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  :מתנות לאביונים – שיעור לפוריםמערך 
 להסתכל לעוני בעיניים

 דקות( 90) יב'-שיעור כפול לכיתות ט'

 ים להתחפש ולחלק משלוחי מנות. זהו חג שיש בו דגש גדול על הקהילה. ות/בחג פורים אנחנו נוהג
חלק פחות מוכר בחג הוא מצוות המתנות לאביונים. בזמן שבימי שגרה, צדקה צריכה להינתן בסתר, דווקא בפורים  

 ים לתת לעניים מתנות בגלוי. ת/אנחנו מצוו
מדוע כל כך קשה לנו  י אחריות המדינה לגידול בעוני,מהנברר את מהות המצווה הזאת ונשאל מהו עוני,  זה בשיעור

 . , ואיך דווקא פורים יכול לזמן לנו מפגש אחר עם העוני ועם הענילהסתכל לעניים בעיניים
 ה מצגת את השיעור מלוו

 דקות( 5-10פתיחה )
 ים מחג פורים? ות/ם מכירן/המנהגים שאת םמה

 מצוות, שנקראות גם ארבעת הממים, כי כולן מתחילות באות מ:  4יש בפורים 
 

   1שקופית 
 המצווה להתחפש, לשמוח ולחגוג  –משתה ושמחה  •

 המצוות לתת ולקבל משלוח של מזון בתוך הקהילה  –משלוח מנות  •
 קריאת מגילת אסתר וסיפורה –מקרא מגילה  •

 מתנות לאביונים  •
 .מצוות מתנות לאביונים –השיעור יתמקד במצווה הפחות מוכרת מבין הארבע 

 
  :נקרא יחד את הקטע הבא

 מצוות מתנות לאביונים -2שקופית 
לאביונים, מאשר כתב הרמב"ם )הלכות מגילה פרק ב' הלכה יז'( "מוטב על האדם להרבות כמיטב יכולתו במתנות  

להרבות במשלוח מנות ובסעודת פורים, שאין שמחה גדולה ומפוארת אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים,  
שהמשמח לב האומללים האלו דומה לשכינה שנאמר "להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים" )עד כאן לשון 

ביונים, וכמו שרואים מדברי הרמב"ם שעדיף לאדם  הרמב"ם(, ולכן ישתדל אדם כמה שיותר להרבות המתנות לא
להוציא יותר כסף לצורך מתנות לאביונים ולשמח כמה שיותר אביונים מאשר לקנות משלוח מנות ולפאר בסלסלה  

 ובממתקים, ויש ענין גדול מאוד להרבות בצדקה ביום פורים, וכבר הגמרא אומרת כל הפושט יד )בפורים( נותנים לו. 
 

 הרמב"ם והמפרשים אותו ספציפית את האביונים? למה מציינים 
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. 
 דקות( 60) אביונים –חלק א' 

 ?  י עני/ה/מיהו -3שקופית 

  ?ה/עני אישה/איך נקבע מיהו אדם
קנה מידה קבוע זו שאלה כל כך מורכבת גם מבחינה חברתית וגם מבחינה פוליטית וכלכלית. האם עוני נקבע על פי 

 של ההכנסה הדרושה למשפחה כדי לדאוג לצרכים הבסיסיים שלה? מהם הצרכים הבסיסיים האלו? רק אוכל? 
 תחבורה? בגדים? בית ספר? 

בהשוואה למרבית בני   בולט ז אדם עני הוא אדם שמצבו נחות באופןאו שאולי עוני נקבע באופן יחסי? ואם כך, א
  90% -האדם בחברה שבה הוא חי. ובעצם זה קנה מידה לא קבוע שמשתנה לפי רמת החיים בחברה. אם ל

 ? ה/עני ת/נחשב -ה/שאין לו ה/ בארץ יש מחשב או טלוויזיה בבית, האם ילד ות/מהילדים
 .:401ה קדעד  דידת עונישות השונות למשמציג את הגי בסרטון של הטלוויזיה החברתיתות צפאפשר ל

 
ב. בטח ככל שהחברה שלנו מתפתחת והופכת לחברת שפע, והיו המון הניסיון לקבוע באופן נחרץ מיהו עני הוא מורכ

 מחלוקות והמון ניסיונות להציב קו עוני שיגדיר את כל מי שמתחתיו כעני. 
על ידי המוסד לביטוח לאומי. הנתונים שמשמשים לבדיקה זו הם ההכנסות החודשיות של משקי היום נמדד העוני 

פחות בישראל שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  את נתוני מש 9000על פי סקר של  ,הבית בישראל
( ועד להכנסה הגבוהה ביותר. לאחר המיון מאתרים  0ההכנסות השוטפות מסדרים מההכנסה הנמוכה ביותר )שהיא 

את ההכנסה שבאמצע המדגם, כלומר שמחצית משקי הבית מרוויחים יותר ממנה ומחצית משקי הבית מרוויחים  
 נקראת 'ההכנסה החציונית'.   פחות ממנה. זו

 והתוצאה שמתקבלת היא 'קו העוני'.   –את ההכנסה הזו מחלקים בשתיים 
   ה. /כלא עני תחשב/ יותר ממנו ייחשב ה/ומי שמרוויח  ה/כעני תחשב/פחות ממנו ייחשב ה/כל מי שמרוויח

 למה מודדים דווקא ככה? בעיקר כי זה מה שמקובל כרגע במדינות האיחוד האירופי. 
שקל, ומכך יוצא שמשפחה בת שתי נפשות   2,811-עמד על כ 2020קו העוני לשנת זו, בהתאם לצורת החישוב ה

