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 עני? איזהו – 1שיעור 

 

מיהו עני היא לכאורה שאלה פשוטה ומובנת מאליה, שכן אנחנו נוטים  השאלה
כעל מחסור במשאבים חומריים. הניסיון  -לחשוב על עניים ועוני במונחים צרים 

לברר לעומק את השאלה יפגיש אותנו אפוא עם המורכבות של התיאור או 
 ההגדרה של העוני.

נקיטת עמדה כלפי  –וי או בסמוי בגל –הדיון על עוני איננו ניטרלי, יש בו תמיד 
התופעה: עמדה של קבלה והשלמה כ"רע הכרחי", עמדה של שיפוט והאשמת 
העניים במצבם, או עמדה של ביקורת על החברה ועל המדיניות היוצרת את 

 העוני. 
כידוע, השפה מעצבת את האופן שבו אנו חושבים, ועצם הדיבור על "עניים" 

העוני הוא תכונה. לעתים קרובות מקשרים עוני עם פסיביות,  לפיה מעצב חשיבה 
תלותיות, עצלנות ובטלנות. התיאור הזה הוא תיאור מצמצם, שמרחיק אותנו 
מחוויית הסבל והכאב שחווים אנשים הנתונים בעוני ומן המאבק היומיומי שהם 

ך מנהלים. יש המציעים לדבר על "אנשים החיים בעוני" ולא על "עניים", ובכ
 .1לשקף את העובדה שהעוני הוא מצב ולא תכונה

 
נבקש מהתלמידות/ים לצייר על דף תמונה שהנושא שלה הוא 'עוני', או לכתוב תיאור 
מילולי של תמונה כזאת. מי שסיימו לצייר או לכתוב יעבירו את הדף שלהן/ם לתלמיד/ה 

ויגיבו לו על גבי הדף: בשאלה, שיושב/ת לידן/ם, ואלו יתבוננו בציור או יקראו את הכתוב, 
 מחשבה או רגש.

 

                                                             
) מקוון, (10.05.2009סומק רוני, "כאילו אפשר למתוח קו ולומר: מתחתיו עוני", אתר 'ממזרח שמש', 1
)pdf( 

 
נבקש מהתלמידות/ים להסתובב בכיתה, להתבונן בציורים ולקרוא את התיאורים. 

איך ציירתם/ן עוני? למה? מה דומה בין הציורים? מה שונה ביניהם? האם נשאל: 
? האם עוני זה מושג קרוב אלינו או רחוק א/נשים שחיים בעוני נראים שונים מאיתנו

 מאיתנו? איך זה קשור לחיים שלנו?
נדגיש שעוני הוא לא רק התמונות הנפוצות של אנשים מחוסרי בית, שמחפשים בזבל או 

 אנשים שחיים בעוני יכולים להראות כמו כולנו. לבושים בסחבות...

1Fסרטוןבשלב הבא נקרין 

  .של הטלוויזיה החברתית 2

את הסרטון בכמה נקודות, כדי לאפשר לתלמידות/ים לענות בעצמן/ם על  נעצור 
 השאלות שמופיעות בסרטון. קודם יענו במחברות באופן אישי, ואח"כ ישתפו במליאה. 

 ון):לעצור בה את הסרט השאלות (בנקודת הזמן שיש 

  התלמידות/ים יענו  מי נחשב לעני בחברה הישראלית? נשאל: - 0:15 – 1עצירה
 במחברות ואח"כ ישתפו.

  מאותו סכום זה קו העוני. נסביר את המושג חציון, אם טרם  50% - 0:43  - 2עצירה
נלמד, וכיצד מגדירה המדינה מי נחשב לעני (עפ"י ההכנסה). נקרין קטע זה יותר 

למה לדעתכן/ם צריך למדוד עוני? ומה עשויה להיות ונשאל: מפעם אחת. נוסיף 
 הבעייתיות בהגדרת העוני לפי קו העוני?

 
 
 
 

 )מקוון, (01.02.2018"עוני בישראל", אתר הטלוויזיה החברתית, 2

http://mizrach.org.il/articals/important_lessons/on_poverty/limtoah%20kav.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/limotoach_kav.pdf
https://tv.social.org.il/social/2018/02/01/poverty-in-israel
https://tv.social.org.il/social/2018/02/01/poverty-in-israel
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נהוגה הגישה היחסית לקביעת קו העוני (מדד שעל פיו קובעים בישראל היום 
) מההכנסה החציונית. 50%כמה עניים יש בחברה). קו העוני מחושב כמחצית (

הכנסה חציונית היא הסכום שמחלק את אוכלוסיית ישראל לשני חלקים שווים: 
מחצית האוכלוסייה שהכנסתה גבוהה מסכום זה, ומחצית האוכלוסייה 

נמוכה מסכום זה. קו העוני מחושב על ידי המוסד לביטוח לאומי, שהכנסתה 
דו"ח על היקף העוני בחברה  –המפרסם אחת לשנה את "דו"ח העוני" 

 הישראלית.
כלכלן ופילוסוף יליד הודו, חתן פרס  - גישה מורכבת יותר לעוני מציג אמרטייה סן

תפת לו והיא משו ,. הגישה נקראת "גישת היכולות"1998נובל לכלכלה 
ולפילוסופית מרתה נוסבאום. לפי גישה זו עוני הוא מצב של היעדר יכולות ולא 
רק של היעדר משאבים כלכליים, היעדר הזדמנויות לבחור חיים שהם בעלי ערך 
מבחינתו של הבוחר. הבדלים ביכולות בסיסיות להשיג הישגים יכולים לנבוע 

מהבדלים מגדריים ומתנאי פתיחה מבריאות ותזונה לקויות, מהיעדר חינוך ודיור, 
נחותים בגישה לשוק. היכולות העומדות באופן מעשי לרשותו של אדם תלויות 

כלכלית. לכן המדיניות -בהסדרים החברתיים, כלומר במדיניות החברתית
סן ניגש אל בעיית  הראויה לפי סן היא מדיניות רווחה המתחשבת במשתנים אלו.

מוסרית. -רות, כלומר מנקודת מבט ערכיתהעוני מנקודת המבט של ערך החי
גישתו הכלכלית של סן היא אפוא גישה שמנסה להחזיר ערכים ומוסר אל השיח 
הכלכלי. החירות היא היכולת המעשית של האדם לממש תפקודים שונים. זה 
כולל יכולות לסיפוק צרכים בסיסיים כמו מזון, בריאות, חינוך, תוחלת חיים גבוהה 

ורכבות כמו יכולת לקחת חלק בחיי הקהילה, לרכוש לו הערכה ועד לחירויות מ
עצמית וכדומה. איכות החיים נמדדת לפי היכולת להשיג תפקודים בעלי ערך, 

 .3מעבר לקיום הבסיסי

 
                                                             

) מקוון, (10.05.2009מר: מתחתיו עוני", אתר 'ממזרח שמש', סומק רוני, "כאילו אפשר למתוח קו ולו3
)pdf( 

 

 
  הצרכים שחיוניים לחיים בכבוד?  5מהם לדעתכן/ם  נשאל: - 1:04 - 3עצירה

רק את התשובה לשאלה, התלמידות/ים יענו במחברות, ואח"כ ישתפו. נקרין 
 ונסביר את המושגים: אי ביטחון תזונתי, יוקר המחיה וקו העוני בישראל.

 
הוא מונח המתאר מצב שבו משק בית או אדם פרטי מקבל גישה ביטחון תזונתי 

הוא מצב שבו למשק בית אי ביטחון תזונתי ישירה ויום יומית למזון. לעומת זאת 
  יומית למזון. או אדם אין גישה ישירה או יום 

הוא מושג המתייחס לעלות הממוצעת לצריכה (להוצאות) של משקי יוקר המחיה 
 הבית הנדרשת לשם שמירה על רמת חיים מסוימת באזור נתון. 

. כלומר משפחהל החציוניתמההכנסה הפנויה  50%-מוגדר כקו העוני בישראל 
קו העוני  שלחצי מהמשפחות יש הכנסה גבוהה ממנה ולחצי נמוכה ממנה.

 .המוסד לביטוח לאומידי מחושב על י ישראלב
 

של ז'בוטינסקי:  הממ"ים 5בהקשר של המודל הרב ממדי ניתן להזכיר גם את 
-בבסיס גישתו הכלכלית של ז'בוטינסקי, עמדה גישה שתמכה בתיאוריה סוציאל

דמוקרטית הטוענת שהמדינה היא האחראית העיקרית לביטול העוני ולהבטחת 
תנאי מחיה מינימליים של כל אדם. בקרב חוגים רבים נהוג לזהות את מדיניות 

מים. עקרון זה משמעותו חובת ”המבוטינסקי בעקרון הקרוי חמשת ’הרווחה של ז
המדינה לספק את הצרכים הבסיסיים של כל אזרח ולא משנה אם הוא עשיר או 
עני: מורה (חינוך), מרפא (רפואה), מעון (דיור), מלבוש (ביגוד) ומזון (תזונה). 

מים באים לידי ביטוי בפעולות כגון: שיכון, ”במובנים מודרניים חמשת המ
 .4ת הכנסהבריאות, חינוך והבטח

 

 

  )מקוון( 17.7.2015בוטינסקי", מידה, ’דניאל גלילי, " משנתו הכלכלית האמיתית של זאב ז4

http://mizrach.org.il/articals/important_lessons/on_poverty/limtoah%20kav.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/limotoach_kav.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
https://mida.org.il/2015/07/17/%D7%A7%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%9D-%D7%94%D7%99%D7%90-%D7%9C%D7%90-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%92%D7%A1%D7%94-75-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C/
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  למה יש כאלו הבדלים במדדי העוני של המוסד לביטוח נשאל:  :1:40 -4עצירה

מה (מודל רב ממדי של צרכים)? לבין ארגון לתת  (המדינה: קו העוני) לאומי
על (כמו גם של סן אמרטייה ושל ז'בוטינסקי)  מוסיפה ההגדרה של ארגון לתת

הגדרת המדינה? מדוע זה חשוב להרחיב את ההגדרה? מדוע יש פחות עניים 
 לפי הגדרת המדינה? כיצד הגדרה זו משרתת את המדינה לדעתכן/ם? 

 

  וקא ואילו קבוצות עניות בחברה הישראלית? מדוע דנשאל:  :1:41 - 5עצירה
(עולים קבוצות אלו? האם יש קבוצות נוספות שלא הוזכרו שגם הן עניות? 

 מאתיופיה, זקנים) איך זה שישנם אנשים עובדים שהם עניים?
 

  נערוך דיון קצר סביב השאלות: מדוע יש עוני? ומהו הפיתרון?: 2:32: - 6עצירה 
מדוע יש עוני לפי הכתבה? מהם נמשיך ונקרין את הסרטון עד הסוף ונשאל: 

 ? הפיתרונות המוצעים? מה דעתכן/ם על המהלך של קיצוץ בקצבאות
 

קצבאות הן תשלומים שמועברים מהמדינה לאוכלוסיות מסוימות, לרוב כדי 
לפצות אותן על פגיעה ביכולתן להשתכר באופן קבוע או זמני בשל נכות, מחלה, 
זקנה וגם דמי אבטלה ודמי לידה. קצבאות הן חלק מקיום מדיניות רווחה שלפיה 

ולהגן עליהם מפני עוני המדינה לוקחת על עצמה לדאוג לרווחתם של אזרחיה, 
אסיבי בקצבאות עלול לדרדר וקיצוץ מ ,ומחסור. קצבאות יכולות להוציא מעוני

 לעוני.

 

האם עכשיו הייתם/ן מציירות/ים או מתארות/ים אחרת תמונה של עוני , נשאללסיום 
 או של עני/ה? 

