומי,שימומנובאמצעותמיסויפרוגרסיווי.

זו, אסכולה פי על העבודה. חוקי  אכיפת  והגברת  המינימום  שכר  העלאת  שכר:  בעיית  2.
העונינובעממבנהשוקהעבודהבישראלומכךשעובדיםרביםמשתכריםשכרנמוךמדי

ירדןגזיתהואחוקרבמכוןירושליםלחקרשווקים. 1

דעה אחרת
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ההתמודדות דרך בכבוד. משפחותיהם את ולפרנס מעוני להיחלץ להם מאפשר שאינו
היא,אםכן,העלאתשכרהמינימוםואכיפהמוגברתשלחוקיהעבודה.

בעיית אי-עבודה: עידוד יציאה לעבודה.עלפיאסכולהזו,העוניאינוכרוניואינונובע 3.
יש זו בעיה עם העבודה. בכוח השתתפות אי של גבוהים משיעורים אלא נמוך משכר
הכשרות כגון אמצעים מגוון ידי על וזאת לעבודה, היציאה עידוד באמצעות להתמודד
תוכניות מס, לצורכי ושמרטפיות מטפלות בהוצאות הכרה מבוגרים, חינוך מקצועיות,

'מרווחהלעבודה'דוגמתתוכניתויסקונסין,קיצוץבקצבאותועוד.

המשאביםהציבורייםהמופניםלטיפולבבעייתהעונימוגבליםמטבעם.כסףהמושקעבמתן
קצבאותלאיוכללהיותמושקעבאכיפתחוקיהעבודה,וכסףהמושקעבאכיפתחוקיהעבודהלא

יוכללהיותמושקעבהכשרותמקצועיותאוחינוךלמבוגרים.
עלמנתשיוכלוקובעיהמדיניותלנתחאתבעייתהעוניבישראלולבחורמביןכליהמדיניות
האפשרייםאתהכליםהיעיליםביותרבהפחתתהעוניבמסגרתהמשאביםהמוגבלים,הםזקוקים
אינם כיום המסופקים הנתונים זה, במאמר שאראה כפי אולם, ורלוונטיים. אמינים לנתונים
בעיית לבדיקת יותר והצגתמדדיםאמינים בפיתוח,איסוף צורך ויש עלהצרכיםהאלה, עונים

העוניבישראל.
שיעורי את מודד הלאומי הביטוח שבאמצעותה היחסית המדידה שיטת את יציג המאמר
הביטוח שאנשי ובפרשנות זו מדידה בשיטת הקיימות בבעיות נדון מכן לאחר בישראל. העוני

הלאומינותניםלנתונים.לבסוףנסכםונציעמספרהצעותלשיפורשיטתהמדידה.

שיטת המדידה היחסית

נובע זה שם היחסית. השיטה מכונה משתמש, הלאומי הביטוח שבה העוני, מדידת שיטת
אבסולוטי למדד ביחס ולא האוכלוסייה, של החיים לרמת ביחס היא העוני שהגדרת מהעובדה

כגוןרמתחייםקבועה,היכולתלרכושסלמוצריםאובעלותעלמוצריםבניקיימא.
עלפישיטהזו,קוהעונימוגדרכרמתהכנסהמסוימתהנקבעתעלפיההכנסההחציוניתנטו
בחברה:זושחציממשקיהביתמרוויחיםיותרממנה,וחציממשקיהביתמרוויחיםפחותממנה.

משפחותשהכנסתןנמוכהממחציתההכנסההחציוניתנחשבותעניות.
משקי גודל פי על משתנה בית משקי של ההוצאה כי העובדה את בחשבון לוקחת השיטה
קטנה שני ילד על )ההוצאה יותר קטנה נוספת נפש כל על בית משק של ההוצאות וכי הבית,
יותרמאשרההוצאהעלהילדהראשון(,ולכןישנוסולםשקילותהמגדיראתקוהעונילפיגודל

המשפחה.
.1 2012מופיעבטבלה גובהההכנסההמוגדרתכקוהעוניעלפיגודלמשקהביתבשנת
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1: קו העוני על פי גודל המשפחה, 2012 טבלה 

הכנסה חודשית נטומספר נפשות במשק הבית

2,8201₪

4,512₪2

5,978₪3

7,219₪4

8,460₪5

9,588₪6

10,716₪7

11,731₪8

12,634₪9

מקור:הביטוחהלאומי,דוחממדיהעוניוהפעריםהחברתייםלשנת2012

הבעיות בשיטת המדידה היחסית

אבסולוטיים מדדים לה נלווים )לעתים בעולם רבות במדינות מקובלת היחסית המדידה שיטת
ובפרשנות עצמה בשיטה רבות בעיות יש זאת, ובכל עצמה(. בפני עומדת היא ולעתים נוספים

הניתנתלנתוניםהנאספיםבאמצעותה.