שקל ומשפחה  7,450-שקל. זוג עם ילד ייחשבו עניים מסכום הנמוך מ 5,623-נחשבת ענייה אם הכנסתה נמוכה מ

 . שקל 10,543-עם זוג הורים ושלושה ילדים ייחשבו עניים במידה שהכנסתם נמוכה מ

 ( netY, "מהישראלים מתחת לקו העוני, בלי מענקי הקורונה רמת החיים הייתה צונחת  21%" :כתבה)מתוך ה
 

 
 ת קו העוני טבל – 4שקופית 

  יש לדעתכן/ם בישראל? ות/לפי המדד הזה, נסו לנחש באופן תיאורטי, כמה עניים 
 ?( ות/עניים ות/מיליון תושבים/ות בישראל, כמה לדעתכן/ם נחשבים 8)מתוך 

 
 2020נתוני העוני לשנת  –  5 שקופית

נפשות שחיות בעוני   ,0005402,ש היום בישראל י  2021 שנתל דוח העוני האלטרנטיבי של עמותת "לתת" ילפ
 תקופת הקורונה והמשברים הכלכליים שספגו משפחות (. 36.9%)וילדות ילדים   1,118,000, מתוכן (27.6%בישראל )
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. 
ת למצב ואף להדרדרו ל משפחות רבות לירידה דרסטית ברמת החייםלזעזוע בשוק התעסוקה, וזה הובירבות, גרמו 

 של עוני.  

 שאנחנו יכולות/ים לחיות איתו בשלום?  ם זה מצב הא?  ל הנתוניםמה דעתכם/ן ע
. 

 :נשים שמאחורי הנתוניםכיר קצת את האנשים והבואו נ

 הנתונים?  אחורימי מ -6שקופית 
 אפשרות א:  

 לות.וענו על שאגברים ונשים מתחת לקו העוני רחו שבו התא "להת "סליחה על השא וכניבפרק מתוך התה יצפי
 (6:47ד דקה ען לצפות בכל הפרק, אפשר לצפות )אם אין זמ

האם יש משהו שהפתיע ם במיוחד? תפס" אתכן/"שות בתכנית /יםשתתפשסיפרו הממשהו מתוך מה יש האם 
 יים/ות?  ענג עוני ועל על המושמחדש ם או גרם לכן/ם לחשוב אתכן/

 אפשרות ב: 
 אם לשני ילדים קטנים.   –ידי ע'  )נספח א( שנכתב על הקטע הבאניתן לקרוא עם התלמידות/ים גם את 

 )כלפי עצמה, הילדים, החברה, העתיד(מה התסכול הגדול שבתוכו חיה ע' שכתבה את הטור? 
 למה היא מכנה את עצמה אדם שקוף? 

  :ת גרואפש
 2:34- 1:40. מדקה  יזיה החברתית על עוני ועל עניים/ותהסרטון של הטלוול ניתן לצפות בהמשך ש

 

 . לענות יחד על השאלות בסוף הקטע בקש מהן/םנו '(ב)נספח  ים קטע קריאה קצרות/לכל זוג תלמיד נחלק
 רימר -של יעל כהן דברים שאתם אומרים על אנשים עניים והם שטות גמורה" 5"מתוך המאמר  לקוחים הקטעים

 של בן וינברג.   "חמישה מיתוסים בנוגע לעוני"ומתוך המאמר 
 . קטעים, ולכן מספר זוגות יקבלו את אותו קטע 6יש 

 לאחר העבודה בזוגות, התלמידות/ים יחזרו למליאה.  
 

 ?  ות /על עניים ות /מה אומרים – 6שקופית 
 בכל לחיצה על העכבר יופיע משפט מתוך המשפטים שהתלמידות/ים קיבלו בקטעים שקראו,  

 מהם להגיב: מסכימות/ים עם המשפט או לא?  נבקש
 . שקראומי שקראו את הקטע שמתייחס למשפט יוכלו להתייחס בקצרה למה 

 
 דיון: 

 בחברה?   ות/רגישיםמ ות/איזו השפעה יש לדעתכן/ם למשפטים הללו על האופן שבו העניים
 ?  ן/בעיני עצמם ות/מרגישים ן/על האופן שבו הם

 ? ות/איזו השפעה יכולה להיות למשפטים הללו על האופן שבו החברה מתייחסת לעניים
 על האופן שבו המדינה מתייחסת לעוני?  
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 . '(ג)נספח  את מאמרה של אבירמה גולן "קו הבושה" יחד ניתן לקרוא  )אם נותר זמן(  לסיכום החלק

ות /ים להיות ענייםות/מת. אולי בגלל שאנחנו מפחדמסוייש הרבה דברים שאומרים על עוני, העוני גורם לנו לסלידה 

העוני והפערים הכלכליים הם  בעצמנו, אולי בגלל שבחברה שלנו אדם נמדד במידה רבה על כמות הנכסים שיש לו.
צה או לא, העוני הוא חלק מאתנו, וכדי שסע אדיר בחברה. מדובר במחלה של כל החברה. צריך להבין שאם נר

 . ואת התפיסה של המדינה בנוגע לאחריות שלה  לשנות את סולם הערכים של החברה צריךלשנות את זה  
 

 איך כל זה מתקשר למצוות פורים שציינו בתחילת השיעור: מתנות לאביונים?  
 ? מתנות. ולמה דווקא מתנותעסקנו עד כה בחלק של האביונים, בואו נבחן לרגע גם את המושג 

 

 דקות( 20) מתנות –חלק ב' 
 " צדקה" השני את המילה:ובצד  " מתנהאת המילה: " על הלוח בצד אחד נכתוב