 
                                                             

דישון ירון, "האופציה הציבורית בדיור: דיור ציבורי אוניברסאלי כמענה למשבר -סבירסקי שלמה, הופמן5
 )pdf() מקוון, (2017הדיור בישראל", מרכז אדוה, נובמבר 

 

 

 הציבורי הדיור למען המאבק על

שאינם  ,משקי הביתשמטרתה לספק פתרון דיור ל מדיניות דיורדיור ציבורי הוא 
ם לרכוש או לשכור דירה בשוק הפרטי. הזכות לדיור במדינת ישראל היא זכות מסוגלי

לחסרי ולצורך זה יש למדינה מאגר של דירות המושכרות במחיר מסובסד  ,בסיסית
,עמד מלאי הדירות בדיור ציבורי על מעט  2016–העומדים בתנאי הזכאות. ב דירה

אלף דירות. מספר זה יורד בהתמדה, עם התמשכות מגמת המכירה  60–פחות מ
והיעדר הבנייה של דירות חלופיות. לא זו בלבד שהמלאי קטן ואינו מתחדש, הקשיים 

קשחה ם ניצבים הנזקקים לדיור ציבורי הולכים וגוברים. ראשית יש לציין את ההבפניה
הזכאים נאלצים להמתין זמן רב עד שמתפנה  שנית, המתמשכת בקריטריונים לזכאות

משפחות זכאיות של משרד הבינוי והשיכון  2458היו  2016עבורם דירה. בספטמבר 
מתינו לקבלת דירה ממשרד שהמתינו לקבלת דירה. מספר המשפחות הזכאיות שה

משפחות. משפחות הזוכות  30,000 -וביחד, כ 27,000 –בכ 2014הקליטה נאמד ביולי 
בסופו של דבר בדירה נתקלות בתנאי תחזוקה ירודים כמו גם ביחס שלילי מצד הגופים 
המנהלים. זהו הרקע לפעילותם של פעילים ופעילות המתגוררים בדיור הציבורי 

ם למען תחזוקה ראויה והקצאה של דירות מתאימות לזכאים. הם והנאבקים מזה שני
  .5גם נאבקים למנוע פינויים, המביאים לעתים משפחות החיות בעוני למגורים ברחוב

'פורום דיור ציבורי' הוא ארגון גג של קבוצות המאבק השונות שפועלות על מנת לשקם, 
ומורכב  2011קם בזמן מחאת לחזק ולהגדיל את הדיור הציבורי בישראל. הפורום, שהו

מהתארגנויות שטח של דיירות ומפונות דיור ציבורי, ומארגונים חברתיים בכלל, יצא 
הפורום הצליח לסכל שוב ושוב הצעות חקיקה בתחום והפך כל דיון הנוגע   למאבק.

 . 6לדיור ציבורי לדיון פתוח, בהשתתפות פעילות ופעילים רבים

 )pdf() מקוון, (2.06.20152כיצד להמשיך בהצלחה?", אתר 'העוקץ',  -דבוש אבי, "פורום הדיור הציבורי  6

http://adva.org/wp-content/uploads/2017/11/HousingPublicOption-2.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/housingpublicoption-2.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%91%D7%99%D7%AA
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%96%D7%9B%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%94
http://www.haokets.org/2015/06/22/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%9B%D7%99%D7%A6%D7%93-%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%99%D7%9A-%D7%91%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%97/
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/diyur_tziburi_haoketz.pdf
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 האחר הוא עני – 2שיעור 
 

 ', שמבהיר כמה מושגים על עוני.?אנו ממליצות לקיים שיעור זה אחרי השיעור 'איזהו עני
 עונית.יהשיעור מציע התנסות בשני סוגי כתיבה: נראטיבית וט

 

 לקראת השיעור נכין מראש מספר כרטיסיות עם פרופילים של א/נשים וילדות/ים למשל:
 
  לחגוג את יום הולדתה עם  , בת לאם חד הורית ששכרה נמוך, רוצה15שני, בת

 חברותיה לכיתה.
  וחצי, בן למשפחה ענייה מרובת ילדים, חבריו לוחצים עליו להצטרף  17אלון, בן

 לטיול לחו"ל לפני הצבא.
  עובדת קבלן בניקיון, תורמת משמעותית לפרנסת משפחתה. הבוס 17סמאח בת ,

 שלה הודיע לה שהיא מפוטרת.
  נכות, רוצה להתחתן עם בת זוגו. , נכה, מתקיים מקצבת30דני, בן 
  ילדים קטנים, אפרת ואסף שניהם מורים  2, נשואה לאסף, יש לה 28אפרת בת

בתחילת דרכם, רוב משכורתם משלמת את הפעוטונים לילדים ואת שכר הדירה. 
 אתמול בעלת הבית הודיעה להם שהיא מעלה את שכר הדירה.

  ומי, מתקיים מקצבת הפנסיה וקצבת , עבד כל חייו כפקיד בביטוח לא80בנימין בן
 זקנה, צריך לעבור טיפול שיניים יקר.

 

ויכתבו  ,התלמידות/ים (באופן אישי או בזוגות) יבחרו או יגרילו את אחד הפרופילים
 …יום בחייו/ה שלטקסט קצר בגוף ראשון, בקולה של הדמות: 

 

 
 
 

                                                             
 )pdf() מקוון, (29.03.2014רובינשטיין אריאל, "עוני זה לא מעניין", הארץ, 7
 )pdf() מקוון, (19.02.2018מהעניים הם עניים מדומים", דה מרקר,  40%עד, "-חריש גיל8
  )pdf() מקוון, (14.12.2017טל ערן, "ציידי העוני", ישראל היום, -בר9

 
לאחר הכתיבה בקולות של הדמויות השונות, ישתפו התלמידות/ים ויספרו על יום בחייה 
של הדמות שקיבלו, נבקש מהתלמידות/ים לשתף גם בחוויה של עצם הכתיבה בנושא 

האם היה לי קל או קשה להתחבר? האם יכולתי להזדהות עם הדמות שכתבתי ה: ז
 עליה? מה הרגשתי?

 
כל זוג תלמידות/ים יבחר מאמר אחד  בשלב הבא של השיעור נעבור לכתיבה טיעונית: 

מהמאמרים המוצעים, ישוחחו עליו, ויכתבו בתגובה למאמר שני טוקבקים בשם 
 .'הדמויות', שעליהן כתבו בחלקו הראשון של השיעור

 
 :המאמרים

 7זה לא מענייןעוני 
 8מהעניים הם עניים מדומים %40

 9העוניציידי 
 10העוני הוא לא הבעיהקו 

 11הילד הזה הוא עני
 

 נכתוב על הלוח:  בסיום השיעור
   ...................................................  החשבתי שעני/

  ..................................  עכשיו אני חושב/ת שעני/ה
 

 כל תלמיד ותלמידה ישלימו את המשפט במחברתן/ם, ומי שירצו יוכלו גם לשתף.
 
 
 

 )pdf() מקוון, (14.03.2018הומינר רוזנבלום אביעד, "קו העוני הוא לא הבעיה", דה מרקר, 10
 )pdf() מקוון, (28.02.2018טרופר חלי, "הילד הזה הוא עני, ליבא, 11

https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.2281297
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/rubinstein_oni_haaretz.pdf
https://www.themarker.com/opinion/1.5828490
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/harish_the_marker_aniem.pdf
https://www.israelhayom.co.il/opinion/521621
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/israel_hayom_bartal.pdf
https://www.themarker.com/opinion/1.5906158
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/rosenblum_the_marker_kav.pdf
http://leeba.org.il/6376
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/troper_leeba.pdf
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הוריות -מובילת מאבקן של הנשים החד - ויקי קנפו על 
למען העניים  2016-ת גם ב, שממשיכה ונאבק2003-מ

 בישראל
 

 )מקוון( rgn ,7.11.2016צילום ארכיון: דוד גרינשפן, 

 

                                                             
 )pdf() מקוון"ויקי קנפו", ויקיפדיה, (-הערך 12

 
) היא פעילה חברתית ישראלית. קנפו הייתה מנהיגת מאבק 1959(נולדה  ויקי קנפו

נגד "הגזרות הכלכליות", כלומר, קיצוץ  2003בשנת  הוריות-האמהות במשפחות החד
כחלק ממהלך כולל להפחתת ההוצאה  ,בנימין נתניהושיזם שר האוצר דאז  קצבאותה

של מגזרים  הבטחת הכנסההממשלתית בתחומי סעד ורווחה, בפרט בכל הנוגע ל
 הוריות.-חלשים, דוגמת האמהות החד

 משרד האוצרל מצפה רמוןיצאה קנפו בהליכה, כמחאה, מביתה שב 2003 ביולי 2-ב
. לאחר מסע של דגל ישראל. את הדרך לירושלים עשתה כשהיא אוחזת בירושליםשב

הוריות -קילומטרים שארך שבוע ושבמהלכו הצטרפו אליה אמהות ממשפחות חד 205
חד הוריות באזור משרדי הממשלה  משפחותנוספות, הצטרפה למאהל מחאה של 

בירושלים, ובכך העניקה למאהל זה פרסום ארצי. בעקבות צעדתה של קנפו, הצטרפו 
למעגל המחאה, ביניהם, בין השאר, נציגי הנכים והקשישים. מאבקה זכה  אחרים

מאבקה  לסיקור נלהב של התקשורת הישראלית' וכונה "מהפכת יולי" או "מרד העניים".
של קנפו זכה לייעוץ ולתמיכה לוגיסטית מצד גופים ואישים שונים. לחץ ציבורי כבד 

שתנתה באופן מהותי. בהמשך הופעל על שר האוצר לשנות את מדיניותו, שלא ה
-הוריות. בעוד קבוצת נשים חד-חדמשפחות ההמאבק, נתגלו חילוקי דעות במאהל ה

הוריות ירושלמיות דרשה את החרפת המאבק ומעבר לפסים אלימים יותר, כגון חסימות 
 25-כבישים, בחרו קנפו ואילנה אזולאי, מנהיגות המאבק, לשמור על מאבק שקט. ב

  .12פו את המאהל, חזרה למצפה רמון וגילתה שפוטרהבספטמבר עזבה קנ
 
 13(כתבה בגלובס) עוד על סיפורה של ויקי קנפו  
  1-(מבט, הערוץ העל מאבקה של ויקי קנפו  בסרטוןלצפייה ( 

 
 
 
 

 )pdf() מקוון, (25.12.2003גלובס, ויקי קנפו, 13

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/1/ART2/845/974.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99_%D7%A7%D7%A0%D7%A4%D7%95
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/viki_knafo.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99_%D7%A7%D7%A0%D7%A4%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/1959
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94_%D7%97%D7%93_%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/2003
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%98%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/2003
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A4%D7%94_%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%9C_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://youtu.be/nMmqkoovPyA
https://youtu.be/nMmqkoovPyA
https://youtu.be/nMmqkoovPyA
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=754825
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/viki_knafo_globes.pdf
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 על התבוננות אחרת בא/נשים עניים
 

, מיה בירדסונג מציעה: בואו נכבד את הכישורים, הדחף והיוזמה 14בהרצאת טד
שאנשים עניים מביאים למאבק היום יומי. היא מבקשת מאיתנו להביט שוב באנשים 

 אבל הם לא שבורים. -בעוני: הם אולי עניים ששקועים 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             
 )מקוון, (2015, מאי nTEDWomeבירדסונג מיה, "הסיפור שאנו מספרים על העוני לא נכון", הרצאת  14

 

 15יונית נעמן | 2דיוקן של עובדת ניקיון 

ְדִלי יָרֹק  ַמִים ֻמְקָצִפים ּבִ
ַמן ִָּדית ֶשּלֹו ְשבוָּרה ִמזְּ  ֶשַהי

י יַָדִים ְשּתֵ  ִהיא חֹוֶבֶקת ּבִ
 וַּמֵהר הֹוֶלֶכת ַמֵהר
יז אֹוָתם ַעל  הְלַהּתִ  ָהִרְצּפָ

