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מיהם העניים וכיצד ניתן , בהתאם לכך כדי לנסות ולבחון מהו העוני. העוני הוא תופעה חברתית רבת פנים

  . להקל על מצוקת העוני לא מספיקה אמידה חד ממדית

בוחרות קו עוני לפי , "אובייקטיביות"המכונות , דת העוני ברמה החברתיתהגישות המקובלות לאמי

. קריטריונים נורמטיביים כלשהם ובוחנות מהו מספר משקי הבית והנפשות שאינם מגיעים לסף שנבחר

  . בהתאם לזאת האוכלוסייה שאינה מגיעה לסף העוני מוגדרת כענייה

מציעה לבחון בקרב העניים עצמם מהן מצוקותיהם  והיא "הסובייקטיבית"ישנה גישה המכונה הגישה 

  . וכיצד הם היו סבורים שניתן לפתור אותן

 ובה בוחנים באמצעות "ההסכמה החברתית"גישה נוספת לבחינת העוני ומאפייניו בחברה מכונה גישת 

יה גישה זו בוחנת מהי רמת ההכנסה מקובלת חברתית כראו. מה נתפס בחברה מסוימת כעוני, מדגם מייצג

  . הסקר הנוכחי מביא לידי ביטוי את הגישה הזו. לקיום

זאת מאחר שמאפייני המגזר הערבי שונים , יש לציין שהסקר נערך בקרב האוכלוסייה היהודית בלבד

שיעור העוני בקרב המגזר הערבי גבוה מהממוצע הכללי , יחד עם זאת. אקונומית-דמוגרפית וסוציו

 . מחמירה את הממצאיםההייתלתם באוכלוסייה ולכן סביר להניח שהכל
  שאלות הסקר ואוכלוסיית המדגם

" מחשוב"בהתאם לגישת ההסכמה החברתית הסקר שנערך בהזמנת מרכז מאקרו ובביצוע חברת הסקרים 

בחן מהי ההכנסה ,  נשאלים500 בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל בן 2007בסוף מאי 

בנוסף וכדי לחדד את ההשוואה לקו העוני המקובל הוצגה . ות בנוחיותהחודשית המספיקה למשפחה לחי

  .  הדרושה לנפש אחת במשק הביתתהמינימאלילנשאלים השאלה מהי לדעתם ההכנסה 

ועל האפשרות שהם , בנוסף נשאלו הנסקרים על תפיסתם הסובייקטיבית לגבי עצמם כעניים או כלא עניים

  .לן פרוט תוצאות הסקרלה. חוו קשיים כלכליים מסוגים שונים

  תוצאות הסקר

  קו העוני לפי הגישה ההסכמית

 .לחודש ₪ 12,261עומדת על ,  הנתפשת כזו שדרושה למשק בית כדי לחיות בנוחותתהמינימאליההכנסה 

מה שמעיד על כך שקו .  ממשקי הבית בישראל24%-להכנסה זו ומעלה לפי נתוני סקר הכנסות זוכים רק כ

 את הגישה היחסית נמוך בהרבה מקו העוני לפי הגישה ההסכמית בישראל הבאה העוני הרשמי המייצג

 .לידי ביטוי בתוצאות הסקר

  
  צוות ההיגוי

2007 אוקטובר   ר"וי,  מר עוזי ברעם
  כ גלעד ארדן"ח

  מר הרמן בונץ
  ר יוסי ביילין"כ ד"ח
  מירה דותןכ ע"ח
  כ נדיה חילו"ח
  כ שי חרמש"ח
  כ אורית נוקד"ח
          כ אפרים סנה"ח
  :תקציר  

בוחרות קו , "אובייקטיביות"המכונות , ני ברמה החברתיתהגישות המקובלות לאמידת העו •  חברי צוות ההיגוי בעבר

עוני לפי קריטריונים נורמטיביים כלשהם ובוחנות מהו מספר משקי הבית והנפשות שאינם 

 .בהתאם לזאת האוכלוסייה שאינה מגיעה לסף העוני מוגדרת כענייה. מגיעים לסף שנבחר

  ,ר ראשון"יו
  ל "הנשיא חיים הרצוג ז

  , ר שני"יו
  ל"צדוק ז. מר חיים י

 ובה בוחנים "ההסכמה החברתית" גישה נוספת לבחינת העוני ומאפייניו בחברה מכונה גישת •  ר יהודה לנקרי"ד