אי-אמינות של נתוני ההכנסה

בעייתיים אלה נתונים הלמ"ס. של הכנסות סקרי על מסתמכים הלאומי הביטוח דוח נתוני
מדווחת. בלתי הכנסה כוללים ואינם מדווחת להכנסה מתייחסים הם ראשית, בחינות: מכמה
גבוה מדווחות היקףההכנסותהבלתי פיההערכות, על בישראל,שבה, במיוחד זוחמורה בעיה
ייתכן שבה נתונה, בשנה להכנסות מתייחסים הם שנית, המפותחות. המדינות במרבית מאשר
מעבר בגלל בלימודים, להשקיע החלטה בגלל זמני, קושי בגלל נמוכה משפחה של הכנסתה כי
ההתמקדות שלישית, ועוד. ילדים לידת בגלל עצמאי, עסק לפתיחת או לאחרת אחת מעבודה

בהכנסהמתעלמתמנכסיםהנמצאיםבבעלותהמשפחה.
העוני לקו מתחת שלהן המדווחת ההכנסה עוד כל עניות יוגדרו משפחות אחרות, במילים
להןחסכונות, יש אואם העוני לקו בפועלמעל הכנסותיהן ובליקשרלשאלהאם נתונה, בשנה
ו-54.9% התחתון בעשירון מהמשפחות 41.2% לדוגמה, 2010, בשנת אחרים. נכסים או דירות
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מהמשפחותבעשירון2גרובדירהבבעלותם.2הגדרתהעוניאינהלוקחתבחשבוןנתוניםאלה,אף
עלפישדיורהואסעיףההוצאההעיקרישלמרביתהמשפחותבישראל.

עלמנתלהתמודדעםחלקמקשייםאלה,הביטוחהלאומימנסהלמדוד'עונימתמשך',הנמדד
היא כאשר רק שלה ההוצאות רמת את מורידה שמשפחה בהנחה המשפחתית, ההוצאה פי על
יותרעבורקובעי נתוןחשובהרבה זהו כילאצפוישיפורבהכנסותבעתידהנראהלעין. סבורה
2011היהשיעורהמשפחותהעניות נתוניםאלה,בשנת פי על נתונה. עוניבשנה מדיניותמאשר
ב'עונימתמשך',כלומרשההוצאותשלהןהיומתחתלקוהעוני,63%מכללהמשפחותהעניות.

ההשוואהביןעוניעלפיהכנסהלעוניעלפיהוצאהמספקתנתוניםמעניינים.ראשית,למעלה
אולי חלקן ענייה. חיים ברמת חיות אינן הכנסתן פי על עניות המוגדרות מהמשפחות משליש
נקלעולקושיזמניושומרותעלרמתחייהןעלידישימושבחסכונות,לקיחתהלוואותאוהיעזרות
בסקרי מדווחות הן מאשר יותר מרוויחות מהן ניכר חלק כי להניח סביר אולם משפחה, בבני

ההכנסות.
הייתה המשפחות של התחתון בחמישון הממוצעת נטו המשפחתית ההכנסה לדוגמה, כך,
6,410₪.כלומר 4,180₪.3לעומתזאת,ההוצאההכספיתהממוצעתבקרבחמישוןזהעמדהעל
ההוצאההכספיתגבוההב-53%מההכנסה.ברורכימשפחותאלהלאמסוגלותלהתמידבדפוס
כזה,ולכןאושמדוברבירידהזמנית,ובמרביתהמקריםמתוכננת,בהכנסה,אושמדוברבדיווח

חסרשלההכנסות.
הוא משמעותיים הם ההכנסות על החסר דיווח של ההיקפים כי המרמז נוסף ממצא
הכנסה פי על הנמדד העוני תחולת בין הבדל כמעט אין בעוד לשכירים. עצמאים בין ההבדלים
)14.0%(, עצמאי עומד שבראשן ובין )13.7%( שכיר עומד שבראשן בין עובדות, משפחות בקרב
של הוצאותיהן הקבוצות. בין גדול הבדל ישנו מתמשך'(, )'עוני הוצאה לפי נמדד העוני כאשר
שבקרב בעוד העוני, מקו נמוכות היו עצמאי עמד שבראשן העניות המשפחות מבין בלבד 41%
משפחותשבראשןעמדשכירהשיעורהיהגבוהבהרבהועמדעל59%.פרשנותסבירהלהבדלזה
היאכיעצמאיםחשופיםהרבהיותרמשכיריםלאפשרותלהעליםהכנסות,ועלכןהםמדווחים

דיווחחסרעלהכנסותיהםבשיעוריםגבוהיםיותרמאשרשכירים.