 מה ההבדל בין מתנה וצדקה? )התייחסו לתחושות, למניעים, למערכת היחסים בין הנותן והמקבל ועוד(

 את תשובות התלמידות/ים על הלוח: נרשום
  

 מתנה צדקה

 שמחה   הזדקקות , הכרח, אין ברירה 

 תחושה שמישהו חשב עלי  בושה

 יכולה להיות גם מותרות   ת /והמקבל ת/מעמד לא שווה בין הנותן

 מערכת יחסים יותר שוויונית  הקלה 

 חברות  הישרדות

 לנתינה הוא הרצון שלי ולא הצורך של האחר המניע  ת /כלפי המקבל ת/רחמים של הנותן

 חגיגיות  מערכת היחסים מתבססת על הצדקה  

 אני יכול/ה לתת ויכול/ה גם לקבל   בד"כ כסף או מוצרים בסיסיים 

  

 

 אומרים שצדקה היא ראויה יותר אם היא ניתנת בסתר, מתנה לעומת זאת ניתנת בגלוי. למה? 
 הצדקה היא מצווה חשובה מאוד ביהדות וכתבו עליה רבות, ואולי נקדיש לה שיעור אחר מתישהו. 

  ת/בה. ככל שהיא ניתנת יותר בסתר עבור הנותן ות/ולנזקקים ות/הקהילה לעניים ונשות הצדקה היא סיוע של אנשי
   את תחושות הבושה, שמתלוות לעוני. , כך היא נחשבת בדרגה גבוהה יותר, כדי למנועת/ועבור המקבל

את מישהו/י . מתנה ניתנת בגלוי ונועדה להביע חיבה או אהבה ולציין בפני ות/מתנה לעומת זאת ניתנת בין חברים
 בקרב הקבוצה שלנו, המשפחה שלנו או הקהילה שלנו.  ה/ואת קבלתנו אותו ה/אהבתנו אליו

. 
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ו ואנחנו  ה/ים ממנות/מאתנו ואנחנו לא מתבייש ת/וא לא מתביישא/היו, הי/ים מתנה למישהות/כשאנחנו נותנ
 בעיניים.  ה/לשני  ת/להסתכל אחד ות/ כוליםי

 נקרא יחד את הקטע הבא:  
 

 רבי אליהו הכהן   -7שקופית 
 "...ועל דרך פשט נראה לתת טעם לשבח, למה בשאר ימות השנה נותנה לארנקי של צדקה, ובפורים יתן לעני  

 מיד ליד? 
 דיש לומר מה שנותנה לארנקי של צדקה, כדי שלא יתבייש העני.

ובפורים, שכולם מקבלים זה מזה, עניים ועשירים, דכתיב "ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים" )אסתר,  
יּוּש לעני המקבל, לפי שמתחזק העני באמרו: גם הנותן לי מקבל מתנה מחברו. לכן יתן   ט, כב(, אם כן אינו מגיע ּבִּ

 יותר מבשלוחו, שהם גבאי צדקה. "  הצדקה בפורים מיד ליד לקיים מצוַת צדקה בעצמו, דמצוה בו
 (, חלק ב, סימן א, סימן רכ1731רבי אליהו הכהן, 'מעיל צדקה', דפוס יונה אשכנזי ודוד חזן, איזמיר תצ"א )

 

. הוא קרא לעשירים לפזר את 18-וה 17-הרב אליהו הכהן היה דיין, מחבר ספרים ומקובל מחכמי איזמיר, חי במאות ה
 וני ובאי השוויון החברתי בעיה דתית מוסרית, הצריכה לבוא לידי תיקון על ידי הקהילה. כספם לצדקה, וראה בע

 ספרו "מעיל צדקה" עוסק כולו בהלכות הצדקה. 
 

 :דיון

 במה מפריד אלינו הכהן את מצוות מתנות לאביונים ממתן צדקה בכל יום אחר בשנה? 
 מהי הבושה שעליה מדבר אליהו הכהן? 

 מה המשמעות של לתת מתנה לאביונים מיד ליד )להסתכל לאביונים בעיניים( בעבור האביונים? 
 מה המשמעות עבור מי שאינו אביון? 

 

ים זה מזה, ולכן ות/ם מקבלן/ים יש לתת צדקה מיד ליד, שכן בפורים כולבקטע זה טוען הרב אליהו הכהן שבפור
לחגוג את סעודת פורים. בזמן שבימים אחרים,   ה/צדקה שתאפשר לו ה/בושה מכך שקיבל תחוש/לא יחוש ה/העני

 צדקה בסתר נחשבת במעלה גבוהה יותר, דווקא פורים מאפשר מפגש קהילתי אחר. 
 .  , בשל מצוות משלוח המנותמשהו בפורים  ה/בעצמו תקבל/, יקבלה/ושגם זה שנתן ל ת/יודע ה/העני

הנתינה מיד ליד בפורים דומה יותר  –מציעה אם כן יחס אחר למפגש בין אנשים בקהילה מצוות המתנות לאביונים 
   הכלכלי. המצב, ולא אדם פחות ערך מתוקף ה/להיות חבר ה/יכול ה/. העניה/לנתינת מתנה לחבר

ת במקום שהוא לא מודע ולא נות שאינה מתנערת או נשארההתייחסות הזו מזמנת התבוננות שוויונית יותר, התבונ
 מקום שווה בקהילה.   ה/, שכן יהיה לוה/להתבייש במצבו ךתצטר/לא יצטרך ה/אליהו הכהן מציע שהענימכיר. 

