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ור סלכל מי שסייע לכתיבת מסמך זה, ובמיוחד לד"ר דניאל גוטליב, לפרופ' שלמה יצחקי, לפרופ ותתוד

 בר ולמכון משפטי ארץ, עפרה. ילז'ק ס
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 תקציר מנהלים

עוני, כאשר אחת ממטרות המדידה היא לבחון את תוצאות המדיניות החברתית של הבכל מדינות המערב נמדד 

 הממשלה.

 – מוחלטתהעניים ביחס לחברה, והשניה,  בהמודדת את מצ – יחסיתישנן שלוש הגדרות עיקריות לעוני: האחת, 

היא זו על פיה עוני מוגדר כמחסור ביחס לצרכים ( Hybrid) מעורבתסור של העניים. הגדרה המודדת את מצב המח

 המקובלים בחברה.

בישראל מדד העוני הרשמי של המוסד לביטוח לאומי מגדיר עוני כחצי מההכנסה החציונית. למעשה מדד זה בוחן 

 על מצב המצוקה על העניים.ת מדויקאת פערי ההכנסות בלבד ואינו מספק תמונה במידה חלקית אך ורק 

, דהיינו, מחסור חמור מעורבתבחינת המקורות היהודיים מעלה שההגדרה לעוני בהלכה היא זו המכונה הגדרה 

 1, ובלבד שמדובר באדם שמיצה את כושר ההשתכרות שלו.כפי שמקובל בחברה בצרכים חיוניים

(. 2012ם בישראל במחקר של גוטליב ופרומן )הקנדי שיוש MBMהמדד הקרוב ביותר להגדרה היהודית הוא מדד 

 אולם, יש לבצע מספר שינויים במדד זה כדי לשפר את ההתאמה שלו להגדרה היהודית:

 . להבחין בין מצוקה קשה )עוני( לבין היעדר רווחה )סף העוני(.1

 . להבחין בין הסיבות לעוני, ובכלל זה:2

ם לכאלה שאינם ממצים את כושר ההשתכרות להבחין בין עניים הממצים את כושר ההשתכרות שלה.א

 שלהם.

 להבחין בין עוני זמני עקב לימודים לרכישת מקצוע לעוני מתמשך.  .ב

לבין עניים שיש לסייע להם שפר את יכולת ההשתכרות שלהם, להבחין בין עניים שניתן לסייע להם ל  .ג

 בתמיכה.

 :. לשפר את איכות הנתונים, ובכלל זה3

 לא מדווח. התייחסות להכנסות והון.א

 דיווח על רכוש ולא רק על הכנסות.  .ב

  דיווח על הכנסות בעין.  .ג

 

 ראו בעניין זה: 1

Haveman, R., & Bershadker, A. (2001). The “Inability to be Self‐Reliant” as an Indicator of Poverty: Trends for the US, 1975–97. Review of Income and 

Wealth, 47(3), 335-360. 
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 הגדרת העוני וחשיבותהא. 

ערביות מקובל להגדיר עוני ולמדוד אותו כדבר שבשגרה. בישראל עוני נמדד על ידי המוסד לביטוח מבמדיניות ה

 לאומי, ודוח שנתי בעניין מתפרסם באופן סדיר.

אדם אינו זכאי לקצבה כלשהיא בגלל היותו מוגדר כעני על ידי  –י כל משמעות מעשית בישראל, אין להגדרת העונ

כך למשל, הביטוח הלאומי. יתירה מזו, מבחני הזכאות שונים באופן מהותי מהגדרת העוני של הביטוח הלאומי. 

מבחן זקנה( ללא קצבת ת ילדים ולכל אדם במצב מסוים )כגון, קצב בישראל ישנן קצבאות אוניברסאליות הניתנות

. קצבאות אחרות ניתנות לנזקקים בלבד, אלא שהגדרת הנזקקות לצורך קבלת קצבה שונה באופן הכנסה כלשהוא

 מהותי מהגדרת עוני של הביטוח הלאומי.

 של הגדרת העוני? משמעותהאם כך, מה 

 תית של הממשלהלכאורה להצלחת המדיניות החבר-התשובה היא שדוח העוני של הביטוח הלאומי מהווה מבחן

מעבר לכך, ראוי היה שממשלת ישראל תקבע לעצמה יעדים להפחתת העוני, אולם, הדבר לא נעשה  2.בכללותה

 (.3)למעט חריג אחד, בו נקבע יעד שלא הושג

, והאם יש מקום להחליף הרשמי של מדינת ישראלהעוני מדד , יש לבחון את הגדרת חשיבותו של דוח העונילאור 

בחינה זו תיעשה במסגרת זו לאור המקורות היהודיים. מתוך הנחה  4חרת או להוסיף עליה.אותה בהגדרה א

שהגדרת עוני מבוססת על הכרעה ערכית, ובמדינה יהודית ודמוקרטית יש משקל משמעותי לערכים היהודיים גם 

 בסוגיה זו.