אי התייחסות למשך העוני ולמוביליות חברתית

הביטוחהלאומימפרסםאתדוחממדיהעוניוהפעריםהחברתייםמדישנה,ומשווהאתתחולת
העניים את המרכיבה הקבוצה כי לזכור יש כזאת בהשוואה לה. שקדמה לזו אחת בשנה העוני
מפרנס של יציאה בהכנסה, עלייה שונות: מסיבות מעוני נחלצים חלקם לשנה. משנה משתנה

לנפש נטו הכנסה לפי בית, משקי של בעשירונים דיור, על נבחרים 'נתונים לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה 2
.2012 5.34.שנתון סטטיסטי לישראל  סטנדרטית',לוח

עלפיהכנסהנטולנפשסטנדרטית.שיעורהעוניבקרבמשפחותעמדעל19.9%ולכןחמישוןזהחופףלמשפחות 3
העניות.
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נוסףלעבודה,אומעברשלאחדהילדיםלמשקביתעצמאי.אחריםנכנסיםאליומסיבותשונות:
אובדןמקוםעבודה,הולדתילדנוסף,פרישהלגמלאותועוד.גםמשקיהביתבכללהאוכלוסייה
אינםזהיםמשנהלשנה:צעיריםעוזביםאתבתיהוריהםומקימיםמשקיביתעצמאייםחדשים,

קשישיםנפטרים,זוגותמתגרשיםוכו'.
עניות היו גםהשנה?כמהמשפחותשלא עניים נותרו ענייםבשנהשעברה כמהמאלהשהיו
בשנהשעברהנקלעולעוניהשנה?מהסיכוייהשלמשפחהענייהלהיחלץמעוניבעתידהקרובאו

הרחוק?דוחהביטוחהלאומיאינועונהעלשאלותחשובותמסוגזה.
לדוגמה,מכיווןשהשכרנוטהלעלותבמקביללצבירתניסיוןוכישוריםבשוקהעבודה,טבעי
הדברשהכנסהשלמשקביתשראשיוצעיריםעדגיל30תהיהנמוכהביחסלמשקיביתשראשיהם
מבוגריםיותר.עלפידוחהביטוחהלאומי,בשנת2010היוכ-26.8%ממשקיהביתשבראשםעמד
הבית ממשקי בלבד 14.8% לעומת הלאומי, הביטוח של העוני לקו מתחת 30 לגיל מתחת אדם
46ועדגילהפרישה.כלומר,סיכוייושלמשקביתשראשומתחתלגיל שבראשםעמדאדםמגיל
אולם פרישה. לגיל קרוב שראשו בית במשק של מסיכוייו ב-81% גבוהים עני מוגדר להיות 30
שנים בתוך ממנו ייחלצו והם עניים, המוגדרים מהצעירים רבים עבור גורל גזירת אינו העוני

ספורותעםצבירתניסיוןוכישוריםבשוקהעבודה.
מבחינתקובעיהמדיניות,ישנהחשיבותמכרעתלמדידתמשךהעוני.ישהבדלמשמעותיבין
משפחההנמצאתבמצוקהזמניתלביןמשפחההנמצאתבעוניכרוניוזקוקהלהתייחסותמיוחדת.
העוני אחד, במצב קיצוני: באופן השונים מצבים משני לנבוע יכול זהה עוני שיעור תאורטית,
נמצאת נתונהקבוצהמסוימת כךשבשנה גדולה, אוכלוסייה פני על טווחאךמתפרס הואקצר
נכנסתאליו.במצבזהאישאינו בעוני,אךבשנהשלאחרמכןהיאנחלצתממנו,וקבוצהאחרת
בלבד, נחלתהשלקבוצהקטנה הוא העוני זאת, לעומת במצבהשני יותרמשנהאחת. עני נותר
אךקבוצהזונותרתבעוניהשנהאחרשנהמבליאפשרותלהיחלץממנו,בעודשארהאוכלוסייה