, אלא  ה/תלויה לא רק בו ה/כיון שהאחריות למצב שלו  ה/לא צריך להתבייש במצבו  ה/ואפשר להוסיף ולומר שהעני
 )כפי שראינו בחלק הקודם(. רה ובמדינה. בגורמים חיצוניים נוספים שקשורים בחב
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גם כאחריותנו, כאשר נצליח להסתכל לו בעיניים, לעזור  ב המצני כחלק מאתנו, ואת ובמקום שבו נוכל לראות את הע

לתת לנו, ללמד אותנו דברים, אז התפיסה   ה/יכול היא/ושגם הוא ה/שלם שעני/ה הוא איש/האבל גם להבין 
 תפיסה הפוליטית.  החברתית תשתנה, וגם התפיסה הכלכלית וה

או זכויות יוקר המחיה, למה? כי נוכל לדרוש מהמדינה לקחת אחריות לתהליכים כלכליים )כמו למשל שכר מינימום, 
 שמדרדרים אדם לעוני ובאופן כללי לנקוט בגישה יותר שוויונית.  של עובדי קבלן(, לקדם או לשנות חוקים פוגעניים 

 
 איך אנחנו יכולות/ים לקיים את מצוות מתנות לאביונים בחברה או בקהילה שלנו?  

 מה אנחנו יכולות/ים לקבל מהם? 
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   א' נספח

 

בישראל  יכך זה מרגיש להיות ענ  
 ע' אם לשני ילדים קטנים בטור מיוחד  

 

  מחברות בלי ׳להיות עני זה לשאול כל לילה איך הגעתי למצב שאין לי אפשרות לשלוח את הבן הקטן שלי לכיתה א

חדשים.  וספרים  

 להיות עני זה להגיד לילד שלך שאת כל כך רוצה שירגיש כמו כולם שאת לא יכולה לקנות לו טלפון נייד או מחשב. 

 להיות עני זה לאכול פיצה באירוע מיוחד ולהרגיש סיפוק קטן, אפילו רק לרגע אחד. 

שקל.  140להיות עני זה לרצות לפעמים להיעלם, כששבוע שלם הבית בלי חשמל כי ניתקו לך אותו בגלל חוב של   

י בניחוחות של להיות עני זה סתם להיתקל בפרסומת של בושם חדש ולדמיין, רק לדמיין, את הריח שלו עוטף אות

 שלווה.

להיות עני זה הצביטה בלב כששומעים חברות מתכננות את הטיול הבא לחו"ל עם הילדים ולהבין שאני רחוקה,  

 רחוקה מאוד משם.

 להיות עני זה לפתוח את המקרר, לראות את המדפים הריקים, ולקבל פרופורציות על החיים. 

ם. זה לדאוג כל יום במה תאכילי את הילדים שלך. איזה חינוך  להיות עני זה כבר לא שאלה של מותרות או פינוקי

 תתני להם וחשוב מכל איך תשמרי על חיוך שלהם. 

 להיות עני זה להחזיק את עצמי כל כך הרבה פעמים מבכי מתפרץ. 

 להיות עני זה להיות כלואה בתוך מציאות מתסכלת.

יה אותם.אני ענייה. אני קמה כל בוקר לעבודה ושורדת את החיים ולא ח  

אני ענייה כאן בתוך כל מה שנראה אפשרי ונגיש. ובתוך המציאות הזאת אני יודעת יותר מהכול מה ההרגשה של  

 להיות אדם שקוף. 

  ׳בצפון הארץ. ע לשני ילדים קטנים, שעובדת ומתגוררת בדירת שני חדרים , היא גרושה טרייה ואמא37ע', בת 

.קבוע בסיס על מזון חבילות ילדיה ועבור עבורה המספק לתת ארגון ידי על נתמכת  

"לפני כשנתיים הגרוש שלי נקלע לחובות בשל עסק שכשל. המצב הקשה הוביל אותנו לפרידה, אבל הוא אבא טוב  

לילדים שלנו. אבא טוב שמנסה להשתקם כלכלית אבל בלי באמת יכולת. בשל החובות של העסק, ותיקים בהוצאה 

 לפועל אין לו כסף לשלם לי מזונות", היא מספרת.  

ם הטוב שיש בו אינספור אפשרויות. היום העוני פוגש אותי בכל פינה.""אני הייתי שם, במקו  

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://www.kedma-school.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800


 
                                                          בישראל ובחברה בחינוך לשוויון  – קדמה

 

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

 

 ' ב נספח

 

 "יעלם והעוני העבודה למעגל אנשים להכניס צריך רק  – באבטלה היא הבעיה"

 אם אתם חיים בשנות השישים של המאה הקודמת.    –המשפט הזה נכון לחלוטין 

בתקופה ההיא, מקום עבודה אכן היווה תעודת ביטוח טובה כנגד עוני, בעיקר בזכות תנאים סוציאליים, בטחון  

  תעסוקתי ומשכורת סבירה. בשלושים השנים האחרונות, לעומת זאת, התדרדר ערך העבודה משמעותית. עבודות

זמניות בשכר מינימום הפכו נפוצות בכל העולם המתועש, איגודי עובדים איבדו את כוחם הפוליטי ואכיפת חוקי  

 (.  Ynetך מתו) ת העניות עובדותמהמשפחו 55.5%דוח העוני חושף כי   עבודה הלכה ונעלמה.

ות, תנאים טובים,  בצד אחד עומד שוק המעניק משכורות גבוה – דואלי עבודה שוק מצב של זאת מכנים כלכלנים

יציבות, הוגנות וסיכויי קידום; בצד השני ובהפרדה מוחלטת, עומד שוק עבודה המציע עבודות חלקיות, לא 

אטרקטיביות, הדורשות משמעת גבוהה, תנאים רעים והעדר יציבות תעסוקתית. בישראל אנו רואים זאת היטב 

 בעולמם של עובדי הקבלן. 