יק ע קֹומֹות ְלַהְסּפִ  יֵש ָלּה ַאְרּבַ
יֹּור ִריִסים, ּכִ  ָאָבק, ַחּלֹונֹות, ּתְ

 ְסֶבְטָלָנה יֵש ָלּה ֶמֶזג טֹוב
ַעם לֹא ּכֹוֶעֶסת  ִהיא ַאף ּפַ

רוִּתים ֵ ׁשּ ֻטּנָף ּבַ ֶשּמְ  ּכְ
ל ּכֵ ִלי ְלִהְסּתַ ֶשעֹוְבִרים ְליָָדּה ּבְ  ּכְ

ּכֶֹרת ֶלת ַמשְׂ ַקּבֶ ּמְ ׁשֶ  ּכְ
ן ֶסף ְמֻזּמָ  ּכֶ

ֶֶּכת ִמיד ִהיא ְמַחי  ּתָ
ְדֶמה ָלהּ  ּנִ  ֲאִפּלוּ ׁשֶ

יק ה לֹא ַמְסּפִ זֶּ  ׁשֶ
ם ַלּגוּף ֶשל ְסֶבְטָלַנה יֵש ֶמֶזג טֹוב  ּגַ

ֶשִהיא ִמְתּכֹוֶפֶפת ָלֶאקֹונֹוִמיָקה  ּכְ
יז ֶאְנדֹוְרִפין ּה ַמּתִ ּלָ  ַהּמַֹח ׁשֶ

ם ּה ִנְרּדַ ב ֶשּלָ  ְוַהּגַ
ִקירֹות  ם ּדְ  ֶשל ָרָעבּגַ

 –ְלמוּדֹות ִאּפוּק 
 ְסֶבְטָלָנה ּפֹוֶעֶלת ִטְבִעית.

ה ֵשרוִּתים ֶשִהיא עֹושָׂ  ִלְפָעִמים, ּכְ
ֶלת ַעל ְסֶבְטָלָנה ּכֶ  ִהיא ִמְסּתַ

ִים תֹוְך ַהּמַ  ֶשּבְ
ים ֲעַמּקִ  קֹוֵראת ָלּה ִמּמַ

 ִהיא זֹוָרה ָעֶליָה חֹול
 וְּמַקְרֶצֶפת ָחָזק

 

 
 
 
 
 
 
 

 2015נעמן יונית, "כשירדנו מהעצים", הוצאת גמא, הקיבוץ המאוחד, 15

https://www.ted.com/talks/mia_birdsong_the_story_we_tell_about_poverty_isn_t_true?language=he
https://www.ted.com/talks/mia_birdsong_the_story_we_tell_about_poverty_isn_t_true?language=he
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מצחיק! קריקטורות זה לא  – 3שיעור 
 של עשירים ועניים

 

ייחשפו התלמידות/ים לקריקטורות פוליטיות בנושאים של עוני  הבאים בשני שיעורים 
ועושר, ויכירו היכרות ראשונית את המונחים 'צדק חלוקתי' ו'צדק סביבתי'. במקביל 

ר פוליטית. מערכי השיעו-יתוודעו לתפקידה ולכוחה של הקריקטורה בביקורת חברתית
לשיעורים   Teaching Tolerance Lessons מעובדים בחלקם על פי הצעה מתוך: 

 . מצגתמצורפת 
 

  במצגת): 1(שקף  הבאההתמונה נציג לתלמידות/ים את 

 
 )מקוון, (theHikingArtist.com ,Flickerאיור: 

 
נזמין את התלמידות/ים לומר באופן חופשי מה הן/ם רואות/ים, מרגישות/ים 

 וחושבות/ים, ונרשום על הלוח. 
על הלוח ונבקש להתבונן ביסודיות, ) במצגת 2 (שקף טבלה ריקהלאחר מכן, נציג 

ונרשום אותם  באיורלהצביע על כמה שיותר הבדלים בין העני לעשיר שמופיעים ו
 :(דוגמא לטבלה מלאה עם הבדלים) בטבלה

 

 
 עני עשיר 

לבוש בחליפה נקייה, מסודר, נועל 
 נעליים

לבוש בבגדים בלויים, קרועים 
 ומלוכלכים, יחף

 אישה? גבר
 כפופה זקוף

עגלת סופר מלאה כל טוב, המוצרים 
 מסודרים

 עגלת סופר מלאה בסמרטוטים, בלגן

 כלב רזה מאוד  טלפון ביד
 

האם גיליתן/ם עוד פרטים עכשיו? כיצד פרטים אלו תורמים להבנה של נשאל: 
 הציור? (האם למשל יש משמעות לכך שהעני הוא אישה?)

התלמידות/ים יאמרו ודאי שזו קריקטורה, נבקש מהן/ם להסביר מהי קריקטורה ובמה 
 היא שונה מאיור או ציור.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.tolerance.org/classroom-resources/lessons
https://www.tolerance.org/classroom-resources/lessons
https://www.tolerance.org/classroom-resources/lessons
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/ppt_poverty_rich.ppt
https://www.flickr.com/photos/hikingartist/5726850113
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/ppt_poverty_rich.ppt
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הקריקטורה היא ציור המבקש להעביר רעיון, שנועד להיקלט על ידי ציבור אנשים 
רחב. הרעיון והמסר של הקריקטורה מובעים בתמציתיות ובדרך הומוריסטית, 
ומטרתם למתוח ביקורת חברתית או פוליטית. יוצר הקריקטורה, מציג מציאות 

ומוגזמת, לעתים נלעגת: הוא משמיט בכוונה פרטים אחדים ומבליט מעוותת 
אחרים. קריקטורות הן ציורים אשר מנסים, בכל אמצעי העומד לרשותן, להגיד 
המון במעט מקום וזמן. אנחנו לא מסתכלים על קריקטורות יותר מכמה שניות. 

תון. קריקטורות היו בעבר הצורה היחידה להראות קלסתרי פנים מעל דפי העי
הקריקטוריסטים ניצלו את המקום הקטן בין טורי האותיות כדי להשתלח, בשניות 

בפוליטיקאים,  -המעטות של קשב שידעו שיקבלו, בכל הבא ליד. אבל בעיקר 
 )אסף גמזו. (עפ"י 16בעשירים ובשליטים דרך הגזמה וגרוטסקה

 
מה הבעיה המוצגת בקריקטורה? מהי הביקורת המובעת נמשיך ונשאל: 

בקריקטורה וכלפי מי היא מבוטאת? מהם המאפיינים של הקריקטורה? באילו 
טכניקות היא משתמשת? (ההגזמה, ההומור, הנלעגות), איזה שימוש היא עושה 

 בהומור? 
 

מן באותו נושא שהודפסה  קריקטורה נוספתתלמידות/ים יקבלו כל זוג בשלב הבא 
שוואה שלים ה, שבה יצטרכו לה) 4(שקף  ויקבלו גם טבלה ריקה ,)3(שקף   המצגת

הבדלים בין שתי כמה שיותר  ה לתלמידות/ים תהיה: רשמוחדשה בין עשיר לעני. ההנחי
 התמונות.

 
 
 
 
 

                                                             
 )pdf() מקווןגמזו אסף, "מהי קריקטורה?", אתר משרד החינוך, ( 16

 

 
 
 

 :נאסוף מן הזוגות את כל ההבדלים שמצאו, ונרשום אותם בטבלה על הלוח
 

 עני עשיר 
 שק מוטלא על הגב כרס גדולה, מתפוצצת מלפנים

 בגדים מתוחים, נעליים מבריקות על
 רגליים ישרות, כובע מהודר

בגדים מקומטים, נעליים בלויות על 
 רגליים כפופות, כובע מעוך

 עם הגב אלינו, הפנים בצל עם הפנים אלינו, מבט נוקשה, מתנשא
 שיער לבן, פנים שחורות שיער שחור, פנים לבנות

 
 
 
 

http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megamat_Omanuiot_haitzuv/tohniot_limudim_bhinot/2016_project/mai_karikatura.pdf
https://www.reddit.com/r/funny/comments/31jfr7/poor_and_rich/
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/ppt_poverty_rich.ppt
http://meyda.education.gov.il/files/MadaTech/Megamat_Omanuiot_haitzuv/tohniot_limudim_bhinot/2016_project/mai_karikatura.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/mai_karikatura.pdf
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יה המוצגת בקריקטורה? מהי הביקורת המובעת בקריקטורה? מה הבענשאל: 

וכלפי מי היא מבוטאת? מהם המאפיינים של הקריקטורה שראינו? באילו טכניקות 
 היא משתמשת? איזה שימוש היא עושה בהומור? 

 
מהן הבעיות שהוצגו בקריקטורות? מהם המסרים סביב השאלות:  נערוך דיון קצר

וכלפי מי הם מופנים? האם אתן/ם מסכימות/ים איתם? מה  הביקורתיים שעלו בהן 
 ההבדלים שראינו בין עשירים לעניים? אילו עוד הבדלים יש ביניהם?

 
לסיום, נבקש מהתלמידות/ים לחשוב על רעיונות משלהן/ם לקריקטורות בנושא של 

ירצו עשירים ועניים. ננחה את התלמידות/ים לעבוד בזוגות: לחשוב על רעיון ביקורתי ש
לבטא, לתכנן כיצד ייראה, ולבסוף לצייר את הקריקטורה, גם אם באופן סמלי בלבד, אין 

 צורך בכישרון ציור.
 

על קירות הכיתה.  נדביק את הציורים של התלמידות/ים על בריסטולים, ונתלה אותם 
 נזמין את התלמידות/ים לכתוב תגובות על הבריסטול לצד הציורים.
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זה לא מצחיק! קריקטורות  – 4שיעור 
 של עשירים ועניים

 
 :הקריקטורהנציג את 

   

 
 )מקוון( Teaching Tolerance, מהאתר: VC Reporter, Ventura. Calif—Steve Greenbergאיור: 

 
 
 
 
 
 

 

 
, וישלים אותה עפ"י )במצגת 6(שקף  מודפסת טבלהכל זוג תלמידות/ים יקבל 

 הקריקטורה:
 

 עניים עשירים  מרכיבים חזותיים
 באיזה אזור בתמונה נמצאים הדימויים שמקושרים לכל קבוצה?

  

 איפה הא/נשים מכל קבוצה גרות/ים?
  

 הקרקע בשני האזורים של הקריקטורה?איך נראית 
  

 אילו עצמים נוספים ניתן לראות בכל אחד מהאזורים?
  

 
 .)במצגת 8(שקף    כל זוג ימשיך ויענה על השאלות ב'כרטיס לניתוח קריקטורה'

  הקריקטורה?מה מספרת 
 ?בין מה למה משווים בקריקטורה 
 ?באילו טכניקות משתמשת הקריקטורה 
 ?מה הבעיה המוצגת בקריקטורה 
 ?מה הביקורת המובעת בה וכלפי מי 
 ?מה עמדתכן/ם כלפי המסר של הקריקטורה 
 .תנו כותרת לקריקטורה שתבטא את משמעותה 

 
במהלך הצפייה (משרד החינוך) חברתי -צדק סביבתי  :נציג לתלמידות/ים את הסרטון

 בסרטון או בעקבותיה ימלאו התלמידות/ים את הטבלה המשווה בין עשירים לעניים. 
 

על הלוח, נאסוף את ההבדלים שעלו מן  )במצגת 6(שקף  נקרין את שקף הטבלה
 התלמידות/ים ונרשום אותם בתוך השקף על הלוח.