גישה זו בוחנת מהי רמת ההכנסה . מה נתפס בחברה מסוימת כעוני, באמצעות מדגם מייצג

  . הסקר הנוכחי מביא לידי ביטוי את הגישה הזו. מקובלת חברתית כראויה לקיום

  כ מיכאל איתן"ח
  י כץד יוס"עו
  ר וינפריד וייט"ד
  כ גדעון סער"ח
  שר, כ יצחק הרצוג"ח

כדי לחיות ) נפש אחת במשק בית( הנתפשת כזו שדרושה לאדם בודד תהמינימאליההכנסה   •

למעלה מפי שניים מהכנסת קו העוני הרשמי ,  כלומר.לחודש ₪ 4,075עומדת על , חותבנו

 .לחודש בלבד ₪ 1,927 על 2006-לנפש בודדת במשק בית שעמדה ב

  כ  אתי לבני "ח
  שר, כ איתן כבל"ח
  

  :בשיתוף 
   קרן פרידריך אברט

 43%ורק ,  חשו שהם עניים לעיתים קרובותה מהאוכלוסיי24%ממצאים נוספים מלמדים כי :חסויות  •

 דיווחו כי וויתרו על מזון 12%. ילא חוששים מכך שהם או בני משפחתם יקלעו למצב של עונ

 .כתוצאה מקשיים כלכליים
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בכך ניתן לראות כי גישת ההסכמה החברתית ,  ברמת ההכנסה הנוכחיתההעלייעולה עם ,  הנתפסת כדרושה למשק ביתתהמינימאליההכנסה 

ככל שההכנסה של , כלומר. בחברה הוא יחסי גם בתפיסות של האינדיבידואלים בחברההעוני  מראה כי, הבאה לידי ביטוי בהצגת השאלה הזו

  .משק בית יותר גבוהה כך גם עולים הצרכים ובהתאם תגדל המצוקה מעצם הירידה ברמת החיים

יד על כך ממצא זה עשוי שוב להע.  בגילההעליייורדת עם  הנתפסת כדרושה למשקי הבית תהמינימאליממצא מעניין הוא שההכנסה 

נמצאת , מאחר שרמת החיים כפי שזו נמדדת על ידי התוצר לנפש, כלומר. שההתרגלות לתנאי המחיה גמישה בעלייתם וקשיחה כלפי מטה

ההכנסה , ועמה גם מגוון מוצרי הצריכה והצרכים החדשים שנוצרים עם ההתקדמות הטכנולוגית, במגמת עלייה מאז קום המדינה ועד היום

   .גבוהה יותר מזו הנדרשת על יד מבוגרים, הנתפסים על ידם כבסיסיים,  על מנת לספק את צרכיהםהדרושה לצעירים

כגבוהה יותר מאשר מסורתיים ,  הדרושה לקיום בנוחותתהמינימאליממצא צפוי המתאים לניתוח לעיל הוא שחילונים תופסים את ההכנסה 

  . ודתיים

,  כלומר.לחודש ₪ 4,075עומדת על , כדי לחיות בנוחות) נפש אחת במשק בית(דד  הנתפשת כזו שדרושה לאדם בותהמינימאליההכנסה 

, התשובה על שאלה זו. לחודש בלבד ₪ 1,927 על 2006-למעלה מפי שניים מהכנסת קו העוני הרשמי לנפש בודדת במשק בית שעמדה ב

. י שאינה קשורה לנוחות האישית של הנשאלמבטאת את התפיסה החברתית על עונ, שנוסחה באופן לא אישי בניגוד לשאלה הקודמת

לבין השאלה הנוכחית ,  הדרושה למשפחת הנשאל כדי לחיות בנוחותתהמינימאליהקודמת שהתרכזה בהכנסה : ההוכחה להבדל בין השאלות

ל הנשאל נעוצה בקיומו של קשר סטטיסטי מובהק בין רמת ההכנסה ש,  הדרושה לנפש אחת במשק הביתתהמינימאלישהתמקדה בהכנסה 

 אל מול העדר קשר סטטיסטי בין רמת הכנסתו של הנשאל לבין תשובתו באשר לרמת ההכנסה –לבין תשובתו על השאלה הראשונה 