אינהיודעתעונימהו.
פיו על לדעת ניתן לא העוני, למשך מתייחס או מודד אינו הלאומי הביטוח שדוח מכיוון
לאיזהמשניהמצביםהקיצונייםהמצבבישראלדומה.קובעיהמדיניותאינםמקבליםנתוניםעל
המוביליותהחברתיתוהאפשרותשלמשפחהענייהלהיחלץמעוני.זהונתוןהכרחיעלמנתלבסס

מדיניותיעילהלטיפולבעוני.
מחברידוחהביטוחהלאומימודיםבדוחעצמוכיעלמנתלקבלנתוניםאמיניםיותרבנוגע
ל'עונימתמשך'ישצורךבסקריםהעוקביםאחראותןמשפחותלאורךזמן.סקריםכאלהנמצאים
ותועלתם שאיכותם נתונים לפרסם ממשיך הלאומי הביטוח ובינתיים בלמ"ס, בנייה בתהליך

לקובעיהמדיניותולדיוןהציבורימוטלתבספק.
אולםאיןצורךלהמתיןעדשיושלםתהליךהבנייה,האיסוףוהעיבודשלנתוניהסקר.אילו
ידי על זאת לעשות יכול היה בישראל, החברתית המוביליות את למדוד הלאומי הביטוח רצה
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שימושבנתוניםהנמצאיםכברברשותו.לדוגמה,ניתןהיהלעקובאחרתשלומיהביטוחהלאומי
אבטלה דמי או הכנסה הבטחת קצבת ממקבלי שיעור איזה האוכלוסייה: של מייצג מדגם של
תשלומי לשלם ומתחיל קצבאות לקבל מפסיק שיעור ואיזה זמן, לאורך נתמך להיות ממשיך
ביטוחלאומיממשכורתולאחרששכרועלה?לעומתזאת,איזהשיעורמהאנשיםהמשלמיםדמי
אבטלה? דמי או הכנסה הבטחת לקצבת וזקוקים למצוקה נקלעים ממשכורתם לאומי ביטוח

מעקבדומהניתןלעשותגםעלמשלמימסהכנסה.

אין חלוקה של עניים עובדים לפי היקף המשרה ומשכּה

תופעתהענייםהעובדיםזכתהלתשומתלבבדוחותהביטוחהלאומיובתגובותהתקשורתיותלו,
אולםגםכאןהעמקהבנתוניםמגלהשהםאינםמלמדיםהרבה.

שעבדו מפרנסים שני עם משפחות כעובדות: המוגדרות משפחות של שונים סוגים ישנם
מפרנס עם משפחות מלאה, במשרה אחד מפרנס עם משפחות השנה, כל לאורך מלאה במשרה
שעה עבד כי השיב אם )גם מהשנה חלק לאורך רק שעבד מפרנס עם משפחות חלקית, במשרה
אחתבלבדבשלושתהחודשיםשקדמולסקר,משפחתותיחשבעלפיהביטוחהלאומיכ'משפחה
עובדת'(.הנתוניםשלהביטוחהלאומיאינםמתייחסיםלכלהאפשרויותהללוומקבציםאתכל
'המשפחותהעובדות'לשתיקבוצות:משפחותעםמפרנסאחדומשפחותעםשנימפרנסיםויותר

)בלינתוניםעלהיקףאומשךהמשרה(.
בממוצע כי, ומצא העובדים העניים על מיוחדים דוחות בשני זו לבעיה התייחס ה-OECD
אינו העבודה שעות סך עניות, המוגדרות מהמשפחות שלישים בשני בארגון, החברות במדינות
מגיעלהיקףשלמשרהמלאהבמשךחצישנה)אומחציתהמשרהבמשךשנה(.4בנוסף,מביןכל
לקו מתחת חיים 10% רק נמוך, בשכר מפרנס שבו בית במשק החיים העבודה בגילאי האנשים
מאשר לשעה לשכר פחות הרבה קשור בעבודה לעוני 'הסיכון כי הסיקו הדו'ח מחברי העוני.