 

 

 

 

 

 .16, מכון סאלד, עמ' בעיית העוני: מרכיבים גורמים ודרכי התמודדות(, 2002קטן י, ) 2

 , ראו בכתובת:2010-2008להציב יעד לצמצום העוני לשנים  2007הכוונה להחלטת ממשלת אולמרט מאפריל  3

http://www.pmo.gov.il/BranchesAndUnits/eco/Pages/targets.aspx 

 ראו בעניין זה: 4

Lambert, P. J., & Yitzhaki, S. (2013). The inconsistency between measurement and policy instruments in family income taxation. FinanzArchiv: Public 

Finance Analysis, 69(3), 241-255. 

Yitzhaki, S. (2002). Do we need a separate poverty measurement?. European Journal of Political Economy, 18(1), 61-85. 
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 בארץ ובעולם קו העוניב. 

', איל ספנות בריטי. בות' ניסה להפריך את הטענה שהופיעה לראשונה בעולם, נמדד העוני על ידי צ'ארלס בות

על פיה רבע מתושבי רובע הפועלים בלונדון הם עניים. בות', שהיה בעל מצפון חברתי מפותח, שבעיתון פופולרי, 

הכתבה ש. אכן התברר 1889ממצאיו פורסמו בשנת ווהוא ערך סקר משלו,  ,הנתונים מוגזמיםשהיה משוכנע 

העוני, של  תומחקרו של בות' לא היה מקצועי באופן הגדר מתושבי הרובע היו עניים! 35% -מוטעית  בעיתון היתה

  5אולם הוא פרץ את הדרך למחקרים שונים ולגיבוש מדדי עוני מסוגים שונים בכל העולם.

א ביסודה בנוגע להגדרות העוני השונות ראוי לצטט את דבריו של פרופ' אברהם דורון: "קביעה של קו עוני הי

, כלומר: הגדרת העוני, שממנה נגזר קו העוני הסטטיסטי, משקפת תפיסה ערכית ולא 6פוליטית"-קביעה ערכית

ומדידה  מדידה מוחלטתמדידה יחסית,  - 7עיקריות גישות לושנחלק לשאופן המדידה בעולם אמירה מדעית. 

תייחס לגישות נוספות, ובכלל זה, ההגדרה מתנהל ויכוח ציבורי חריף )במסגרת זו לא נ לושובין הש -מעורבת 

 (.10וכן גישת היכולות 9,והמשולבת 8ממדית-, הרבהסובייקטיבית

כאשר מצבם נחות באופן ניכר בהשוואה למצב  ..."בני אדם ומשפחות שרויים בעונישמניחים  המדדים היחסיים

 11גם את בעיית חוסר השוויון הכלכלי."מרבית בני האדם והמשפחות באותה חברה או קהילה... גישה זו... מבטאת... 

 עוני מבטא פער כלכלי בין אדם לאדם. בפועל ניתן למדוד עוני יחסי בכמה שיטות: ,על פי גישה זו

כלומר להכנסה של האדם שחצי  12של ההכנסות, לחציוןהשיטה המקובלת ביותר היא זו המבוססת על השוואה 

חה פחות ממנו. מדידה כזו משקפת השוואה לרמת החיים של מהחברה מרוויחה יותר ממנו וחצי מהחברה מרווי

המעמד הבינוני. אמנם על פיה אין צורך לשמור על פערים קטנים בין העשירים והעניים, אבל יש לצמצם את הפער 

 בין מעמד הביניים והעניים.

 ;ם לכלל החברהימדידה כזו מניחה שעוני הוא פער בין אדם מסו .ההכנסות ממוצעלקיימת גם מדידה בהשוואה 

 הרי הדבר מהווה בעיה עבור השכבות החלשות באופן יחסי.  ,ואם ישנם באותה חברה אנשים עשירים מאד

 

 ראו למשל: 5

Ravallion, M. (2013). The idea of antipoverty policy (No. w19210). National Bureau of Economic Research. 

