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 לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?

 

טקסט לקראת היום הבינלאומי  סביבפעילות  - תודעת עוני
 למאבק בעוני 

 

יום זה כיום כלל עולמי   1992בשנת     .באוקטובר חל היום הבינלאומי למאבק בעוני  17-ב הכריזה עצרת האו"ם על 
עם אנשים לציון המאמץ לביעור העוני. מאז, מדי שנה מתקיימות ביום זה ברחבי העולם פעולות הסברה והזדהות  

מצוין יום זה מדי שנה בכנסת, ומתקיימים אירועים ודיונים מיוחדים בנושא במטרה לדון   2009משנת  .  החיים בעוני
, של משפחות רבות   הכנסותיהןהיו  השלכות קריטיות על     משבר הקורונה לולקדם מדיניות שתביא לצמצום העוני.  

שאיבדו את פרנסתם בזמן   ות/מרבית העובדיםמראים כי    הנתונים.  ובעיקר על הכנסותיהן של משפחות החיות בעוני
, כלומר הפגיעה הכלכלית בעניים משבר הקורונה כתוצאה מהוצאה לחל"ת או פיטורים הם עובדים בעלי שכר נמוך

בעוני הוא הזדמנות להעלות למודעות של     . היום הבינלאומי למאבקתמאשר בבעלי הכנסות גבוהו  הייתה קשה יותר
ואת ההשלכות של משבר הקורונה שפגע בעיקר בקבוצות המוחלשות   בישראלהתלמידות/ים את הנושא של  העוני  

   והעמיק גם את הפערים בין עניים לעשירים.
 
 

 
 upslashתמונה: 
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קרומר מיכל  של  דעה  במאמר  שימוש  לעשות  מציעות  אנו  זה  :  -בשיעור  עוני נבו  תודעת  לפתח  צריכה    המדינה 
במלואו  המאמר).  20.5.20("הארץ",   כאן  שאילת   .מובא  כדי  תוך  בחלקים,  התלמידות/ים  עם  ביחד  אותו  נקרא 

וחשיבהשאלות   אחר.  הבנה  פסקה  יקראו  התלמידות/ים  שלב  במליאה. בכל  ישתפו  ואח"כ  בה,  וידונו  בזוגות  ת 
 . בדיון במליאהאח"כ בתוך הזוגות תפתח פתח ליותר תלמידות/ים להשתתף  ולדיוןהאפשרות לחשיבה מקדימה  

 
השיעור בעוני  בפתיחת  למאבק  הבינלאומי  היום  התלמידות/ים את  בפני  לציין  ו  :במליאה  נשאל,  כדאי  מדוע האם 

א לציין  חשיבות  יש  הזה?  לדעתכן/ם  היום  יענות  שהתלמידות/ים  תשובותיהן/ם    אחרי  יש נשאל:     את  האם 
 חשיבות מיוחדת לעיסוק בנושא העוני דוקא בזמן הקורונה? מדוע?

 
ראשונה התלמידות/יםפסקה  הראשונהיקראו    :  הפסקה  המסומנים ,  בזוגות  את  המשפטים  את  ביחד  ויסבירו  ידונו 

 בטקסט: 

"משבר הקורונה, כמו כל משבר, אינו משבר "דמוקרטי". נבחרי ציבור משתמשים בעובדה שאף אדם אינו חסין מפני 
הנגיף כדי למכור לנו את הרעיון ש"כולנו יחד באותה סירה" - שכולנו שווים בפני הנגיף. אלא שבתוך בליל  

הסיסמאות היפות מיטשטשת העובדה הפשוטה שהמשבר הנוכחי גובה מחיר כלכלי, חברתי ונפשי גבוה יותר 
ושדווקא לקבוצות אלה אין את הרזרבות הדרושות כדי לשלם אותו.  -מהקבוצות המוחלשות בחברה הישראלית 

מיומה הראשון, תגובת הממשלה להתפרצות המגיפה מוכיחה כי קובעי המדיניות בישראל סובלים מעיוורון ביחס 
לשגרת החיים של חצי מיליון המשפחות בישראל שחיות בעוני. על מנת לפתור את הבעיה, נבחרי ציבור ועובדי  

. "המשרדים ממשלתיים צריכים לפתח מודעות לעוני  

 סביב השאלה:   במליאהבשלב הבא נערוך דיון קצר 

 האם "כולנו יחד באותה סירה"? האם הקורונה פגעה בכולם בצורה שווה?