מה זה משנה שהאבטלה בירידה אם העוני רק הולך  –יבות שיעורי האבטלה ההבדל בצורות ההעסקה מפחית מחש

 וצומח? 

, שהפכו לרוב (Poor Working) העניים"-עובדים"נתוני האבטלה הנמוכים רק מסתירים את שיעורם הנוסק של ה

העבודות המוצעות לשכבות הנמוכות נמצאות רובן בשוק העבודה המשני, הלא אטרקטיבי, בקרב משפחות עניות. 

 כלכלי. -ואינן מעניקות נקודת זינוק מספקת כדי לעלות במעמד החברתי

 

 שהירידה באבטלה לא מובילה לירידה בעוני?   מה הסיבה העיקרית לכך •

 האם לדעתכן/ם המדינה אמורה להתערב במצב הזה? מה האחריות שלה?   •
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. 

 נספח ב' 

 "לי זה לא היה קורה, אני בנאדם אחראי" 

מעל   ת/בצורה מאוזנת. אין לי חובות, אין לי הלוואות, אני לא קופץ ה/: אני חין/לעצמכם ות/אתם בטח אומרים

 .י/ה. אני לעולם לא אהיה ענת/אחראי אניהפופיק. 

. לא צריך דרמה גדולה: הוצאה  ן/בואו נדמיין רגע מחלה. או תאונה. או ניתוח. פיטורים. דברים שקורים לכולםאבל 

קצת אורך נשימה.  ות/ רק צריכיםן /גדולה אחת מפתיעה, היעדר הכנסות זמני לגמרי שבטח עוד רגע יסתדר, ואתם

. לא שום דבר שאי אהמשכנת ניים או שלושה תשלומים עלש ן/חודש. חודשיים. שלושה. ואז מפה לשם פספסתם

כבר לא  אפשר להחזיר ברגע שתעמדו על הרגליים. אבל אז תפגשו את האויב החדש שלכם: ריבית פיגורים. זו

. אחרי עוד כמה חודשים הבנק 18%-עליה, אלא ריבית שיכולה להגיע ל ן/שחתמתם אהריבית הנמוכה של המשכנת

זים מהחוב כשכר "ד שיש לו אינטרס שהחוב יגדל, כי הוא מקבל אחוכאן זה כבר עו –יעביר את החוב לגבייה חיצונית 

 טרחה שקבוע בחוק..... 

לשלם גם דברים אחרים שהיו   ות/לא יכולים ן/כמובן כבר מעוקלת, אז אתם ן/ברקע לכל זה המשכורת שלכם

פלת, הגן, המט –בהוראות קבע. מפה לשם יש גם חובות לחברת החשמל, למים, לארנונה. צ'קים מתחילים לחזור 

האינסטלטור. צ'קים שחוזרים יכולים להיפתח מיד כתיק הוצאה לפועל, עם הריבית הדרקונית ששם )וזה יכול להגיע 

 ריבית(, ועם, שוב, שכר הטרחה לעו"ד של הנושים.  26%-ל

 מה קורה, החוב כבר הוכפל )לפחות(. ן/עד שהבנתם –עכשיו לכו תסבירו, תוכיחו, תתווכחו 

ם קשרים בבנק )יש מי שעושים ן/, זה כי יש לכ ות/אחריםיותר מ ות/זה לא כי אתם אחראים ן/םאם כל זה לא יקרה לכ

הורים שיכולים להשלים תשלומי משכנתה, או  –ם רשת ביטחון כלכלית ן/לו תספורות כשהוא מסתבך(, או כי יש לכ

פני שהוא מתנפח בלי שקל לכסות על החוב ל 20,000מישהו אחר שיכול לעזור, ובהתראה של מעכשיו לעכשיו לגייס 

 .ם/ןשליטה. זה לא קשור להתנהלות אחראית, זה קשור למי ולאן נולדת

 

 מה הסיבה שמתוארת במאמר להתדרדרות של אדם לעוני?   •

על האמירה של הכותב? למה חשוב לו שנבין שההתדרדרות לעוני אינה תלויה בהתנהלות   מה דעתכן/ם •

 המדינה? אחראית? איזה השלכות יש לזה על הקהילה? על  
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. 
 ב'  נספח

 

 "זה שהם עניים זו אשמתם"

  ה/נסע היא/שהוא ה/. אשמתוה/זו אשמתו – ה/שמי שעני ות/מאמינים ן/, אתםן/בואו נדבר דוגרי: בסתר ליבכם

בתשלומים   ה/את האוטו ושילם ה/שהחליף ה/כסף בשביל זה. אשמתו ה/לחו"ל בפעם ההיא, כשכבר לא היה לו

אילו . ה/להתרסק. אשמתו ה/עלול היא/בלי לקחת בחשבון שהואעסק  ה/שהקים ה/ש"יהיה בסדר". אשמתו ה/והניח

, ה/לחיות בהתאם ליכולת הכלכלית שלו ה/בידיים ומתחיל ה/את עצמו ת/להתפנק, לוקח ה/מפסיק  היה/היתה

 .ה/יענ  היתה/לא היה היא/לעבודה כל בוקר, הוא ה/מ, ק ת/ללמוד מקצוע, מתאמץ ת/הולך

כת שכמעט ולא מאפשרת לו לצאת אז בואו נשים את הדברים על השולחן: מי שנולד בעוני, בישראל, ניצב בפני מער

לפי  -מהחלום האמריקני, ש"מי שמתאמץ מצליח". בארץ מי שמקבל קצבה מביטוח לאומי לא יכול  תשכחומעוני. 