להיקףהמשרה,משךההעסקהוהרכבמשקהבית'.
עבדובמשרותחלקיותאובמשךחלקמהשנה עובדים עניים השאלהכמהמאלההמוגדרים
וכמהמהםעבדובמשרותמלאותלאורךכלהשנה,היאשאלהמכרעתמבחינתמדיניות. בלבד,
בשכר עובדים בקרב לעבודה התמורה את 'לשפר הוא המדיניות של המרכזי האתגר כי ייתכן
נמוך',כפישכתובבמבואלדוחהביטוחהלאומי,אולםייתכן,ואףסביר,שהאתגרבישראלדומה
לאתגרב-OECD:לדאוגשהמשקיספקמשרותבהיקףובמשךהעסקה)גםבשכרנמוך(שיאפשר
לעובדיםלעלותמעללקוהעוני.כלעודאיןנתוניםעלהיקףומשךהמשרותשלהענייםהעובדים,

איןבסיסנתוניםעובדתישניתןלהסיקממנומהיהמדיניותהנכונה.
עלפיהכותרותעלשיעורםהגבוהשלהענייםהעובדים,נראהכיאופןהצגתהנתוניםמחליש

4 OECD, In Work Poverty: What Can Governments Do?, Policy Brief, September 2009 and OECD, Is Work 
the Best Antidote to Poverty, Chapter 3, OECD Employment Outlook 2009 - Tackling the Jobs Crisis 
)OECD 2009(.



75 דעה אחרת                                                              ירדן גזית – מי אמר עני? הרהורים אפיקורסיים על הגדרת העוני בישראל

אתהאסכולההמדגישהאתחשיבותעידודהיציאהלעבודהכדילהתמודדעםהעוני,ומחזקאת
האסכולותהאחרות.

התעלמות מרמת החיים של העניים

נמוכה לנפשתקנית יחסית.משפחהשהכנסתה כאמור, היא, הלאומי הביטוח של העוני הגדרת
ממחציתההכנסההחציוניתבמשקתיחשבענייה.כלומר,בשניםשלצמיחה,כאשרההכנסהשל
רובהמשפחותעולה,עולהגםההכנסההחציוניתועמהקוהעוני.משפחותלאעניותששמרועל
גובהההכנסהשלהן,אושהכנסתןעלתהבשיעורנמוךמהעלייהבהכנסההחציוניתבאותהשנה
הוכנסועלידיהביטוחהלאומילתוך'מעגלהעוני',למרותשרמתחייהןלאנפגעהאלאשופרה.

עמד 2011 בשנת ₪.5 5,230 נפשות 5 בת למשפחה העוני קו היה 2002 בשנת לדוגמה, כך,
על 23.8%. של האינפלציה( )בניכוי ריאלית עלייה ₪, 7,502 על גודל באותו למשפחה העוני קו
בישראללמעלה 2008 חיובשנת ירושליםלחקרשווקים, בישראלשלמכון דוחמצבהעניים פי
מ-600,000נפשות)9%מהאוכלוסייהו-38%מהמוגדריםענייםבאותהשנה(עניות,אשרהכנסתן

1997. הריאליתורמתחייהןהייתהמעללקוהעוניכפישהוגדרבשנת
נתוניהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקהאכןמלמדיםכישיעורהבעלותעלמוצריםבניקיימא
אלה בשנים עלה התחתון העשירון בקרב לאינטרנט ומנוי ביתי מחשב נייד, טלפון מזגן, כגון

.2 באופןמשמעותי,כפישניתןלראותבטבלה
זאת, לעומת דומה. נותר ו-2008 2003 ביןהשנים העוני שיעור הביטוחהלאומי, דוח פי על
עלפימדדחלופישלהיכולתלרכושסלמוצריםבסיסי,מדדשבומשתמשבנקישראללמדידת

עוני,חלהירידהשל6.23%

2: שיעור הבעלות על מוצרים בני קיימא בעשירון התחתון, 2010-2002 )באחוזים( טבלה 

השינוי 200220102010-2002מוצר

+22.649.226.6מזגן

+47.468.220.8מיקרוגל

+30.059.129.1מחשבביתי

+5.837.832.0מנוילאינטרנט

+67.986.618.7טלפוןנייד
'שיעורהבעלותעלמוצריםבניקיימאבעשירוניםשלמשקי מקור:עיבודלנתוניהלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,
סטטיסטי שנתון 5.33, ולוח 2004, לישראל סטטיסטי שנתון 5.35, לוח סטנדרטית', לנפש נטו הכנסה לפי בית,

לישראל2012

2002– המוסדלביטוחלאומי,מינהלהמחקרוהתכנון,ממדיהעוניואיהשוויוןבהתחלקותההכנסותבמשק, 5
.)2003 ממצאיםעיקריים,המוסדלביטוחלאומי)ירושלים,