 
מהי הבעיה המוצגת בסרטון? האם אתן/ם מכירות/ים מקרים דומים  נשאל:

 שמדגימים את אותה בעיה? כיצד ניתן לפתור אותה לדעתכן/ם? 
 

https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/editorial-cartoons-povertyenvironmental-justice
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/ppt_poverty_rich.ppt
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/ppt_poverty_rich.ppt
https://youtu.be/FaG_xB9W03s
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/ppt_poverty_rich.ppt
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 ' וכתבו אותה.צדק סביבתיהסכימו ככיתה על הגדרת המושג '

 

לאנשים עניים אין גישה למקורות ולמשאבים כמו: עבודות טובות, השכלה 
בוהה, כשם שיש לאנשים עם יותר כסף. דבר אחד שיש ושירותי בריאות באיכות ג

להם גישה אליו הוא לרוע המזל, חלק משמעותי בבעיות סביבתיות. אנשים 
שיכולים להרשות לעצמם, גרים במקומות שרחוקים מזיהום אוויר ומפעלים. 
אנשים עם פחות כסף לרוב גרים ליד מפגעים סביבתיים לא רצויים ואפילו 

 דק סביבתי מתייחס לניסיונות לתקן את אי השוויון הזה. מסוכנים. המונח צ
"צדק סביבתי יושג כאשר כל אדם, ללא קשר למוצאו, תרבותו או הכנסתו, ייהנה 
מאותה מידה של הגנה מפני סיכונים סביבתיים וגישה שווה לתהליך קבלת 
ההחלטות להיות זכאים לסביבה בריאה שבה חיים, לומדים ועובדים. יש לאפשר 
לכל הנוגעים בדבר להשתתף כשותפים שווים בכל רמה של קבלת החלטות 
ובכלל זה הערכת צרכים, תכנון, יישום אכיפה והערכה ובדבר הזכות לסביבת 

  17.עבודה מוגנת ובריאה"

 
; במצגת 9קריקטורה: שקף נוספת לניתוח באותו אופן (קריקטורה בשלב הבא הציגו 

 ):במצגת 8: שקף הכרטיס לניתוח קריקטור ;במצגת 6 הטבלה: שקף
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
) מקווןכרמית, " צדק סביבתי : צדק חברתי וזכויות אזרח", הספרייה הווירטואלית של מט"ח, ( לובנוב17
)pdf( 

 

 
 )מקוון( Business-BH, מהאתר: Matt Wuerker, POLITICOאיור: 

 
 בקריקטורה זאת? באיזה סוג של אי שוויון מדובר כאן? מה הבעיה המוצגתנשאל: 

 באילו אמצעים ממחישה אותו הקריקטורה? האם "נכון" לצחוק על מצבים כאלו?
 ומה לדעתכן/ם המצב בישראל? 

 

 

https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/ppt_poverty_rich.ppt
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/ppt_poverty_rich.ppt
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/ppt_poverty_rich.ppt
https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=19025
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/enviormental_justice.pdf
http://www.bhs-business.com/t36---poverty--inequality-b.html
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, )במצגת 10(שקף  את השקף המציג כותרות מעיתונים הממחישות את הנתונים נקרין 

 . )במצגת 11(שקף  ואת השקף של עוגת ההכנסות בישראל
 

 ההכנסות עשירונים ועוגתנסביר את המושגים: 
 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מחלקת את  הוא עשירית מהאוכלוסייה, עשירון
 האוכלוסייה לעשירונים על פי ההכנסות. 

 הוא העשירון שהכנסותיו הן הגבוהות ביותר. העשירון העליון 
חברתיים הגבוהים בישראל באים לידי ביטוי בין היתר -הפערים הכלכליים

 העשירונים.בין עוגת ההכנסות בחלוקת 
*חשוב לציין שעוגת ההכנסות אינה כוללת את חלוקת ההון בישראל, ומתייחסת 

 רק לשכר השכירים.

 
 מה אתן/ם מרגישות/ים ביחס לנתונים אלה? מה אתן/ם חושבות/ים? נשאל: 

 

, המתייחס לחלוקה שוויונית 'צדק חלוקתי'את המושג  נגדיר יחד עם התלמידות/ים 
 יותר של משאבים ציבוריים ושל ההכנסות. 

 

המבטא את הרעיון כי חלוקת העושר בחברה  ,צדק חלוקתי הוא מונח פוליטי
צריכה להיות תואמת לקריטריונים מסוימים כדי שתחשב הוגנת, לרוב 

 קריטריונים של שוויון.
 

 2), ובו יכתבו 14( במצגת נחלק לתלמידות/ים את השקף האחרון  בסיום השיעור
 דברים חדשים שלמדו בשיעור.

 
 

 

 
 סביבתי צדק קידום על

 

הפועל במטרה לקדם מדיניות סביבתית , היא ארגון שטח אקטיביסטי 'מגמה ירוקה'
צודקת ובת קיימא, ובמטרה להשפיע על מקבלי ההחלטות לפעול למען הרחבת מעגלי 
הצדק הסביבתי והחברתי בישראל. מגמה ירוקה פועלת כדי למנוע מרשויות המדינה, 

מכות בהמשכיות מתאגידים ומבני האדם לפגוע במשאבי הטבע ובכל המערכות התו
ובתפקוד התקין של החברה והסביבה הטבעית. דוגמה למאבק שמובילה 'מגמה ירוקה' 
הוא ההתנגדות לתוכנית עשרות היישובים: תוכנית עשרות היישובים היא תוכנית 

שבע ודימונה. התכנית -יישובים קהילתיים פרבריים באזור ערד, באר 20-להקמת כ
ללא שיתוף תושבי  2011שהתקבלה בנובמבר יצאה לדרך בעקבות החלטת ממשלה 

הנגב, והופקדה בוועדה הארצית לתכנון ובנייה. זאת אף על פי שקיימות עתודות קרקע 
רבות לבנייה ביישובים הקיימים בנגב, הן בערים והן במגזר הכפרי. מחקרים שנערכו 

ורמת ביחס למקרים דומים הוכיחו חד משמעית כי הקמה של ישובים פרבריים חדשים ג
לעזיבה של אוכלוסייה אמידה ומשכילה מהערים השכנות (אפקט "גריפת השמנת"). 
אוכלוסיית העוזבים, שבעת אכזבות מחוסר ההשקעה של המדינה ביישובים הקיימים, 
מעדיפה את התשתיות החדשות, שירותי החינוך המשופרים והמגורים המובטחים לה 

ו יוצרת תהליך מתמשך של החלשת ביישובים חדשים, בסביבה הומוגנית. מגמה ז
הישובים הוותיקים, אשר מוביל להשלכות שליליות נוספות בתחום הכלכלי וחברתי. 

ומגדילות את הפערים באיכות השירותים הציבוריים  תכניות אלו מעמיקות את אי השוויון
ומאיצות תהליכי קיטוב והיבדלות. מחויבותה הראשונה של המדינה צריכה  ,בין הישובים

להיות לחיזוק הישובים הקיימים ולהבטחת שירותים ראויים לתושביהם, שחלקם הופלו 
 ואף הופקרו משך עשרות שנים.

 
 

https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/ppt_poverty_rich.ppt
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/ppt_poverty_rich.ppt
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/ppt_poverty_rich.ppt
https://www.green.org.il/
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 18אלי אליהו |גבעת עמל 

ע ֶּׁשַ  וֲַאִני ָרִאיִתי ֶאת ַחְסֵרי ַהי
י יָתם ְויַָדְעּתִ ים ִמּבֵ גָֹרׁשִ  ְוֶאת ַהּמְ

ע ׁשַ י ִלְפָעִמים ַהחֹק הוּא ַהּפֶ  ּכִ
םְולֹא  פוְּך הוּא ּדָ ָ ל ַהׁשּ  .ּכָ

ִית ֶעֶצב ָקם ּבַ  ְוָרִאיִתי ֵאיְך ּבְ
ינוּ  ֶעֶצב ֵאיֶנּנוּ, ְוֵאיְך יְַלּבִ  ְוֵאיְך ּבְ

 ּ ֵנינו לוּ ֶאת ּפָ ֵבִנים ַהּלָ  .ַהּלְ

בֹוא ִנְקַמת י עֹוד ּתָ י ּכִ  ְויַָדְעּתִ
י ַעד ה ָעֵלינוּ. ּכִ  ַהּקֹומֹות ָהֵאּלֶ

 ׁשוֹ ָמַתי ִיְסַעד ָהָאָדם ֶאת ַנְפ 
 ּ ּנו ים ִמּמֶ ׁשִ ר ַהַחּלָ ְבשַׂ  .ּבִ

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 )מקוון( 20.1.2017; אתר 'העוקץ', 2018, הוצאת עם עובד, "אגרת אל הילדיםאליהו אלי, "18

 

 
 

 
 

 

 

http://www.haokets.org/2017/01/20/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9E%D7%9C/
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 ניעור מוחות על עוני – 5שיעור 
 

' שפיתחנו בהשראת 'שעון המושג' של ניעור מוחותמערך שיעור זה עושה שימוש בכלי '
 ,. כלי זה, כשמו כן הוא, נועד לנער את מוחנוקישור הבאכספי. קראו על הכלי ב פרופסור

. ניתן 'עוני'ולפתוח אותו לחשיבה מורכבת ורב ממדית על מושג, במקרה זה על המושג 
. ידע הקיים בתחוםלהעלות את כל ה כדי ,להשתמש בו בפתיחה ובהצגה של נושא

בשיעור זה בחרנו להשתמש בכלי לעיבוד ולסיכום של הלמידה בנושא 'עוני'. נוסיף כי 
שלחנו כלי זה לא/נשים שונות/ים בחברה הישראלית, וקיבלנו תשובות שונות, שישמשו 

 אותנו בשיעור.
 

 במליאה
נציג את הכלי 'ניעור מוחות' בפני התלמידות/ים, נסביר את מטרתו, וכיצד נשתמש בו. 
ההמלצה היא להתחיל בשאלות האישיות יותר (אילו רגשות יש לי ביחס למושג 'עוני'? 
אילו זכרונות וחוויות עבר?) ומשם להמשיך ולבחור מספר שאלות שאני רוצה להתייחס 

אילו ביטויי צדק חברתי יש  - לוותר על השאלהות למורה:  אנו מציעהערה ( אליהן.
 )?במושג

 

 אישית פעילות

ויכתבו  )1נספח ' (ישי בו השאלות מתוך 'ניעור מוחותכל תלמיד ותלמידה יקבלו דף א
את תשובותיהן/ם על הדף. לאחר מכן, יגזרו כל תשובה בנפרד, ויניחו בערימות נפרדות 

שהתקבלו בשאלון ששלחנו ש לגזור את התשובות ישסודרו מראש על פי מספרים. 
ולהוסיף אותן לערמות התשובות של התלמידים/ות לפי ), 2נספח ( לא/נשים שונים

 שאלות.מספרי ה
 
 

                                                             
דברים שאתם אומרים על אנשים עניים והם שטות גמורה", ידיעות אחרונות,  5יעל, " כהן רימר 19

 )fpd() מקוון, (24.11.2016

 

 בקבוצות פעילות

 נחלק את הכיתה לקבוצות כמספר הערימות. כל קבוצה תקבל ערימה אחת, שמתיחסת
לאחת השאלות. הקבוצה תקרא את התשובות הכיתתיות והאחרות, תדון במשותף 
ובשונה בין התשובות השונות, ותגבש מעין סיכום קצר שמשקף את הקולות השונים 

 שעלו בדברים. כדאי לכתוב את הדברים על חצי בריסטול.
 

 במליאה
 כל קבוצה תציג את השאלה שקבלה ואת הסיכום של התשובות לגביה.

עם מה הסכמנו ועם מה לא הסכמנו, מה לא ברור לנו, מה עוד היינו רוצות/ים  :אלנש
 ללמוד בנושא, למי עוד היינו רוצות/ים לשלוח את השאלות? מדוע?