כי בעלה לשעבר לא משלם את מה   –ללמוד באוניברסיטה או במכללה. מי שמקבלת קצבת מזונות  -החוק 

 .לא יכולה לעבוד במקביל  –שביהמ"ש קבע שמגיע לה 

בשכונות עוני. אלה שכונות שבהן הפשיעה מצויה בהיקף רחב פי כמה   ה/לעוני גר ה/שלא לדבר על זה שמי שנולד

יצאו מהבית, ודווקא מעדיפות שישבו כל היום מול  ות/. שבהן אימהות לא ממש רוצות שהילדיםאחרותמבשכונות 

שכונות שבהן בתי הספר טובים פחות,  הטלוויזיה )רק שלפעמים מעקלים להן את הטלוויזיה, ואז אין ברירה(. אלו 

 .שלהם בכסף, נמוכה עד אפסית ות/שבהן מחירי הנדל"ן נמוכים יותר, ושהיכולת של ההורים לעזור לילדים

מלמעלה נדחק בשנים האחרונות לעוני, בגלל שלעבוד בשכר מינימום  גם מי שלא נולד לעוני אבל "מפלרטט" איתו

אפילו את הסכום המצ'וקמק הזה   ה/ה מרוויח/אבל ברגע שאת. שקל לחשבון הבנק    5300בערך משמעו להכניס  

לסיוע משפטי ארנונה, זכאות -מים-סיוע בשכר דירה, הנחות בחשמל  –כמעט את כל ההטבות  ת/ה מאבד/את

בהלוואות. את ההלוואות האלה דוחפים לך מי ה /ה חי/וזה אומר שכמעט תמיד את –במקרים של תביעה אם צריך 

הבנקים וגופי האשראי הגדולים, שמעודדים אנשים לקחת עוד  –סיכונים  י/שיש להם אינטרס גדול מאוד שתיקח

 .לקחו הלוואות מלכתחילה ועוד הלוואות, עושים כסף מהריביות ואז מאשימים אותם בזה שהם

 

 אילו גורמים מערכתיים לעוני מציין הכותב? )גורמים חיצוניים שאינם תלויים בהתנהלות פרטית( •

 העיקריים בעוני?  ות/האשמים ן/הם ות/למי "נוח" שנחשוב שהעניים •
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                                                          בישראל ובחברה בחינוך לשוויון  – קדמה

 

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

 

. 

 ב'  נספח

 

 לחיות על כספי מדינה" ן /"נוח להם
 וואו. אם יש משהו שזה לא, זה נוח.

עדיין גר אצלה, אבל   21-שקל אם אתה יחיד )נגיד אמא גרושה שהבן שלה, בן ה 1,800- זה לא נוח לחיות כל חודש מ
שקל אם  3,500-ולכסות עם זה שכר דירה, אוכל, חשבונות. זה לא נוח לחיות מ –כבר לא נחשב ילד לצרכי הקצבה( 

קצבאות נוספים ניתן )סכומי  סיוע בשכר דירה.  ילדים ומעלה, גם אם את מקבלת 3את אמא חד הורית למשפחה עם 
 .  (ישור זהבקבאתר ביטוח לאומי ות לרא

  ן/ים על הדברים הכי בסיסיים: אוכל, דיור, חיתולים, חשמל, מים. האמת היא שאתםת/ום מוציאן/נסו לדמיין כמה את
במשרד המשפטים, שהיו בה נציגים של הביטוח הלאומי, הבנקים, ארגונים  לא צריכים לדמיין: ועדה שישבה 

 ן/בהרכבים שונים צריכות להוציא כדי לחיות במינימום כבוד. אני אתן לכםחברתיים והמדינה קבעה כמה משפחות 
ים בחצי מההוצאות  ות/ם מצטמצמן/רמז: זה בערך פי שתיים מהסכומים שהמדינה נותנת. נסו לדמיין את עצמכ

 ים להוציא בשביל לחיות במינימום. נוח זה לא. ות/ם חייבן/שאת
סברים כל הזמן. כל הקצבאות וכל הסיוע מהמדינה  ה ות /זה גם לא נוח להיות במעקב בלתי פוסק. להיות חייבים

מגיע כמובן עם תנאים והגבלות: צריך להתייצב בלשכת התעסוקה כל שבוע ולבדוק אם במקרה מצאו לך עבודה  
ם בערך את סכום הקצבה או פחות, ותוך כמה ן/ם, ישלמו לכן/עבודות שישחקו אתכ –בניקיון או בפס ייצור או בבניין 

למעגל האבטלה. אם מישהו במשפחה מת במקרה, גם אם אין שום סיכוי שתראו שמץ   םן/חודשים יחזירו אתכ
מהירושה )למשל כי את אישה והאחים שלך פשוט לא סופרים אותך, או למשל כי הירושה היא נכס לא ראוי למגורים 

הסיוע ישללו לכם את הקצבה, את   –שלאף אחד מהמשפחה אין כסף לשפץ או למכור והוא פשוט עומד מוזנח( 
ים לחקירות של ות/בשכר דירה, ואת כל ההטבות שנגזרות מזה )הנחה בחשמל, במעון, בבזק(. צריך גם להיות מוכנ

את הקצבה כי לטענתם   לךבקיוסק, ולשלול   יושב/ת אותךבכל רגע נתון יכולים לצלם  -הביטוח הלאומי כל הזמן 
הזוג  ת/פוך את הארון שלך ולחפש בגדים של בןשם; בכל רגע נתון יכולים להגיע אליך הביתה, לה ת/עובד ה/את

 ה./מסתיר  ה/שלטענתם את
מסכומים של חצי ממה שהמדינה מודה   ות/ ם חייםתן/זה גם לא נוח להיות כל הזמן בחובות, וזה בלתי נמנע כשא