.2010 ירדןגזית,דוח מצב העניים בישראל,מכוןירושליםלחקרשווקים,ירושלים, 6
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המשמעותשלעלייהבשיעורהעוניביחסלשנהקודמתעלפיהגדרתהביטוחהלאומיאינה,
בשנה בה שחיו החיים ברמת לחיות להם מאפשרת אינה אנשים יותר של שהכנסתם כן, אם
שעברה.המשמעותהיאשהכנסתםשליותראנשיםנמוכהיותרביחסלהכנסההחציוניתבמשק,

המשתנהמשנהלשנה,גםאםרמתהחייםשלהםבפועלעלתהאולאהשתנתה.
איןספקשלקובעימדיניותישענייןלדעתמהםממדיאיהשוויוןבהכנסהבמשק.איןספק
גםשעונינמדדביחסלמקובלבחברה.אולםרובהאנשיםתופסיםאתהמושגעוניכמושגהמצביע
עלרמתחייםנמוכהבפועלועלחוסריכולתלענותעלצרכיםחיונייםבפועל.ישנהחשיבות,אם
עניים,כדישיהיהברורמהמצבםהאמתי. כן,גםלמעקבאחררמתחייהםשלאלההמוגדרים
נתוני מאשר סטטיסטיים ועיוותים למניפולציות פחות נתונים חיים רמת על נתונים בנוסף,
הכנסה.דוחהביטוחהלאומיאינוכולל,מעברלנתוניההוצאההכלליים,נתוניםעלרמתהחיים

שלהעניים.

OECD-שוני בין שיטת המדידה של הביטוח הלאומי לזו של ה

היא השיטה הגופים בשני ה-OECD. של מזו מעט השונה בשיטה עוני מודד הלאומי הביטוח
גודלהמשפחה כן ועל תקנית, לנפש החציונית פימחציתמההכנסה על נקבע העוני וקו יחסית,
המצב להשוואת המשמשת 'השיטה כי מסבירים הדוח כותבי אולם העוני. קו גובה על משפיע
לבין הלאומי הביטוח בין שונה השקילות'( )'סולם גודלן לפי משפחות בין החברתי-כלכלי
ה-OECD'.בהערתשולייםכותביםמחבריהדוחכי'תוצאותראשוניותשלמחקרבתהליךבנושא
זהמצביעעלכךשגישהשמניחהשוויוןברמתהחייםשלמשפחותלפיסלצריכהשכוללמוצרים
חיונייםנוספיםלמזוןכגוןדיור,ביגודוהנעלהמביאלסולםשקילותדומהמאודלזההמתקבל
לפישיטתה-OECD'.במיליםאחרות,עלפימחקרזה,שיטתהמדידהשלה-OECDמתאימהיותר

מזושלהביטוחהלאומיעלמנתלהעריךאתרמתהחייםשלמשפחותבפועל.
כך, פחות. המדויקת השיטה את ולהדגיש להמשיך הלאומי מהביטוח מונעת אינה זו עובדה
בעודעלפישיטתהמדידהשלהביטוחהלאומי,תחולתהעונישלנפשותהחיותבמשפחהעםשני

מפרנסיםויותרעמדהעל6.7%,לפישיטתהמדידהשלה-OECDעמדהשיעורעל3.5%בלבד.

סיכום

בבעיות לוקים הלאומי הביטוח בידי ולציבור המדיניות לקובעי המסופקים העוני נתוני
מתודולוגיותובפרשנותמוטית.נתוניםאלהאינםמאפשריםלקייםשיחציבורימבוסס-נתונים

ורלוונטילטיפוליעילבבעייתהעוניבישראל.
נראהכיהעיוותיםבהצגתהנתוניםמשרתים,במודעאושלאבמודע,אתהאסכולותהמדגישות
עם להתמודדות ככלים המינימום שכר העלאת ואת ההעברה ותשלומי הקצבאות חשיבות את

העוני,וזאתעלחשבוןעידודהיציאהלעבודה,הכשרותמקצועיותוחינוךמבוגרים.
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שתדרוש כך ידי על להתחיל ברצינות בעוני הטיפול נושא את לקחת המעוניינת ממשלה על
מהגורמיםהמקצועייםלקבלאתהנתוניםשיסייעולהבכך.כלעודנתוניהעוניימשיכולהימדד
ולהיותמוצגיםכפישהםנמדדיםומוצגיםכיוםעלידיהביטוחהלאומי,לאניתןיהיהלדעתמהו

סוגהטיפולהיעילביותרלהתמודדעםבעייתהעוניבישראל.
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