 

 אישית פעילות

 )3נספח (  כל תלמיד ותלמידה יכתבו על פתק פסקה אחת: המושג 'עוני' עבורי הוא...
 

  להרחבה הצעה
למשפטים הנפוצים בציבור, כל אחד  הכותבתישנה התייחסות של  19הבאה בכתבה

 מהם יכול לשמש בסיס לדיון פורה בכיתה.
 "לי זה לא היה קורה, אני בנאדם אחראי" 
 "זה שהם עניים זו אשמתם" 
 "נוח להם לחיות על כספי מדינה" 
  ,שיחסכו על זה"."אז מאיפה יש להם כסף לצבע בשיער, לסיגריות, למינקור 
 ."אבל מה את רוצה ממני, המדינה לא יכולה לדאוג לכולם" 

 
 

https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/nior_mochot.pdf
https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4883656,00.html
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/5_thing_you_say.pdf
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 20מחקר חדש חושף | יונית נעמן

י ָרַמת ָהִאיְנֶטִליֶגְנְציָה  ף ּכִ  ֶמְחָקר ָחָדׁש חֹושֵׂ
ָקֵרר  ל ַהּמְ בֹו ׁשֶ ּצָ ַעת ִמּמַ ּפַ  ֻמׁשְ

ַחת ֶלת ִנְפּתַ ַהּדֶ ׁשֶ ל, ּכְ  ִאם, ְלָמׁשָ
 ִנְדָלק ָהאֹור

ִפים  וַּמּדָ
ִחְורֹוָנם  ּבְ

ַחת ׁשוּב ֶרת ְוִנְפּתַ ֶלת ִנְסּגֶ  ְוַהּדֶ
ָנִאים ּנוּ ַהּתְ ּתַ  אוַּלי ִמּכֹוַח ָהָרצֹון ִיׁשְ

ל,  ִאם, ְלָמׁשָ
ֶרת  ֶלת ִנְסּגֶ ַהּדֶ ׁשֶ  ּכְ

ָכה יֹוֶרֶדת  ֲחׁשֵ
ּה, ַעם ָהיוּ ּבָ ּפַ  ַעל ְקָעָרה ִצְבעֹוִנית ׁשֶ

ל ֵמי בֶּ  ְקּבוּק ׁשֶ  ֶרז,ַעל ֲחִצי ּבַ
י ל חֶֹסן ַנְפׁשִ ֵאִריֹּות ׁשֶ  ׁשְ

 

 ָאְמרוּ ַהחֹוְקִרים:
יֹּות ְוִאּסוּף ְנתוִּנים ְצּפִ  ְלַאַחר ּתַ

ית  ׁשִ ִגיָעה ַמּמָ  ָמָצאנוּ ּפְ
ְפקוּד ַהּמֹוִחי ּתִ  ּבַ

 ְנֻקּדֹות ַאי ְקיוּ ֶנֱעָלמֹות
מֹוַפע ְקָסִמים מֹו ּבְ  ּכְ

ָקֵרר:  ָאַמר ַהּמְ
ֲאִני ֵריק אֲ  ׁשֶ ם ּכְ יַע ּגַ ּפִ  ִני ַמׁשְ

ִּים:   ָאְמרוּ ָהֲעִני
הוּ, ֶ  ַמׁשּ

ל יֹום לֹוְמִדים  ּכָ
 ָאְמרוּ ַהחֹוְקִרים:

יֹּות ְוִאּסוּף ְנתוִּנים ְצּפִ  ּתַ
ָקֵרר:  ָאַמר ַהּמְ

מֹוַפע ְקָסִמים מֹו ּבְ  ּכְ

 
 

 
 
 
 

 

                                                             
 2014נעמן יונית, "כשירדנו מהעצים", הוצאת גמא והקיבוץ המאוחד, 20

 

 
 

 בכבוד מחיה שכר על

צמחה בארצות הברית, על רקע הירידה בשכר של עובדות  'שכר מחייה בכבוד'תנועת 
ועובדים בדרגים הנמוכים של שוק העבודה, ובייחוד על רקע ההפרטה הנרחבת של 
שירותים ציבוריים. למשל, שכר של עובדי איסוף אשפה, שהועסקו קודם לכן על ידי 

פרטיים. אחת התוצאות ם ות איסוף האשפה הועבר לידי קבלניהעירייה, ירד מרגע ששיר
של ההפרטה הייתה עלייה בשיעור העובדות והעובדים המשתכרים ברמה של קו העוני 
ומטה. תנועת שכר מחייה בכבוד נולדה על רקע המצוקה שנוצרה, והיא חתרה לצמצם 
את הפגיעה של מדיניות ההפרטה, באמצעות הבטחה של רמת שכר מינימלית מכובדת 

,כבר הצטברו  2000שלתית להעסקה פרטית. עד לשנת לאנשים שעברו מהעסקה ממ
רשויות מקומיות שקיבלו חוקי שכר מחייה בכבוד. כיום  51ברחבי ארצות הברית 

 מתנהלים מאבקים להנהגת שכר מחייה בכבוד בשישים רשויות מקומיות נוספות. 
 

ראל, הוא רעיון שראוי לאמצו בישראל, משתי סיבות עיקריות: ביש 'שכר מחייה בכבוד'
מגמות ההפרטה והורדת השכר חזקות לא פחות מאשר בארצות הברית. הממשלה, 
הרשויות המקומיות וגופים ציבוריים אחרים, ובהם אוניברסיטאות, הפריטו רבים 
מהשירותים שלה /ן אנשים שהיו מועסקים ישירות על ידי גופים אלה, החלו להיות 

אדם, בשכר נמוך מזה של עובדים מועסקים על ידי קבלנים או על ידי חברות כוח 
תקניים ועם תנאים נלווים טובים פחות. את התוצאות ניתן לראות בעיקר בשכר של 
עובדים בעלי השכלה ורמת מיומנות נמוכות, שהם המרכיב המשמעותי ביותר בקבוצת 

  . 21המועסקים על ידי קבלנים
  

 )pdf() מקוון(,  2001סבירסקי שלמה, פרנקל עמי, "שכר מחייה בכבוד", מרכז אדוה, ינואר 21

http://adva.org/wp-content/uploads/2014/09/sahar-mehiya-be-cavod.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/sahar-mehiya-be-cavod.pdf
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 'עוני'  למושג  ביחס  מוחות' 'ניעור  מתוך  שאלות -  1  ספחנ

 

  ?עונילמושג איזה רגשות יש לי ביחס  .1
 

   

  ?לעוניעבר יש לי ביחס  איזה זיכרונות וחוויות .2
 

   

  קשור לחיים שלי? למשפחה שלי? לעדה ולקהילה שלי? עוניאיך  .3
  

   

  : אוטומטיים? ולאחר מאמץ?למושג עוניאיזה חיבורים יש לי  .4
  

   

  ?עונימה ההפך/הפכים של  .5
  

   

  בעתיד? מה הלאה? העוניאיך יראה  .6
  

   

  מדיר? לומשתיק ואי המושג עוניקולות  ילוא .7
  

   

  פוליטי?-מייצג בקונטקסט החברתיעוני  מה המושג  .8
  

   

  ?למושג עוניהאם יש לי אג'נדה ביחס  .9
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  'עוני'  למושג  ביחס  משאלון תשובות שהתקבלו -  2  ספחנ
 

 קשים מאוד, של פחד גדול , רגשות שמשתקים אותי עד היום מלהצליח ?למושג עונירגשות יש לי ביחס  אילו .1

 עצב, חמלה, גועל, צער, כעס, פחד, שיפוטיות ?למושג עונירגשות יש לי ביחס  אילו .1

  ים.לידה למציאות ולמצב בו אנשים חילעיתים סבושה, מבוכה, כעס, הכרת תודה שאינני נמנית עמם,  ?למושג עונירגשות יש לי ביחס  אילו .1

 בושה לנו כעם לנו כמדינה לי כאדם ?למושג עונירגשות יש לי ביחס  אילו .1

 ייאוש, עצב וגם רצון לחולל שינוי ?למושג עונירגשות יש לי ביחס  אילו .1

 תחושת עוולה ?למושג עונירגשות יש לי ביחס  אילו .1

 פחד ומשיכה ?למושג עונירגשות יש לי ביחס  אילו .1

 עצב, כעס, תסכול, מוטיבציה לשנות ?למושג עונירגשות יש לי ביחס  אילו .1

  שהייתי רוצה לתת להם כלים ?למושג עונירגשות יש לי ביחס  אילו .1

 ומשפחתי)כאב לב וחשש תמידי לא להגיע לזה ( אני  ?למושג עונירגשות יש לי ביחס  אילו .1

 בושה כעס על ההנהגה. רחמים. ?למושג עונירגשות יש לי ביחס  אילו .1

 .אמפטיה, רחמים, צורך בהכלה וסיוע ?למושג עונירגשות יש לי ביחס  אילו .1

 

 תמונות ויזואליות של אנשים עבר יש לי ביחס לעוני? זיכרונות וחוויות אילו .2
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ראשית מסיפורי אגדות, ספרים ותוכניות טלביזיה, אבל לא רק בהקשר של בית ספר, לצידה, חגים... מתן  ?לעוניעבר יש לי ביחס -זיכרונות וחוויות אילו .2
. לבנות הדודות שלי היו קונים בגדים יפים בסתר. אני לא זוכרת חוויות של עוני בילדותי אבל כן של השרדות

יותר, ילקוט שהן רצו. היה להורים שלהן רכב. לי לא חסר דבר לכאורה, הייתי הולכת להמון חוגים והיו לי 
מורים פרטיים אבל בכל זאת, פעם כשהייתי קטנה מאוד ראיתי את אבא שלי חוזר הביתה בערב , מרוקן את 

חבילה של כסף, שנקראה בוכטה. בלי שיראה אחזתי בה ובחנתי אותה, היא הכיסים ובין החפצים שלו היתה 
הייתה עבה והיו בה המון שטרות, זה הרגיע והקסים אותי, זאת הייתה הפעם הראשונה שראיתי כל כך הרבה 

 .כסף ואני זוכרת בבירור את המשפט שעבר בראשי ״אז יש לנו כסף, אז הכל בסדר״ ורווח לי
ום שחלמתי כשהייתי ילדה: אני מוצאת תיבה עתיקה וגדולה, פותחת אותה ובפנים יש זיכרון נוסף הוא חל

 .מלא מטבעות זהב ובאמצע טבעת יהלום גדולה

לשמחתי לא משפחתי הקרובה ולא אני חווינו עוני. גדלתי בילדותי המוקדמת בירושלים, לא במרכז העיר.  עבר יש לי ביחס לעוני?-זיכרונות וחוויות אילו .2
וחבריי כמוני.  לא עשירים אבל לא חסר לנו כלום.  שני ההורים שלי עבדו קשה התחלנו גם, אחיותי ואני, 

ל אם ביקשנו נתנו במידה :) לעבוד מגיל צעיר, כי ההורים חשבו שזה חשוב. לא קיבלתי דמי כיס אף פעם אב
. שליחות של ההורים. אבא שלי עבד במנהטן. אני זוכרת שזו פעם ראשונה 11.5עברתי לניו יורק בגיל 

) זה היה לי מאוד קשה בתור ילדה.  94-98שנחשפתי לכל כך הרבה הומלסים ברחובות. (מדובר על שנים 
שעברנו רציתי לתת לו מטבע או שניים או עשרה.  לראות את העוני, החוסר, הלכלוך, העליבות... כל הומלס

ואי אפשר להציל את כולם.  אז למדתי לפעמים להתעלם, לפעמים ללכת מהר, לפעמים לתת, ולתת יותר 
 למי שעובד בשביל הכסף (אפילו ברמה של למכור עטים או עיתונים)