פה . ביחס לקשר זה בשאלה הקודמת, הקשר הסטטיסטי בין התשובות לשאלה זו לבין גיל הפוך אף הוא.  הדרושה לנפש אחתתהמינימאלי

 את ממצא זה ניתן להסביר בכך שמשקי בית בודדים רבים –אלים שדרושה הכנסה גבוהה יותר לנפש אחת ככל שהגיל עולה סבורים הנש

  . באוכלוסייה הם של קשישים

  חווית העוני

 שיעורים גבוהים .שהם עניים מדי פעם או לעיתים קרובותחשו  24%במקביל . שהם עניים, 15 מהמרואיינים לא חשו אף פעם מאז גיל 58%

כלומר מי . מה שמרמז על העובדה שהעוני הוא תופעה מתמשכת, מצויים בקרב בעלי הכנסה גבוהה, י שאף פעם לא חשו עונייחסית של מ

גם אם הוא מצוי מעל לקו , זאת בניגוד למי שהכנסתו נמוכה. שהכנסתו ברגע נתון גבוהה יש סיכוי רב יותר שעל פני החיים פחות יחוש עוני

  .הוא מצוי בסיכון רב יותר לרדת מתחת לקו על פני תקופת חייו, ודתי ובנתוני חתךהעוני הרשמי הנמדד באורח נק

מחד היא מבטאת את הפער בין הצרכים של המבוגרים שבתקופת .  חוו עוני מבטאת שתי מגמות סותרות55העובדה שפחות מבוגרים מעל גיל 

בין היתר גם במובן של מוצרים שלא היו קיימים ועמם : החיברות המשמעותית בחייהם התרגלו לרמת ולהרכב צריכה שונה מהצעירים

עשוי לבטא ממצא זה את העובדה ששיעורי העוני הרשמיים , מאידך. על ידי התאגידים) socially constructed(צרכים שלא הובנו חברתית 

תיים ובמובן הזה לוקח בחשבון את שיעור העוני הרשמי מבטא את הגידול בפערים החבר. נמצאים במגמת עליה מונוטונית על פני השנים

  .השתנות התנאים ואפשרויות הצריכה

 אינה תופסת את 50%אוכלוסיית החרדים ששיעורי העוני הרשמיים בקרבה עולים על , באופן העולה בקנה אחד עם מחקרים שונים בספרות

יפרנציאציה בנורמות שבין קבוצות אוכלוסייה גישת ההסכמה החברתית נותנת ביטוי גם לד. עצמה כחווה עוני לפי ממצאי הסקר הנוכחי

  . דיפרנציאציה שלה חשיבות גבוהה במיוחד בחברה הטרוגנית כדוגמת החברה הישראלית, שונות

הוא שבעלי תארים אקדמיים , העולה בקנה אחד עם מחקרים שונים על שוק העבודה הקושרים בין רמת ההכנסה להשכלה, ממצא צפוי נוסף

  . ני ביחס לבעלי השכלה נמוכה יותרחוו פחות מצוקת עו

  החשש מפני העוני

ביחס לשאלות הקודמות שאלה זו . מכךחוששים כי הם אינם  43%בתשובה לשאלה האם אתה חושש שאתה או בני משפחתך תהיו עניים ענו 

ההסבר לממצא זה נובע מכך שהכנסתם . הגברים פחות חוששים מכך שהם או בני משפחתם יקלעו לעוני.  בכיוון הצפוי–מבטאת פער מגדרי 

ואכן בעלי הכנסה . גם כתוצאה מכך שכשהם בשוק העבודה הם עובדים יותר מהנשים, הממוצעת של גברים גבוהה בשיעור ניכר מזו של נשים

מחקרים מראים כי נשים נוטות להביע יותר חשש ואף פחות , בנוסף. ת בעלי ההכנסות הנמוכותממוצעת וגבוהה פחות חוששים מעוני לעומ

האוכלוסייה החרדית והדתית פחות חוששת מעוני מאשר האוכלוסייה , כתוצאה משוני בערכים ובנורמות שאלו מכתיבים. בטוחות בעצמן

  .מת הכנסהפער זה מבטא הבדלים בתפיסת מיהו העני ולא הבדלים בר. החילונית

  ?במה באה לידי ביטוי המצוקה מעוני

קירור הבית וחימום , הנעלה וביגוד, חופשה -התבקשו המרואיינים להתייחס לארבעה סעיפים בהוצאות משק הבית כדי לבחון שאלה זו 