 איך השפיעה הקורונה על משפחות עניות?  לאחר מכן נשאל: 

לסמן בה את ההשפעות השונות של הקורונה על   יתבקשו לקרוא את הפיסקהות/ים התלמיד: זוגות פסקה שנייה
 . משפחות עניות

אין ספק, השבועות האחרונים היו קשים לכל תושבי ישראל, אך עבור אלה החיים בעוני הם היו מורכבים פי כמה. "
ר את הסגר בדירות  תארו לעצמכם, לדוגמה, כיצד נראתה שגרת החיים של כל אותן משפחות שנאלצו להעבי

ללא חצר, מרפסת או מערכת אוורור. עבור משפחות אלה, האפשרות לבודד בן משפחה כדי  -קטנטנות וצפופות 
אחד מכל ארבעה משקי בית בישראל,   -לחלק ניכר מאותן משפחות . למנוע הידבקות של אחרים פשוט לא קיימת

תנו לשמור על  רנט, אותו צינור נשימה שאפשר לרבים מא ר לאינטאין בבית חיבו -לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
שפיות בחודשים האחרונים. ללא חיבור לרשת, הילדים במשפחות אלו גם לא היו מסוגלים להשתתף בלמידה  

מרחוק. בנוסף, עבור ילדים למשפחות החיות בעוני, בית הספר, הצהרון או המועדונית, שהושבתו עם פרוץ המשבר,  
אבל . ינוכית אלא גם המקום שבו הם זוכים לקבל את הארוחה החמה היחידה שיאכלו כל היוםהם לא רק מסגרת ח

כאן לא מסתיימות הבעיות של משקי הבית האלה. ישראלים החיים בעוני עובדים בעיקר במשרות מזדמנות, ולכן לא 
תנו שגם בימי שגרה, יכולים להוכיח אובדן הכנסה כדי לקבל תמיכה מהמדינה בזמן המשבר. המחקר אף מלמד או
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אם בגלל חוסר ידע, קשיי  -דווקא מי שזקוקים ביותר לתמיכה מהמדינה, מתקשים למצות את זכויותיהם הכלכליות 
י." ונראה שהמגמה הזו רק תחמיר בעקבות המשבר הנוכח -נגישות או חסמים תרבותיים    

ואולי גם בהשפעות שאינן מופיעות  הזוגות ישתפו  במליאה בהשפעות השונות שעולות מן הטקסט, בשלב הבא 
 .בטקסט (כמו למשל ההשלכות הרגשיות של משבר הקורונה על משפחות החיות בעוני)

איך לדעתכן/ם ניתן לפתור את הבעיות האלו?  נשאל במליאה:  

 פסקה שלישית: זוגות התלמידות/ים יתבקשו לקרוא את הפיסקה, ולאתר בה את הפתרונות שמציעה הכותבת.  

דעת עוני למשבר הייתה דואגת, למשל, לספק ארוחות חמות למשפחות של כל אותם ילדים שנוהגים תגובה מו"
לאכול צהריים במוסדות חינוכיים. היא הייתה דואגת גם לספק מענקי קורונה יעודיים למקבלי הבטחת הכנסה, שהם 

ניים כך שיוכלו להמשיך לתמוך האנשים העניים ביותר בחברה הישראלית, ומגדירה עובדים סוציאליים כעובדים חיו
במשפחות עניות ולדווח לממשלה על הצרכים שלהן. מדיניות כזו הייתה גם מעמידה לרשות משפחות נזקקות  

מחשבים וחיבור לאינטרנט כדי שילדיהן לא ייפלטו משגרת הלימודים, מחלקת מסיכות וכפפות בישובים המצויים  
".ין פרסומי המתריע מפני לקיחת הלוואות בשוק האפורחברתי, ויוצאת בקמפי-בתחתית הסולם הכלכלי  

  

 פסקה רביעית: זוגות התלמידות/ים יתבקשו לקרוא את הפסקה, ולהסביר את המשפט המסומן.  