ם בחובות כל הזמן, שרק הולכים ומעמיקים )כבר דיברנו על הריביות(, וזה אומר ן/שהוא המינימום ההכרחי. את
ם הביתה שני בריונים, דופקים בדלת, מפחידים את הילדים, נכנסים הביתה, ן/בכמה זמן מגיעים אליכ למשל שפעם

בר שמותר לעקל דרק כדי לגלות שאין שום  –מסתובבים בחדרים, תולשים מכשירי חשמל מהקירות, פותחים מגירות 
ההוצאה לפועל להוכיח  ואז לך תרדוף אחרי  –במקרה הטוב, או לקחת דברים שאסור להם לעקל במקרה הרע 

 שאסור היה לקחת ושצריך להחזיר )והאגרה של העיקול והאחסנה? עליך. זה נוסף לחוב(.
 

 לחיות מקצבת עוני? מה הקשיים שעולים מהקטע? למה לא נוח  •

 למה לדעתכן/ם חשוב לכותב שנדע זאת? מה הוא מבקש לשנות?   •
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                                                          בישראל ובחברה בחינוך לשוויון  – קדמה

 

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

 

 ב'  נספח

 

 כסף לצבע בשיער, לסיגריות, למניקור? שיחסכו על זה" ן /"אז מאיפה יש להם

, ות/עניים הם/ןשמבזק חדשות: גם לאנשים עניים יש רגשות. יש להם כבוד. יש להם רצון להיראות כמו בני אדם. זה 

  ות/יביאו אוכל לילדים  איך ות/לא בטוחים ן/הזה כל יום, כל היום, זה שהםעם השיט  ות/מתמודדים ן/זה שהם

יעכבו קצת את המעקלים כדי שלא יבואו ואיך  ,מהבית ן/כדי שלא יזרקו אותםישלמו את שכר הדירה ואיך   ,ן/שלהם

להישאר   ות/ם צריכיםן/ואיך ה ,שוב ן/את העיקול למעסיק כדי שלא יפטר אותם רלהסביואיך  ,בבית ות/כשהילדים

ואז שוב לא יהיה מאיפה לשלם את    ן/יפסידו עבודה אז יפטרו אותםחולה אבל אם  הוא/ה בבית כי היא/עם הילד

 הסדר התשלומים או את שכר הדירה או את החשמל... 

 ן/. הםן/לתת לזה להגדיר אותם ות/ולא תמיד יכולים ות/לא תמיד רוצים ן/כל היום. כל הזמן. והם ן/כל זה איתם

 . ןכולם/להרגיש כמו  ות/ חייבים

, על מה  ות/ ם נראיםן/ם שליטה על מה שקורה. שליטה על איך ה/ןמקום אחד בעולם שבו יש לה ות/ ם צריכיםן/ה

לשלוט בו   ות/ם יכוליםן/זה חשוב מאין כמוהו, וזה הדבר היחיד שה – ן/לעולם במראה שלהם ות/מספרים ן/הם

 ן/ולאכל אותם יכולה לצאת משליטה ן/בעולם המופרע שבו בכל רגע נתון אחד מעשרות השריפות שבוערות סביבם

 ואת המשפחה. ן/ואת הבית שלהם

שקל ולהאכיל משפחה ולהתקיים  5,000-ם שם. לא ניסיתם לחיות מפחות מן/כנראה לא היית ן/אתם –ועוד משהו 

, לקחת להם את היכולת לבחור ואת האוטונומיה על החיים ות/ ם את היכולת לשפוט אחריםן/אף פעם. אז אין לכ

 . ן /זו זכותם –ים ות/ם בוחרן/ ים שצריך או שהייתות/ם חושבן/חור אחרת ממה שאתלב  ות/ ם יכוליםן/הם. ן/שלה

 

 ב"מוצרי מותרות"? ות/בקטע על השימוש של עניים  מה הטענה •

בעיני אחרים   נראית/נראה היא/ו ולגבי איך הואה/לגבי עצמ ה/האם להרגשה של העני ?ות/יםהאם אתם מסכימ •

 יש חשיבות?  

 בתוך החיים שלהן/ם?  ות/כמה בחירה יש לדעתכן/ם לעניים •
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                                                          בישראל ובחברה בחינוך לשוויון  – קדמה

 

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

 

 ב'  נספח

 

 המדינה לא יכולה לדאוג לכולם"   "אבל מה את רוצה ממני?

 אבל היא צריכה לדאוג למינימום.

בשרשרת שלנו. זה מה שהופך אותנו לחברה, זה מה שמייצר סולידריות. יש לנו אחריות, כחברה, לחוליות החלשות 

בצבא, במיסים, בנאמנות למוסדות. אני מאמינה בזה באמת   –זה מה שיוצר תחושת שייכות שמובילה להשתתפות 

 ן/שגדלים בעוני יוכלו לצאת ממנו: שיקבלו חינוך מספק, שידאגו לבריאות שלהם ות/בחובה שלנו לדאוג שילדים  –

 .ן/במדינה שלהם ות/שווים ות/לגדול להיות אזרחים  שיוכלו, ן/ההורים שלהםושל 

אני מאמינה שזה אינטרס של כולנו. מעבר לחמלה הבסיסית כלפי האחר, זה טוב לנו, זה מועיל לחברה שאנשים לא 

מתוסכלים או מיואשים, או מרגישים שאין להם קשר למדינה, שהיא רק רוצה להרע להם ושהם צריכים לדעת איך 

לרמות אותה ולא להיתפס. אני מאמינה שזה חשוב יותר לביטחון שלנו, לקיום שלנו כחברה וכמדינה, מאשר עוד  