 זיכרונות של קבצנים ופושטי ידיים בצמתים, תחושה של מבוכה ובושה עבורם.   עבר יש לי ביחס לעוני?-זיכרונות וחוויות אילו .2

 .תופעה שלא היתה מוכרת לפני עידן 'נעשה כאן אמריקה' -את הופעת ההומלסים בבאר שבע  עבר יש לי ביחס לעוני?-זיכרונות וחוויות אילו .2

 שרדות כלכלית, של עבודות דחק של הורי.זכרון של הי עבר יש לי ביחס לעוני?-זיכרונות וחוויות אילו .2

 .משהו שקורה לאחרים מסכנים והוא תלוי בהם במידה רבה עבר יש לי ביחס לעוני?-זיכרונות וחוויות אילו .2
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 מורגש בכל הסביבהגדלתי והעברתי חלק גדול מהילדות שלי במדינת ניגריה שבאפריקה, בה העוני  עבר יש לי ביחס לעוני?-זיכרונות וחוויות אילו .2

 .מחסור אין כסף עבר יש לי ביחס לעוני?-זיכרונות וחוויות אילו .2

 ממש כואב הלב. -מקבצני הרחובות  עבר יש לי ביחס לעוני?-זיכרונות וחוויות אילו .2

 .חוסר כל הזמן עבר יש לי ביחס לעוני?-זיכרונות וחוויות אילו .2

בעיקר ברמת החשש כילד, האם המשפחה שלי עניה? בפועל, להבנתי, לא חוויתי עוני. זכרונות אחרים הם  עבר יש לי ביחס לעוני?-זיכרונות וחוויות אילו .2
הקישור האוטומטי שיש לנו של המושג עוני עם סוג מסויים של אנשים, מוזנח ואומלל. הקישור הוא בעיקר 

 ם נראים ומרגישים לי אחרת.מנקודת מבט של ילד. כמבוגר, הדברי

 

איך המושג עוני קשור לחיים שלי? למשפחה שלי? לעדה  .3
 י?ולקהילה של

בגלל שהם מזרחיים. אם הדלתות האלו לא  כשהמשפחה שלי הגיע לישראל חסמו בפניהם דלתות מסויימות
היו נחסמות, המצב הכלכלי שלהם היה טוב יותר ואני הייתי גדלה ברווחה כלכלית גבוהה יותר והאמונות שלי 

והדלתות האלו לא היו  על כסף היו חיוביות יותר. מה גם שאני מאמינה שהיה להם יותר כסף היום במידה
 .נחסמות

לחיים שלי? למשפחה שלי? לעדה  איך המושג עוני קשור .3
 י?ולקהילה של

היום, המושג עוני רחוק מחיי וחיי משפחתי.  לא חוויתי אותו על בשרי ומקווה שישאר ככה.  יש לי גב כלכלי 
אני מתכווצת מהמחשבה שלילדה  -מהמשפחה ואני מודה על כך ויודעת שזה כל כך לא מובן מאליו.  כאמא 

מברכת על זה  -גומר אותי כי ילדים לא אשמים בכלום.  כנכדה לניצול שואה   שלי לא יהיה אוכל לגן.  זה
אני חושבת שהקהילה אליה אני משתייכת . שסבא שלי הוא לא חלק מהסטטיסטיקה עליה שומעים בחדשות

אתה  -היום  (גרה במרכז תל אביב) חיה בבועה שנח מאוד לחיות בה. ועדיין יש סטיגמות. על כולם.  ועדיין  
הייתי שומעת את זה   טחונה, אה?" -את אשכנזיה ממכבים . "א באמת מכיר את הסיפור של כל אחדל

*אני* לא חוויתי עוני אבל שכנים שגרו  -הרבה אז הפסקתי להגיד שאני במקור ממכבים, אלא ממודיעין. נכון 
 . you never know -  בקיצור .כן -ברחוב לידי 

שלי? למשפחה שלי? לעדה איך המושג עוני קשור לחיים  .3
 י?ולקהילה של

 .בחיי משפחתי ובחיי הקהילה שסובבת אותי מושג זה אינו קשור
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איך המושג עוני קשור לחיים שלי? למשפחה שלי? לעדה  .3
 י?ולקהילה של

 בעלות הדיור הנוכחית כולנו היום על סף העוני. מספיק שמחליפים מקצוע ולא שומרים על רמת השכר והופ
 .אתה במעגל

איך המושג עוני קשור לחיים שלי? למשפחה שלי? לעדה  .3
 י?ולקהילה של

 .המשפחה שלי באה ממעמד בינוני נמוך וכך גם רוב יוצאי מרוקו

איך המושג עוני קשור לחיים שלי? למשפחה שלי? לעדה  .3
 י?ולקהילה של

 מרוחק

 איך המושג עוני קשור לחיים שלי? למשפחה שלי? לעדה .3
 י?ולקהילה של

 .דרדרות לעוניתפחד מה -משהו שלא יכול לקרות לנו כי אנחנו משכילים, בבית שלי  -בבית ילדותי 

איך המושג עוני קשור לחיים שלי? למשפחה שלי? לעדה  .3
 י?ולקהילה של

 את העוני חוויתי לאו דווקא מתוך המעגל המשפחתי שלי, והרבה בזכות המקום בו גדלתי בילדותי כאשר
 .הוא סבב אותי בחלק גדול מהזמן

איך המושג עוני קשור לחיים שלי? למשפחה שלי? לעדה  .3
 י?ולקהילה של

 .עוני נתפס יותר בהקשר של מזרחיים

איך המושג עוני קשור לחיים שלי? למשפחה שלי? לעדה  .3
 י?ולקהילה של

 . במשפחה לא נתקלתי, בקהילה לצערי קיים במיוחד באוכלוסיה המבוגרת

איך המושג עוני קשור לחיים שלי? למשפחה שלי? לעדה  .3
 י?ולקהילה של

 .תרומות וסיוע. כל הזמן לתת בשמחה למי שאין

איך המושג עוני קשור לחיים שלי? למשפחה שלי? לעדה  .3
 י?ולקהילה של

שמוגדרים  זה קצת מורכב, כיוון שאני חושב שעוני הוא לא מה שנוטים לחשוב שהוא. אני חושב שיש אנשים
עניים מבחינת נתונים ומספרים, אך הם עשירים מאוד בכל היבט אחר. וגם להיפך, אנשים שאינם מוגדרים 

 .עניים מבחינת נתונים ומספרים, אך הם חיים בדלות מוחלטת

 

 אירופה, מעברות, חטיפת ילדים, חוסר אונים.חוסר צדק, מזרחיות, קושי, שואת יהודי  חיבורים יש לי למושג עוני: אוטומטיים? ולאחר מאמץ? אילו .4

 .חדשות (בטלויזיה, בעיתון) חיבורים יש לי למושג עוני: אוטומטיים? ולאחר מאמץ? אילו .4
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 מכוונת, היעדר הזדמנויות. דדלות, בושה, כאב, חוסר מזל, לאחר חשיבה: אשמה, מילכוד, י חיבורים יש לי למושג עוני: אוטומטיים? ולאחר מאמץ? אילו .4

 .אין כסף להשכלה. במאמץ: יד מכוונת כך שידרש מימון פרטי להשכלה חיבורים יש לי למושג עוני: אוטומטיים? ולאחר מאמץ? אילו .4

 .ת משאביםילדות ולאחר מאמץ , עוני הוא בעיקר תודעה של דיכוי ופחו חיבורים יש לי למושג עוני: אוטומטיים? ולאחר מאמץ? אילו .4

 .עוולה חברתית חיבורים יש לי למושג עוני: אוטומטיים? ולאחר מאמץ? אילו .4

 .העוני מוביל לכורח ומשום כך לאותנטיות שהיא בעלת ערך רב עבורי חיבורים יש לי למושג עוני: אוטומטיים? ולאחר מאמץ? אילו .4

 .חוסר השכלה חיבורים יש לי למושג עוני: אוטומטיים? ולאחר מאמץ? אילו .4

 ".חסרי ישע" חיבורים יש לי למושג עוני: אוטומטיים? ולאחר מאמץ? אילו .4

 ."מסכנות , רחמנות -ולאחר מאמץ  חיבורים יש לי למושג עוני: אוטומטיים? ולאחר מאמץ? אילו .4

 אותו דבר. -לאחר מאמץ  .אמפטיה, הכלה, סיוע, כלים, הזדמנויות -אוטומטיים  חיבורים יש לי למושג עוני: אוטומטיים? ולאחר מאמץ? אילו .4

 

 רוע מה ההפך/הפכים של עוני? .5

 עושר, אושר, שפע מה ההפך/הפכים של עוני? .5

  רמלאות, הגשמה, עוש מה ההפך/הפכים של עוני? .5

 אושר, מוביליות, שוויון ההפך/הפכים של עוני?מה  .5

 רווחה, חופש, בחירה מה ההפך/הפכים של עוני? .5

 גנטיקה מה ההפך/הפכים של עוני? .5

  בטחון, גאווה מה ההפך/הפכים של עוני? .5
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 עושר מה ההפך/הפכים של עוני? .5

 עושר מה ההפך/הפכים של עוני? .5

 חיי רווחה טובים מה ההפך/הפכים של עוני? .5

 .עושר. עודף מה ההפך/הפכים של עוני? .5

 יות.כולות, הזדמנויות, כלים, אפשרוי -לאחר מאמץ  .עושר, רווחה -האוטומטי  מה ההפך/הפכים של עוני? .5

 

שמרוויחים מיליונים בחודש ויש ממש רוצה לקוות שהפערים  יצטמצמו.  לא נראה לי הגיוני שיש אנשים  איך יראה העוני בעתיד? מה הלאה? .6
  .אנשים שאין להם מה לאכול.  לא אופטימית.  בטח לא עם ההנהגה הנוכחית

מקווה שהעוני יהפוך ממקום של חולשה למקום של זינוק וכח. שיהיו מספיק סוכני שינוי שינגישו הזדמנויות  איך יראה העוני בעתיד? מה הלאה? .6
  .לאנשים החיים בעוני

 .אנשים שיש להם פלאפון חדיש אבל אין להם כסף להשכלה יראה העוני בעתיד? מה הלאה?איך  .6

 הולך ומעמיק איך יראה העוני בעתיד? מה הלאה? .6

 יחמיר איך יראה העוני בעתיד? מה הלאה? .6

 .העוני יפסיק להיות תודעה ויהפך לתיאור מצב כלכלי גרידא איך יראה העוני בעתיד? מה הלאה? .6

על השלטון לנסות לפתור ולצמצם את מעגל העוני בקהילה, כך שבראייה אופטימית בעתיד מעגל העוני  איך יראה העוני בעתיד? מה הלאה? .6
 .יקטן

 .מקווה שלא יהיה איך יראה העוני בעתיד? מה הלאה? .6

  .אין לי מושג להערכתי רק יגבר איך יראה העוני בעתיד? מה הלאה? .6

 .הפערים תהומים בחברה .לכן מי שלא יודע מה זה חוסר לא יבין לעולם העוני בעתיד? מה הלאה? איך יראה .6
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אני חושב שעוני בעתיד יהיה קשור לשליטה במידע. כלומר: מי שתהיה לו היכולת לשלוט או לאגור מידע  איך יראה העוני בעתיד? מה הלאה? .6
בים. מי שלא יהיה בנקודה של שליטה או בעלות על בעל חשיבות יהיה גם בעל היכולת של שליטה במשא

 .יהיה עני -מידע 

 .הפערים במדינה יגדלו לצערי הרווח בין הפריפריה למרכז יגדל, הרווח בין השלטון לאזרחים יגדל איך יראה העוני בעתיד? מה הלאה? .6

 

ונשארות ללא כל, מוותרות על כסף עבור החופש שלהן, קהילות ערביות שלא נשים שמבקשות לקבל גט  קולות המושג עוני משתיק ואיזה מדיר? אילו .7
  .מקבלות תקציבים שווים לפיתוח תשתיות ולפיתוח חנוך ורווחה כפי שמקבלים בקהילות יהודיות

קונים ופוליטיקאים ששולטים ומנצלים את כלכלת המדינה על חשבון האזרח הקטן עד לכדי מצוקה יטי
 רחים.כלכלית של חלק מהאז

הזדמנויות בתוך בעוני, הצלחה או הגשמה בתוך העוני, בחירה של האדם בתוך העוני. בלי עמדה מאשימה  איזה קולות המושג עוני משתיק ואיזה מדיר? .7
 אבל קולות של הצלחה בעוני היו יכולים לדעתי לשמש דוגמא וחזון.   ,כלפי אנשים במציאות של עוני

לה הקפיטליסטית כהם להאשים את המדינה כי עוני בכלהמזרחים הערבים. שקשה ל -את קולות העניים  קולות המושג עוני משתיק ואיזה מדיר? אילו .7
 נתפס באשמת/אחריות הפרט...