 .82, הוצאת מגנס, עמ' בזכות האוניברסליות(, 1994דורון א, ) 6

 , בעניין קיום בכבוד.1(, פרק 2012; דו"ח הביטוח הלאומי )32-15, 32 ביטחון סוציאליהסוגיה הלא פתורה", —(. "הגדרת העוני ומדידתו1988, א. )ראו עוד: דורון 7

 .mpi-index-poverty-ntent/multidimensionalhttp://hdr.undp.org/en/coראו בעניין זה:  8

 .34, ועמ' 29, עמ' 1קטן, הע'  9

 . .Amsterdam: North Holland.Commodities and capabilitiesSen, A. K. (1985) .ראו בעניין זה:  10

 .83, עמ' 6(, הערה 1994אברהם דורון ) 11

 .27, עמ' 1, הע' קטן 12
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אין מקום שמניחה המדידה המוחלטת בניגוד למדידה היחסית, הבודקת את מצבו של הפרט ביחס לאחרים, 

האדם, ולבחון לכמה אנשים באותה חברה  הם הצרכים החיוניים שלה להגדיר עוני באופן יחסי, אלא יש להגדיר מ

  חסרים אותם צרכים חיוניים.

מדידה כזו נוהגת בארה"ב, שם קו העוני מוגדר כך: עלות סל של מצרכי מזון חיוניים על פי הגדרה רפואית. עלות זו 

וצאה מוכפלת בשלוש, והתוצאה היא קו העוני. ההכפלה בשלוש נקבע בשנות החמישים, כיון שבאותה תקופה הה

  13על מצרכי מזון היתה בשיעור שליש מכלל ההוצאות של משפחה ממוצעת.

ועל כך היה צורך לעדכן את המכפיל, אולם, הדבר לא נעשה.  14כיום ברור ששיעור ההוצאה על מזון נמוך יותר,

לכאורה כולל בתוכה מרכיב -העובדה שהמכפיל מושפע מרמת החיים המקובלת מלמדת שגם הגדרה מוחלטת

 .יחסי

הגדרה שמבוססת על מחסור בצרכים ובכלל זה של עוני, ( Hybrid) תוהמעורב ההגדרותהדבר מביא אותנו אל 

שהרי אינה דומה עלות הצרכים החיוניים במדינות מוכות רעב באפריקה  15נתונה. למקובל בחברהחיוניים בהתאם 

שונה מחברה לחברה ומשתנה עם סל הצרכים המוגדר כחיוני גם על כן, יתר לעלות הצרכים החיוניים בארה"ב. 

מדדים כאלה  במדינת ישראל. חיונישנה נחשב היום כצורך  50למשל, מקרר שהיה נחשב כמותרות לפני  ,הזמן. כך

 . (14ראו הע' שנדונו במאמרם של גוטליב ופרומן ) NRC-וה MBM-הם מדדים ה

 

 

 

 

 

 

 

 .23, עמ' 2קטן, הע'  13

 Market Basket Measure/National Research Council -, גישת ה1997-2009 –(, "מדידת עוני לפי סל צריכה הולם בישראל 2012ראו לדוגמא: גוטליב ופרומן ) 14

- MBM/NRC ," שם שיעור ההוצאה הבסיסית על מזון ליחיד עומד על חמישית בקירוב מכלל ההוצאות  – 9, עמ' 1, לוח 5-30, עמ' 88ביטחון סוציאלי

 החיוניות.

 .31, עמ' 2קטן, הע'  15
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 ני ומדידתו בישראלג. הגדרת עו

, שניים מאנשי 16הגדרה זו הוצעה במאמרם של רוטר ושמאי .קו העוני ביחס לחציון ההכנסות מוגדרישראל מדינת ב

מההכנסה  50%-כהוגדר עוני בהמשך  הכנסה החציונית.מה 40%-המוסד לביטוח לאומי. במאמר הוגדר עוני כ

שהוא גם הדו"ח הרשמי של  ד לביטוח לאומי עד היום, ועל הגדרה זו מבוסס הדוח השנתי של המוסהחציונית

 . ישראל

 נקודות:למספר כדי לעמוד על מהות ההגדרה הנוכחית ועל משמעותה יש לשים לב 

 בלבד. מדווחות על פי ההגדרה הנוכחית יש התייחסות להכנסות  .א

י אין הבדל בין שתי על פי ההגדרה הנוכחית אין כל התייחסות למרכיב ההוצאות. לפיכך, על פי הדוח הנוכח .ב

משפחות בעלות הכנסות דומות שאחת מהן מתגוררת בדירה השייכת לה ללא משכנתא, ואילו השניה 

כמו כן, אין התייחסות להנחות על שירותים כגון בארנונה או מתגוררת בשכירות או משלמת משכנתא.