  .ם החודשים האחרונים יצא להם לוותר עליו בגלל קשיים כלכליי12ולציין לגבי כל אחד מהם האם במהלך  - ומזון

 מהאוכלוסייה היהודית חשו את האילוץ התקציבי 61%, כלומר.  מהנשאלים לא נאלצו לוותר על דבר מבין ארבעת הסעיפים הללו39%רק 

  . כמרסן את חופש ההחלטה שלהם וכפוגע ברמת חייהם במובן הזה

. 51.4% –עליו ויתרו רבים ביותר ,  לחופשה והוא הנסיעה–מבין הסעיפים שהוגדרו ניתן לראות שהסעיף שנורמטיבית הכי מוגדר כמותרות 

 23%.  דיווחו כי וויתרו על רכישת מוצרים אלו כתוצאה מקשיים כלכליים42% –בהתאם הסעיף השני עליו ויתרו רבים הוא ביגוד והנעלה 

עומק העוני הוא .  לעומק העוניאחוז זה עשוי לבטא מדד.  וויתרו על מזון כתוצאה מקשיים כלכליים12%-וויתרו על קירור או חימום ביתם וכ

הוא , שמעבר להיותו הצורך הכי בסיסי של בני אדם באשר הם, הצורך לוותר על מוצר מזון. מושג המבטא את מרחקם של העניים מקו העוני



נשים דיווחו בסקר באופן מובהק , כך.  תופעה המכונה בספרות כפמיניזציה של העוני–גם בשאלות הללו בא לידי ביטוי הפער המגדרי 

רכישת בגדים או , 18.4% לעומת 27.2%על קירור או חימום הבית , 6.1% לעומת 16.7%רו על מזון וויתסטטיסטית יותר מהגברים כי הן 

  . 44.9% לעומת 57.6% ונסיעה לחופשה 28.2% לעומת 54.5%נעליים 

 כשזו נאמדת על ידי המוסד – של אוכלוסיית העניים יהדמוגראפ של שאלה זו מתאים באופן כמעט מלא עם הפילוח יהדמוגראפהפילוח 

בעלי השכלה נמוכה וילידי , בעלי הכנסות נמוכות: באמידה הרשמיתאלו שנחשבים ליותר עניים . לביטוח לאומי בדרך הרשמית

המובחנת כענייה ביותר על ידי , ההתאמה מופרת כאשר מתייחסים לאוכלוסיית החרדים. אפריקה גם נאלצו לוותר יותר על צריכה/אסיה

  . נה מכלל המדגםבמענה לשאלת הויתור על הצריכה החרדים אינם מוותרים באופן שו. האמידה הרשמית של העוני

  סיכום

.  גישה המכונה בספרות הגישה ההסכמית–הסקר שאת תוצאותיו תארנו לעיל מביא לידי ביטוי גישה אחרת לבחינת העוני והיקפו בחברה 

כנסה גישה זו מביאה לידי ביטוי ממדים ומאפיינים של עוני שאינם באים לידי ביטוי בגישה הרשמית האומדת קו עוני יחסי שהוא מחצית הה

המימדים יוצאי הדופן שבאו לידי ביטוי בתוצאות הסקר הם בראש ובראשונה תפיסתם .  ובוחנת מי מצוי מתחתיו ומי מעליו–החציונית 

, בנוסף. המבטאת את הפערים הנורמטיביים בינם לבין קבוצות אוכלוסייה שונות בחברה הישראלית, העצמית של החרדים כלא עניים

פער הקיים בין חווית העוני של נשים לגברים שלא בא לידי ביטוי באמידה הרשמית המתייחסת להכנסת משק תוצאות הסקר הראו את ה

 מהאוכלוסייה היהודית בישראל מוותרת על מזון 12%-הסקר הביא לידי ביטוי את עומק העוני שמבוטא בכך ש, כמו כן. הבית כיחידה

  . כתוצאה מאילוצים תקציביים

 להוסיף ולערוך סקרים בגישה דומה כדי להביא מימדים שונים של עוני שנדחקים על ידי האמידה הרשמית שלא לפיכך נראה כי יש מקום

  . שקבעו את דרך האמידהםאלא רק לתפיסות הפרופסיונאליי, נותנת מקום לתפיסות החברתיות של האוכלוסייה

  

  

  

  

  