 .משתיק את סיפורי החיים של העניים קולות המושג עוני משתיק ואיזה מדיר? אילו .7

 .תפיסה דטרמיניסטית ק ואיזה מדיר?קולות המושג עוני משתי אילו .7

 .את גורמי המעגליות של עצמו. הוא נתפס כמושג כלכלי בעיקר קולות המושג עוני משתיק ואיזה מדיר? אילו .7

 בושה קולות המושג עוני משתיק ואיזה מדיר? אילו .7

 .לא מדיר ולא משתיק קולות המושג עוני משתיק ואיזה מדיר? אילו .7

 .תעזרו לנו מצריך תוכנית. לא רוצה לשמוע ולראות ולא יעזור קמפיין של יום אחד לתרומות.העליון העשירון  קולות המושג עוני משתיק ואיזה מדיר? אילו .7

 את הקולות שנתפסים כקולות הבולטים והמובילים בחברה, כלומר של האליטות השולטות. קולות המושג עוני משתיק ואיזה מדיר? אילו .7
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 כ פריפריה לצערי בדר״כ חוסר השכלה ולצערי ברוב המקרים מזרחים.ר"בד פוליטי?-מה המושג עוני מייצג בקונטקסט החברתי .8

 מייצג מעמדות חברתיים. פוליטי?-מה המושג עוני מייצג בקונטקסט החברתי .8

 .פחד, שיפוטיות פוליטי?-מה המושג עוני מייצג בקונטקסט החברתי .8

 שימור המעמדות. פוליטי?-המושג עוני מייצג בקונטקסט החברתימה  .8

 והשניה מנוגדת וכמו כן מדיניות קפיטליסטית. ,היעדר הזדמנויות פוליטי?-מה המושג עוני מייצג בקונטקסט החברתי .8

 תוצאה של חוסר צדק פוליטי?-מה המושג עוני מייצג בקונטקסט החברתי .8

 נחיתות חברתית ובושה פוליטי?-בקונטקסט החברתימה המושג עוני מייצג  .8

העוני מייצג פער בחברה הישראלית כמו גם בשאר העולם בין קבוצות שונות באוכלוסיה, שעל השלטון  פוליטי?-מה המושג עוני מייצג בקונטקסט החברתי .8
 .לנסות לצמצם

 .חלשה שלא יודעת להתמודד אוכלוסיה פוליטי?-מה המושג עוני מייצג בקונטקסט החברתי .8

 .דיור ציבורי , עמותות צדקה ( במיוחד בחגים) פוליטי?-מה המושג עוני מייצג בקונטקסט החברתי .8

 .באוכלוסיה 'סוג ד שלילי. מסכן. פוליטי?-מה המושג עוני מייצג בקונטקסט החברתי .8

 .החברה, אנשים נטולי יכולת השפעההשוליים של  פוליטי?-מה המושג עוני מייצג בקונטקסט החברתי .8

 

 .עוני הוא כמו ביצה טובענית האם יש לי אג'נדה ביחס למושג עוני? .9

'.  אני מנסה לעשות מה שיכולה.  כמו לכולם, קשה לשמוע סיפורים ונתונים סטטיסטים על פערים ואחוזים וכו האם יש לי אג'נדה ביחס למושג עוני? .9
תורמת בקביעות לעמותות וארגונים ספיציפים (כסף אבל גם דברים פיזים) ופעם בכמה זמן מתנדבת 

משתדלת להיות צרכנית חכמה.  ואנחנו  -ואצלי בבית  לימים מרוכזים (שיפוץ בתים, חלוקת אוכל וכו')
 במודעות כלכלית כל הזמן. יש טבלאות, יש אקסלים.
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מרגישה שכל השנים האחרונות מפתחת גישה של כוחות כלפי אנשים במצב של עוני, גישה אקטיביסטית  האם יש לי אג'נדה ביחס למושג עוני? .9
 שמנסה לתת כלים ולהשתמש בכלים קיימים על מנת לסייע לשנות את המצב.

 .העוני הוא אויב המדינה והעם. מתפקידה של המדינה למגרו האם יש לי אג'נדה ביחס למושג עוני? .9

 מדיניות רווחה ויצירת שיויון הזדמנויות. פיתוח תודעה ביקורתית לגבי מנגנונים נשמרים. האם יש לי אג'נדה ביחס למושג עוני? .9

 .כלכלית אחרת תשנה חוסר צדק אנושי, עוולה אנושית, שהתנהלות חברתית האם יש לי אג'נדה ביחס למושג עוני? .9

 .המושג הוא כלי בשימור יחסי כוח קיימים בחברה ויש להלחם בתפיסות השגורות לגביו האם יש לי אג'נדה ביחס למושג עוני? .9

 .חינוך העצמה וכלים האם יש לי אג'נדה ביחס למושג עוני? .9

 !אומר העלאת הקצבאות באופן דרמטיעל הממשלה לקחת אחריות גם אם זה  !אסור לאפשר את זה האם יש לי אג'נדה ביחס למושג עוני? .9

אם קוראים את תשובותיי הקודמות, אפשר להבין שהמושג עוני איננו מושג של שחור ולבן, אלא מורכב  האם יש לי אג'נדה ביחס למושג עוני? .9
שמוגדר "עני" מבחינה כלכלית יקבל מכמה רבדים. האג'נדה שלי היא שיש לשאוף לחברה שוויונית שבה מי 

עני". אני מאמין שיש לספק כלים והזדמנויות על מנת -סיוע וכלים שיאפשרו לו "להתקדם" למצב של "לא
לאפשר מוביליות על הציר. אני חושב שאספקה של כלים והזדמנויות מסוג זה, יחד עם סולידריות חברתית, 

 תהפוך את החברה שלנו לפחות "עניה".
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 : המושג 'עוני' עבורי הוא...?3 נספח
 

 הוא...? עבור 'עוני' המושג
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 רחוב דולר – 6שיעור 
 שיעור הבא במסגרת שיעורי אנגלית.ניתן ומומלץ ללמד את ה

 

: כולן/ם גרות/ים ברחוב הזה. ,העולם כרחוב שמסודר על פי הכנסה דמיינו את
 איפשהוכל האחרות/ים גרות/ים  ,רים בצד שמאל, והעשירים בצד ימיןהעניים ג
 באמצע. 

 30,000, בפרויקט נאספו gapminderרחוב דולר הוא פרויקט מיוחד של חברת 
ולקו לפי ההכנסה משמאל מדינות. הבתים ח 50 -משפחות ב 264תמונות מ 

נושאים (קטגוריות), כך שבכל בית/משפחה  100לימין. חיי היומיום תועדו עפ"י 
אפשר לראות את המיטות וחדרי השינה, וגם כפות ידיים ושיניים, ואפילו 'דברים 

 שאני חולמ/ת שיהיו לי' ועוד נושאים רבים אחרים.

 
שימו לב שיש סרגל/ציר מעל  והתחילו לשוטט בו ולהתמצא בו.   לרחוב דולרהיכנסו 

לתמונות, עם שני זיזים שחורים בשני צדדיו, שניתן ל'שחק' איתם: לקרב ולהרחיק, 
) ניתן לבחור worldוליצור כך את טווח ההכנסות שתרצו לצפות בהן. בלשונית 'עולם' (

והמדינה שנרצה לראות, תוכלו לראות משפחות בעלות הכנסות שונות את האזור 
באותה מדינה. בלשונית השמאלית ניתן לבחור את הקטגוריה שנרצה להתבונן בה 
(למשל: בתים, מיטות, חיות בית, צעצועים ועוד). על פי האתר, ניתן לראות שחיי היומיום 

 דומים באופן מפתיע. -סה אצל משפחות ממקומות שונים בעולם אך באותה רמת הכנ
ונשמח גם  בחרנו להציע מספר פעילויות שניתן לערוך עם התלמידות/ים ב'רחוב דולר', 

לשמוע את ההצעות שלכן/ם. לפני כל פעילות אנו ממליצות להתחיל ממבט כללי ברחוב 
דולר, כולל הדרכה טכנית קצרה, אח"כ כדאי לתת זמן חופשי לשוטט עצמאית 

 בו דברים, ולשתף במה שרוצות/ים."ברחוב", לגלות 
 
 
 

 

 לפעילויות: דוגמאות
 בחר/י תמונה אחת שמעניינת אותך: : פעילות אישית

  ?מה משך אותך בתמונה 
  ?מה ראית בה 
  ?מה הרגשת 
  ?משהו חדש שגילית 
 ?מה היית רוצה לשאול את הילדים/האנשים שגרות/ים שם 

 

מה אתן/ם רואות/ים? מה  – בקטגוריה של 'משפחות' הסתכלו על הדף : במליאה

בולט לעין? מה מאפיין את הטור משמאל? מה מאפיין את הטור מימין? מה ניתן ללמוד 
מכך? (מה שבולט בטור השמאלי, העני, הוא שרוב המשפחות בו שחורות, ואין בו כלל 
משפחות לבנות, בניגוד לטור הימני, העשיר, שרוב המשפחות בו לבנות, אם כי יש בו גם 

 משפחות אחרות).כמה 
 

: מדוע רוב המשפחות העניות הן שחורות? ורוב המשפחות נערוך דיון סביב השאלות
העשירות לבנות? מה הקשר בין צבע העור או הגזע לרמת ההכנסה? המטרה היא 
להעלות שאלות, ולחדד את המודעות לקשרים שבין רמות ההכנסה לבין מעמד, מוצא, 

 לאום ועוד.
 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.gapminder.org/
https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix
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תמונה קרובה ומוכרת, בית  חפש/י  –התבוננ/י בתמונת הבתים  פעילות אישית:

שדומה לבית שלך, האם הופיע בצד ימין או בצד שמאל? השוו את הבית שמצאתם/ן 
 לבית שלכן/ם גם בפרטים שבתוך הקטגוריות השונות. האם מצאתן/ם גם כאן דמיון? 

 –ראיון עם ילד/ה שגר/ה במקום אחר כתבו  -כעת חפש/י בית שונה מאוד מהבית שלך 
מה הקוראות/ים ירצו לדעת עליו/ה או על המשפחה שלו/ה? או כתב/י בשמו/ה של אותו 

 ילד/ה כתבה לעיתון המביעה מחאה חברתית.
 

הקטגוריות של רחוב דולר, בדקו שאתן/ם מבינות/ים את כולן (שימו לב שצריך  עברו על
קטגוריות  100כ יש ”הס –ת הנוספות שבצד ימין הקטגוריולגלול למטה כדי לגלות את 

 שונות:
 

 
 

                                                             
רוזנברג מרק, "שכר והכנסה מעבודה לפי ישוב ומשתנים כלכליים שונים", המוסד לביטוח לאומי,  22

 )pdf() מקוון, (2016, ספטמבר ב279סקרים תקופתיים, 

 
מה ניתן ללמוד על משפחות מהשירותים  מדוע לדעתכן/ם נבחרו דוקא קטגוריות אלו? 