 בחינוך ילדים.

ציון(. לפיכך, שיפור או הרעה במצבו של מעמד הביניים )חלעל פי ההגדרה הנוכחית עוני מוגדר ביחס  .ג

מעמד הביניים יגרום בהתאמה לעליה או לירידה בשיעור העוני. זאת, גם אם במצב ההכנסות וההוצאות 

 של העניים לא היה כל שינוי.

על פי ההגדרה הנוכחית אין הבחנה בין פרטים שהכנסתם נמוכה כמצב זמני כגון חיילים או סטודנטים ובין  .ד

 סתם הנמוכה היא מצב קבוע.הכנכאלה ש

על פי ההגדרה הנוכחית אין הבחנה ברורה בין משפחות הבוחרות לחיות ברמת חיים נמוכה אף כי יכלו  .ה

ברמה העקרונית להגדיל את הכנסתם כגון אברכים או משפחות ערביות הבוחרות שהאשה תהיה עקרת 

 רת גורל.בית ולא תעבוד, ובין משפחות שרמת החיים הנמוכה היא עבורן גזי

וב במיוחד שנתון שהוא ח ,שהמדד הנוכחי מודד את פערי ההכנסות במדינת ישראלמשמעות נקודות אלה היא 

בגלל שהוא מספק השוואה למדינות אחרות שמודדות באופן דומה )לשם כך, טוב היה למדוד רק ע"פ ההגדרות 

מאז ועד היום מתקיים  .המחסוראינו מספק מידע אמין על מצב המצוקה והוא (. אולם, OECD-המקובלות ב

 17בישראל דיון ציבורי בשאלת הגדרת העוני, למרות כמה ניסיונות הויכוח טרם הוכרע.

 

 .28-17מ' , ע1ביטחון סוציאלי ממצאים ראשונים",  -(. "דפוסי העוני בישראל1971רוטר ושמאי ) 16

 )"ועדת יצחקי"(. צוות לפיתוח מדדי עוני נוספים(.  2008ראו למשל: מדינת ישראל )  17
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מדידת עוני בישראל בהשראת המקורות 

 היהודיים, שבט ה'תשע"ו

, והציגו אותם 2009-1999בין השנים  MBMבדקו את שיעורי העוני בישראל לאור המדד המעורב  18גוטליב ופרומן

 בהשוואה למדד הנוכחי, להלן התוצאה:

 

לא פחות הוא ההבדל גבוהים ביחס למדד הנוכחי. אולם, מה שחשוב  MBMעורי העוני ע"פ מדד כפי שניתן לראות שי

היו עליות  MBMעלה שיעור העוני ע"פ המדד הנוכחי באופן עקבי, לעומת זאת, ע"פ מדד  99-05מגמות: בין השנים ב

קעה החברתית, הרי יות של המצב הכלכלי וההשתומורדות באותה תקופה. כיון שתקופה זו התאפיינה בתנוד

 מגלה רגישות רבה יותר למצב החברתי ולמצוקה של הנזקקים. MBMמדדניתן לומר שש

זה בוחן את מצב המחסור של מדד שרגישה יותר להשקעה חברתית. כיון  MBMהגדרת העוני ע"פ מדד יתירה מזו, 

ומת זאת, המדד הנוכחי יראה הנזקקים, הרי שכל תקציב חברתי שאפילו חלקו יגיע לנזקקים ישפר את מצבם. לע

 למעמד הביניים.בשיעור גבוה מאלה שיגיעו שיפור רק אם תקציבים יגיעו לנזקקים 

 

 

 

 

 

 

 

דרת מאמרים לדיון, מרכז , ס2002-1997: בחירת מדד עוני כיעד למדיניות ישראל(, 2005. ראו גם: גוטליב ד, ומנור ר, )41(. הע' 2012גוטליב ד, ופרומן א, ) 18

 . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.הצעה למדידה מוחלטת של עניים בישראל(. 2003מונאסטר למחקר כלכלי, אוניברסיטת בן גוריון; אלפנדרי י, )
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מדידת עוני בישראל בהשראת המקורות 

 היהודיים, שבט ה'תשע"ו

 הבוחן את חומרת העוני: FGTאבל את ההבדל המשמעותי ביותר בין המדדים אפשר לראות בנוגע למדד 

 

הנוכחי )חצי  מוכה מחומרתו ע"פ המדדנ MBMחומרת העוני ע"פ מדד  2005כפי שאפשר לראות בתרשים זה, משנת 

 MBMחציון(. ככלל אפשר לומר שהמדד הנוכחי מראה כמעט כל הזמן תמונה של החמרה במצב העוני, בניגוד למדד 

חסרונו של מדד זה בכך שהוא אינו מודד עוצמה של עוני ולא מספק שמתעד גם שיפור במצב העוני בישראל. 