"אך מעבר לזיהוי הצרכים הייחודיים של אזרחים עניים, חשוב לא פחות לבדוק כיצד מתקבלות החלטות בזמן 
המשבר. בחינה כזו תאפשר לנו להבחין שאנשים החיים בעוני נעדרים לחלוטין מתהליכי עיצוב המדיניות. ההחלטה 
על הסגר וצמצום הפעילות במשק עוררה פעילות לובי מאסיבית מצד סקטורים של אנשים עובדים, אבל העובדים 
שנמצאים בתחתית שוק התעסוקה לא זכו לייצוג כלשהו. זו הסיבה שבירושלים מתקבלות פעם אחר פעם החלטות 

המתעלמות מהצרכים של מאות אלפי ישראלים המתקיימים לאורך שנים משכר מינימום או שאינם עובדים  
 ומתקיימים מקצבאות בלבד. בהיעדר כוח פוליטי, ובמיוחד בזמני משבר, האנשים האלה נדחקים לשוליים". 

 האנשים העניים נדחקים לשוליים? מדוע: נשאל במליאה

 או לוותר עליהן ולחזור לכותרת המאמר:  יחד האחרונות במאמר הפסקאות 2לסיום, נוכל לקרוא יחד את 

 "המדינה צריכה לפתח תודעת עוני"

 נערוך דיון במליאה סביב השאלות: 

 מהי "מדיניות מודעת עוני"? ומה חשיבותה? 

 י הכותבת? ומה  דעתכן/ם? על מי האחריות למצבם של העניים לפ
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 המדינה צריכה לפתח תודעת עוני 

 ). 20.5.20נבו ("הארץ", -רממיכל קרו

משבר הקורונה, כמו כל משבר, אינו משבר "דמוקרטי". נבחרי ציבור משתמשים בעובדה שאף אדם אינו חסין מפני 
וים בפני הנגיף. אלא שבתוך בליל  שכולנו שו -הנגיף כדי למכור לנו את הרעיון ש"כולנו יחד באותה סירה" 

הסיסמאות היפות מיטשטשת העובדה הפשוטה שהמשבר הנוכחי גובה מחיר כלכלי, חברתי ונפשי גבוה יותר 
ושדווקא לקבוצות אלה אין את הרזרבות הדרושות כדי לשלם אותו.  -מהקבוצות המוחלשות בחברה הישראלית 

מוכיחה כי קובעי המדיניות בישראל סובלים מעיוורון ביחס  מיומה הראשון, תגובת הממשלה להתפרצות המגיפה
לשגרת החיים של חצי מיליון המשפחות בישראל שחיות בעוני. על מנת לפתור את הבעיה, נבחרי ציבור ועובדי  

 י. המשרדים ממשלתיים צריכים לפתח מודעות לעונ

ה החיים בעוני הם היו מורכבים פי כמה. אין ספק, השבועות האחרונים היו קשים לכל תושבי ישראל, אך עבור אל
תארו לעצמכם, לדוגמה, כיצד נראתה שגרת החיים של כל אותן משפחות שנאלצו להעביר את הסגר בדירות  

ללא חצר, מרפסת או מערכת אוורור. עבור משפחות אלה, האפשרות לבודד בן משפחה כדי  -קטנטנות וצפופות 
אחד מכל ארבעה משקי בית בישראל,   -לחלק ניכר מאותן משפחות . תלמנוע הידבקות של אחרים פשוט לא קיימ

אין בבית חיבור לאינטרנט, אותו צינור נשימה שאפשר לרבים מאתנו לשמור   -לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
על שפיות בחודשים האחרונים. ללא חיבור לרשת, הילדים במשפחות אלו גם לא היו מסוגלים להשתתף בלמידה  

בנוסף, עבור ילדים למשפחות החיות בעוני, בית הספר, הצהרון או המועדונית, שהושבתו עם פרוץ המשבר,   מרחוק.
אבל . הם לא רק מסגרת חינוכית אלא גם המקום שבו הם זוכים לקבל את הארוחה החמה היחידה שיאכלו כל היום

ים בעיקר במשרות מזדמנות, ולכן לא כאן לא מסתיימות הבעיות של משקי הבית האלה. ישראלים החיים בעוני עובד
יכולים להוכיח אובדן הכנסה כדי לקבל תמיכה מהמדינה בזמן המשבר. המחקר אף מלמד אותנו שגם בימי שגרה, 

אם בגלל חוסר ידע, קשיי  -דווקא מי שזקוקים ביותר לתמיכה מהמדינה, מתקשים למצות את זכויותיהם הכלכליות 
 .נראה שהמגמה הזו רק תחמיר בעקבות המשבר הנוכחיו -נגישות או חסמים תרבותיים  