חשבו על קטגוריות שלא נכללו  שלהן? מחדר הילדים? מכפות הידיים? מהשיניים?
 ברשימה, שתרצו להוסיף, שאלות שתרצו לשאול משפחות אלו, תמונות שתרצו לצלם? 

 
צלמ/י תמונות שהיית רוצה להוסיף לרחוב דולר מהבית שלך, בקטגוריות  בבית:

 שמעניינות אותך.
שיש למלא כדי להוסיף בתים ותמונות למאגר של רחוב דולר, בקישור הבא ישנו טופס *

  .תוכלו להשתמש בו על פי ההוראות
 

אלו משפחות נכלול ברחוב?  –אם ניצור את רחוב דולר בארץ  פעילות בקבוצות:

נסה? חפשו תמונות של משפחות או של בתים האם יהיו ביניהן/ם פערים גדולים בהכ
מישראל באינטרנט, ערכו שורה אחת של רחוב דולר בישראל תחת הקטגוריה 

    22'משפחות' או 'בתים'. לצורך פעילות זו, תוכלו להיעזר בנתונים של הביטוח הלאומי
 

בעולם או  -איפה לדעתכן/ם הפערים בין עשירים ועניים גדולים יותר  –שאלה 
 בארץ? 

התלמידות/ים יעלו השערות מנומקות משלהם/ן ביחס לשאלה זו, ואח"כ נציג בפניהן/ם 
 את מדד ג'יני:

 
 
 
 
 
 

https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_279.pdf
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/seker_279.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvIkRRpk0ikGYiimjtCTbCngLvIQeB6jz6KoTp2C_lciYzpw/viewform
https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_279.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_279.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_279.pdf
https://www.btl.gov.il/Publications/survey/Documents/seker_279.pdf
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בודק את רמת השוויוניות בחלוקת ההכנסות במדינה. ערכי המדד נעים  ג'ינימדד 

פירושו חלוקה שוויונית (לכל האזרחים הכנסה שווה),  0. ערך של 100עד  0בסולם של 
מביאה  23 הטבלה הבאהפירושו שכל ההכנסות מרוכזות בידי אדם אחד.  100ערך של 

מדינות בסדר עולה: מהערך הנמוך (המורה על חלוקת  145את ערכי המדד עבור 
 הכנסות שוויונית) לערך הגבוה.

 

ובדקו את ערך השוויוניות בחלוקת ההכנסות בישראל לעומת מדינות מדד ג'יני היעזרו ב
 מה ניתן ללמוד מנתון זה? אחרות. 

  42.8הערך המעודכן של מדד ג'יני בישראל הוא 
 

השוויון בישראל הוא מהגבוהים שבעולם -פרסם כי אי 'מוסד שורש'מכון המחקר 
חברתי שהוכן לבקשת המועצה הלאומית לכלכלה -המפותח. במחקר כלכלי

שוויון -מדד הג'יני של ישראל, שמייצג אי OECD-נכתב כי בהשוואה למדינות ה
  24לאחר ארצות הברית 2-בהכנסות, ישראל ממוקמת במקום ה
גבוה מאוד ביחס י אי השוויון בישראל כהמשמעות של המיקום הגבוה היא 

 . למדינות המפותחות

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 , מתוך אתר 'המכון הישראלי לדמוקרטיה'”"מדד ג'יני 23
) מקוון, (ynet ,10.05.2017שוויון בקרב המדינות המפותחות", -במדד האי 2-"דו"ח: ישראל במקום ה 24
)pdf( 

 

 25נפתלי שם טוב |, פועל, מילה בניין

 את המילים האלה 
 כבר לא אומרים יותר

 שיכון, שכונה, בלוק
 הן מילים שמשתכנות 
 בדיור ציבורי לא מוגן  

 מט ליפול 
 מתפורר

 כמו ניקוד ללא מילה
 כמו כתובת בלי בית.

 

 
 צילום: שלומית כרמלי

 
 .2010, 56, עמ' 20שם טוב נפתלי, "הכיוון מזרח",  25

https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/indexes/gini-coefficient/
https://www.idi.org.il/policy/world-comparison/indexes/gini-coefficient/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4959929,00.html
https://kedmadrive.files.wordpress.com/2018/11/israel_second.pdf
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 עמאר  של  הסיפור - 7שיעור 
 

שמאמין שלסיפורים יש  האחדות הגלובאליתפעילות זו תורגמה ועובדה על פי פרויקט 
תפקיד חשוב בחינוך. הפרויקט מחויב לחקר של נושאים תרבותיים, סביבתיים 

'רחוב  הפעילות לשיעורוחברתיים באמצעות סיפורי מולטימדיה. ניתן להצמיד את 
קט זה ישנם סיפורים רבים נוספים ך היא עומדת גם בפני עצמה. בפרוידולר', א

 ממדינות שונות בעולם.
 

מיאמשדפור, עיר  14, עוקב אחרי נער בן ' (כתוביות באנגלית)עמאר' – הקצרהסרט 
תעשייתית גדולה במזרח הודו, במהלך שגרת חייו. תחת הכותרת "כל ההישגים הגדולים 

אר ואת מחויבותו הבלתי דורשים זמן", הסרט מדגיש את תפקיד הזמן בחייו של עמ
מתפשרת למימוש מטרותיו. עמאר הוא המפרנס העיקרי במשפחתו והוא אינו לבד. 

היו  14-ו  5מיליון ילדים בהודו בין הגילאים  28, על פי יוניסף, כמעט 2011בשנת 
מועסקים בעבודה. העוני הוא הסיבה העיקרית לעבודת ילדים, ועמאר מתגורר 

העניות ביותר בהודו. בניגוד לילדים עניים רבים בהודו, בג'רקאנד, אחת המדינות 
המאפשר לו לעבוד כדי לפרנס את משפחתו,  ,עמאר לומד בבית ספר מיוחד בן חצי יום

כמו גם להמשיך ללמוד. אחד החלומות של עמאר הוא להיות כוכב קריקט. הוא משתמש 
 יו.בזמן בהתמדה ובנחישות במטרה להצטיין בבית הספר ובשתי עבודות

 

 במליאה
 

, שגר 14נציג את הסרט לתלמידות/ים, נספר להן/ם שהסרט מספר על עמאר, ילד בן 
בעיר גדולה במזרח הודו במדינת ג'רקאנד, שהיא אחת המדינות העניות בהודו (נוכל 

שהסרט מתאר יום בחייו של עמאר דרך מעקב  ). נאמרמפת העולםלהראות אותה על 
 אחר השגרה והפעילויות היומיומיות שלו.

 
 

 
מהלך הצפייה בסרט, ירשמו התלמידות/ים בדף צפייה את הפעילויות העיקריות ביומו ב

מתי היא מתרחשת? למשך כמה זמן? איפה היא של עמאר, ולגבי כל פעילות: 
 )1בנספח טבלה ( מתרחשת? מי הם/ן הא/נשים המעורבים בה.

 
איזו פעילות של עמאר לוקחת את הזמן הרב ביותר? כמה ה נשאל: יבסיום הצפי

יום שלו כרוכה במנוחה או במשחק? כמה זמן הוא מבלה עם -משגרת היום
 ?Jamshedpurהמשפחה, בלימודים, בעבודה? מה הם המאפיינים של 

 
 נערוך דיון סביב השאלות:

  אילו תכונות ועמדות של עמאר בולטות ביותר בסרט? איך הן תומכות או מניעות
 את עמר במהלך שגרת חייו?

  .הבמאי אנדרו הינטון בחר להשתמש בציון מדויק של השעה והדקות, לאורך הסרט
 מה אתן/ם חושבות/ים שהוא אומר על החיים של עמאר באמצעות טכניקה זו?

 ם ללא מוסיקה או דיאלוג. הבמאי אנדרו הינטון סרט זה מכיל רק צלילים טבעיי
הסביר: "אני אוהב את הפשטות של הצלילים הטבעיים". למה אתם/ן חושבות/ים 
שהוא עשה את הבחירה הזאת? איזו השפעה יש לטכניקה זו על הצופה? אם הסרט 

 היה כולל דיאלוג, איך זה יכול לשנות את חווית הצופה?
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

https://www.globalonenessproject.org/resources/lesson-plans/day-life
https://www.globalonenessproject.org/node/4205/
https://www.google.com/maps/place/%D7%92'%D7%94%D7%A8%D7%A7%D7%90%D7%A0%D7%93,+%D7%94%D7%95%D7%93%D7%95%E2%80%AD/@23.5816334,87.8379769,6.75z/data=!4m5!3m4!1s0x398b2386df480857:0x62c5b809eee29004!8m2!3d23.6101808!4d85.2799354
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 אישית פעילות
 

בראיון הסביר הבמאי כי עמאר "באמת הכריח אותי לעצור ולחשוב איך אני משתמש 
 בזמן בחיי". 

  ערכו רשימה של הפעילויות העיקריות של יומכן/ם. ציינו את השעה, המקום, משך
 הזמן, הא/נשים המעורבות/ים, וכן ציינו מהם המניעים לכל פעילות.

 שלך בזמן, היית משנה משהו? האם היית  התבוננ/י על הרשימה שלך ועל השימוש
 משתמש/ת בזמנך אחרת? אם כן, באילו דרכים?

  כותרת המשנה של הסרט, "כל ההישגים הגדולים דורשים זמן", היא סיסמא על
כרזה בביתו של עמאר. ציטוט זה נכתב על ידי מאיה אנג'לו, משוררת וסופרת 

פסקה על ציטוט זה והיעזר/י אפריקנית ידועה, שנולדה בתנאים של עוני. כתב/י 
בדוגמאות מהסרט: פרש/י את הציטוט במילים שלך? כיצד משקפים חייו של עמאר 
את משמעותו של הציטוט? אילו מאפיינים, או תכונות אישיות, צריך לפתח כדי 

 לחיות לפי ציטוט זה?
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 )מקוון( 1.7.2016; אתר 'העוקץ', 2016, פרדס", הוצאת הנסיעהעכשיו , "רחמים יחזקאל26

 

 26אשרי התפוח | יחזקאל רחמים

ּפוּחַ  ֵרי ַהּתַ  ַאׁשְ
ּנַָפל  ָהֵעץ ֵמרֹאש ׁשֶ
 .וֻּבזָּה

ֵרי ּפוּחַ  ַאׁשְ  ַהּתַ
ּנַָפל ל ׁשֶ ְלּגֵ  ְוִהְתּגַ

לֹות  יֶֶלד ְלַמְרּגְ
 .ְואֹוֵכל ּכֹוֵעס
ֵרי ּפוּחַ  ַאׁשְ  ַהּתַ

ה ּבָ ּכִ  ָרָעב ְמַעט ׁשֶ
ֶבֶטן  ,ְצִעיָרה ּבְ

ה ּבָ ּכִ  ֵמָהָרָעב ׁשֶ
ית ֵעָרה ְוִהּצִ  .ּבְ
ֵרי ּפוּחַ  ַאׁשְ  ַהּתַ
ּנַָפל  ָהֵעץ ֵמרֹאׁש  ׁשֶ
ה  ְוִחּכָ

ִתיָקה ׁשְ  ּבִ
ה  ְלִהְתּפֹוֵצץ וְּמַחּכֶ

 

http://www.haokets.org/2016/07/01/%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%97/
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 עמאר של פעילויות: צפייה  דף – 1 נספח
 

 ?בה המעורבים נשים/הא  ן/הם  מי איפה היא מתרחשת? למשך כמה זמן? מתי היא מתרחשת? הפעילות
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