למי שאין   תעזור/יעזור  היא/ ד מעט אם הואתפסי/הרבה יפסי ה/אנשים קצת יותר עשירים. אני מאמינה שמי שיש לו

גביית חובות הם כאלו הרבה. אני גם חושבת שזה כלכלי יותר. כרגע, המנגנונים של פשיטת רגל ו תרוויח/, וירוויחה/לו

שמשאירים אנשים במעגל עוני שאי אפשר לצאת ממנו, והם חייבים להישאר תלויים במדינה. זה אינטרס של החברה 

 .ן/שהיו בחובות ישתלבו שוב בשוק העבודה וינסו לשקם את החיים שלהם מיש

העצמאות, על פי ההצהרות של כל  על פי החוק הבינלאומי, על פי הכרזת  -מעבר למחויבות של המדינה על פי חוק 

אם נבין שבראש   – ות/ם, לנו, יהיה טוב יותר אם נדאג להילחם בעוני ולא בענייםן/אני מאמינה שלכ –הפוליטיקאים 

 סדר העדיפויות צריכה להיות השאיפה לצמצם את המלכוד הזה, שאין ממנו יציאה. 

 

 ולם במדינה? ישפר את מצבם של כ ות/למה הכותבת חושבת שסיוע של המדינה לעניים •

 מה האחריות של המדינה לדעתכן/ם לטיפול בעוני?  •

  

http://4teachers.kedma-edu.org.il/alonmorim
https://www.facebook.com/KedmaEducation10/
http://www.kedma-school.org.il/
mailto:info.kedma@gmail.com
https://www.youtube.com/user/kedma800


 
                                                          בישראל ובחברה בחינוך לשוויון  – קדמה

 

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

 

. 

 ספח ג'  נ

 

 מתוך: "קו הבושה" אבירמה גולן  

נכון. צריך להודות. אין בישראל אנשים רעבים שמתגוללים ברחובות חסרי כל, כמו בארצות קפיטליסטיות ....

השוק, אבל לילדים אין כאן, למזלנו, חוסר חמור  מסוימות. אין. פה ושם זקנים עריריים נוברים בלילות באשפת 

בוויטמינים מפני שיש שמש ופרי הדר בשפע ובזול. וגם הים עדיין בחינם, בחלק מהמקומות. אבל הגדרת העוני, 

למרות כל הטענות והעובדות האלה, הגדרת העוני היא אחרת לחלוטין. לא בפרוסת הלחם במרגרינה מדובר. גם לא 

 ם מבשלים, במשפחות רבות, מרק, וקוראים לזה מנת הבשר.בגרונות העוף שמה

הגדרת העוני היא עמוקה מזה. היא חברתית. היא נפשית. אדם עני מגדל ילדים עניים שיגדלו ילדים עניים. שלא  

יוכלו לחלום אפילו על התקדמות, על לימודים, על התפתחות. מי מדבר על אוכל, אף על פי שגם האוכל הוא בעיה, 

מדובר בחינוך. מדובר בשניים או שלושה או יותר ילדים, שאי אפשר לקנות להם נעליים או טרנינג חדש והם  כמובן.

לא יכולים ללכת לחוג אחרי הצהריים ומדובר בחמישים שקל לחודש שצריך לשלם בעד החינוך האפור. מדובר  

מסתפקים במערכת הבריאות   ברופא פרטי שצריך להתייעץ איתו אם יש בעיה חמורה, ואי אפשר לשלם לו אז

החולה, ולפעמים נגרם נזק לילד שהאבחנה שעשו לו היתה שגויה. מדובר ברופא שיניים שעושה ציפוי וסתימות וניקוי  

 אבן, וגובה הון תועפות. מדובר בשוויון ההזדמנויות המפורסם שאבד עליו הכלח.

מה עולה כל דבר. תעשו חשבון פשוט ותחברו בגד, וזאת הבעיה. והיא מורכבת מן הדברים הכי קטנים. תעשו חשבון כ

נעל, כרטיס לתערוכה, חוג קארטה, סתימה בשן ושולחן כתיבה, וכמה מכשירי כתיבה בסיסיים. ומחברת. ויום הולדת 

עם עוגה וכיבוד מינימלי. בלי קוסם או קייטרינג. ואוטובוס. תעשו חשבון, אם אפשר, כמה עולה ההשפלה והבושה  

ייאוש של הורים שיודעים שמה שלא יעשו וכמה שלא יאהבו את ילדם, לא יוכלו לתת לו כל מה שילד  וכמה עולה ה

 צריך כדי לפרוש כנפיים ]...[ 

מי שחי מתחת לקו העוני אולי לא הולך לישון רעב, אבל קם בבוקר ללא תקווה. והוא יוצא החוצה ורואה חברה 

ק בלתי מושג. הוא מביט אל הרחוב ורואה מכוניות חדשות שהעשירון העליון שלה הולך ומתרחק ממנו עד לאופ

ומסעדות חדשות ורואה בטלוויזיה אנשים ומקומות שדומים בעיניו לגיבורי אגדות. ולא רק המצוקה אוחזת בצווארו 

לחנוק אותו, אלא הזעם והייאוש והתסכול. אלמלא הילדים הלבושים "ליוויס" ונעולים "ריבוק" ומספרים על טיול 

כיה, לא היה קו העוני חותך עמוק כל כך בבשרו של מי שלא יוכל לעולם להרים את ראשו מעל למים העכורים.  בתור

אלמלא הייתה האוניברסיטה רחוקה כל כך מעולם החלומות של הילד העני ביפו, אולי גם הוא היה גדל להבין את  

 המספרים המסובכים של בעלי הסטטיסטיקות המתוחכמים.
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