תגובה מודעת עוני למשבר הייתה דואגת, למשל, לספק ארוחות חמות למשפחות של כל אותם ילדים שנוהגים 
לאכול צהריים במוסדות חינוכיים. היא הייתה דואגת גם לספק מענקי קורונה יעודיים למקבלי הבטחת הכנסה, שהם 

ר בחברה הישראלית, ומגדירה עובדים סוציאליים כעובדים חיוניים כך שיוכלו להמשיך לתמוך האנשים העניים ביות
במשפחות עניות ולדווח לממשלה על הצרכים שלהן. מדיניות כזו הייתה גם מעמידה לרשות משפחות נזקקות  

ישובים המצויים  מחשבים וחיבור לאינטרנט כדי שילדיהן לא ייפלטו משגרת הלימודים, מחלקת מסיכות וכפפות ב
 . חברתי, ויוצאת בקמפיין פרסומי המתריע מפני לקיחת הלוואות בשוק האפור-בתחתית הסולם הכלכלי

אך מעבר לזיהוי הצרכים הייחודיים של אזרחים עניים, חשוב לא פחות לבדוק כיצד מתקבלות החלטות בזמן 
לחלוטין מתהליכי עיצוב המדיניות. ההחלטה המשבר. בחינה כזו תאפשר לנו להבחין שאנשים החיים בעוני נעדרים 

על הסגר וצמצום הפעילות במשק עוררה פעילות לובי מאסיבית מצד סקטורים של אנשים עובדים, אבל העובדים 
שנמצאים בתחתית שוק התעסוקה לא זכו לייצוג כלשהו. זו הסיבה שבירושלים מתקבלות פעם אחר פעם החלטות 

י ישראלים המתקיימים לאורך שנים משכר מינימום או שאינם עובדים  המתעלמות מהצרכים של מאות אלפ
 .ומתקיימים מקצבאות בלבד. בהיעדר כוח פוליטי, ובמיוחד בזמני משבר, האנשים האלה נדחקים לשוליים
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 לקבלת חומרי השראה והפעלות לתיבת המייל שלך! לחץ/י כאן|  עדין לא נרשמת לעלון שלנו?

בדומה לרגישות התרבותית והמגדרית שהפכה נפוצה יותר בעשור האחרון ונועדה למנוע הדרה ואפליה של קבוצות  
גיע הזמן לאמץ גם רגישות למציאות חייהם של מי שחיים במחסור מתמשך. אין ספק כי אחרי שני עשורים בחברה, ה

של הפרטות וקיצוצים בשירותים החברתיים, תהיה זו תפנית דרמטית עבור קובעי המדיניות. עם זאת, נראה 
נסי העולמי חשף את הסכנה  המשבר הפינ 2008-שהמשבר הנוכחי מספק הזדמנות לשינוי תודעתי מסוג זה. כפי שב

הטמונה ברעיונות הכלכליים שהנחו את העולם בעשורים האחרונים, כך חושף משבר הקורונה את הצורך החיוני  
בשירותים ציבוריים חזקים ובסולידריות בין אזרחים. מתברר שאין תחליף לרשת הביטחון שרק ממשלות יכולות 

 .להציע לאזרחיהן

יטית בעת הזאת, ולא רק מנקודת מבט מוסרית. יותר מתמיד, בעידן הקורונה החיים של  מדיניות מודעת עוני היא קר
כולנו תלויים בהתנהגות ובבחירות היומיומיות אחד של השני, ולכן התאמת המדיניות הממשלתית למציאות החיים 

ו ליצירת חברה של כמה שיותר ישראלים היא תנאי הכרחי ליציאה חלקה ומהירה מהמשבר. אולי, מי יודע, אפיל
 .צודקת ושוויונית יותר ביום שאחרי המגיפה

גוריון -הכותבת היא חברה בצוותי המומחים לטיפול במשבר וחברת סגל במחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן
 בנגב 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

במגוון  ת מערכים, טקסטים וחומרים נוספים  תוכל/י למצוא עוד עשרו, באתר החדש של עמותת קדמה
תרון  פלמקצועות לימוד שונים: חגים וימים מיוחדים בלוח השנה, זהויות בחברה הישראלית,   המתאימים נושאים

 .סכסוכים בכיתה, אסיפת הורים, בריונות ברשת ועוד עוד
 דמה לאתר עמותת ק
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