 מעוני קשה.נתונים לגבי מספר העניים הסובלים 

ניתן להדגים את ההבדל בין המדדים ביחס לשתי קבוצות אוכלוסיה. ראשית בנוגע לקשישים בעלי דירה ללא 

. זאת כיון שהמדד הנוכחי מתעלם מקיומה נמוך באופן ניכר ביחס למדד הנוכחי MBMמשכנתא שיעור העוני ע"פ מדד 

 :הקשישים של דירה ומהשפעתה על מצב
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מדידת עוני בישראל בהשראת המקורות 

 היהודיים, שבט ה'תשע"ו

ביחס למדד הנוכחי, כיון שלזוגות אלה הוצאות  MBMגבוה ע"פ מדד העוני בקרב זוגות צעירים  לעומת זאת, שיעור

שלהם מעבודה יחסית המדווחות ההכנסות וחינוך הילדים. בנוסף, לימודים,  ,רבות על דיור )שכירות או משכנתא(

 נמוכות:

 

נתונים: המדד אותם לשונה סות על הנתונים אלא התייח מחלוקת יםמבטאשכל ההבדלים אינם , חשוב לציין

 מודד מחסור ומצוקה. MBMהנוכחי מודד את פערי ההכנסות ואילו מדד 

רמת החיים עלייה ביתכן תבעייתית, כיון שהיא  ,במקום ברמת החיים ,יםיהתמקדות בפערים הכלכלה

יראה על הרעה במצב המדד  ,ובכל זאת כיון שהפערים יגדלו ;העניים הה, ובכלליהאוכלוסי להאובייקטיבית של כל

העוני. לעומת זאת, אם הממשלה תטיל מסים דווקא על מעמד הביניים, הרי שהכנסות מעמד הביניים ירדו, 

 ירידה במספר העניים. מה שנראה כוהדבר יגרום ל ,ובעקבות כך ירד גם קו העוני

 יש להעיר כמה הערות.  MBMגם לגבי מדד 

לדוגמא, שליש מהאזרחים הם עניים, על פניו נתון זה נראה מוגזם.  א. הגדרת העוני היא כזו שעל פיה בישראל

פער ניכר באוכלוסיות מסוימות בין שיעור המדווחים שבדק את מצב הביטחון התזונתי בישראל העלה שיש  19מחקר

בות אוכלוסיה )כגון, בקרב, קשישים, משפחות צעירות, משפחות מרו על אי ביטחון תזונתי לבין שיעור העוני באותה

 ילדים וחרדים(.

 הגדרת עוני זו קשורה בין השאר למספר החלטות נורמטיביות אליהן נתייחס בהמשך.

 

, המוסד לביטוח לאומי. ראו 108ם , מחקרי: מהלך הסקר וממצאים עיקריים2012ביטחון תזונתי (. 2012אנדבלד מ, ברקלי נ, פרומן א, גאליה א, גוטליב ד, ) 19

 .10, לוח 15במיוחד: שם, עמ' 

mailto:office@BetZedek.org.il


 

 

 www.BeTzedek.co.il אתר העמותה: office@BetZedek.org.ilדואר אלקטרוני: בצדק! עמותה למדיניות יהודית )ע"ר( 

10 

מדידת עוני בישראל בהשראת המקורות 

 היהודיים, שבט ה'תשע"ו

ב. מדד זה מבוסס על דוח הכנסות של הלמ"ס שמבוסס על דיווח עצמי של הנשאלים. ככל הנראה הדיווח העצמי 

  20הוא חלקי ביותר.

 ברירה.ג. גם מדד זה אינו מבחין בין עוני מרצון לעוני מחוסר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אלף עובדים על פי נתונים  247אלף משפחות דיווחו על קבלת מס הכנסה שלילי לעומת  37, שם נכתב שרק 10, עמ' 2014ראו למשל, דוח העוני לשנת  20

כנסות רבות אחרות לא דווחו, כגון, הכנסות שאינן מדווחות לרשויות המס, מנהליים של רשות המיסים. זהו נתון אותו היה ניתן לאמת, הדעת נותנת שה

 הכנסות משכר דירה ועוד.
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מדידת עוני בישראל בהשראת המקורות 

 היהודיים, שבט ה'תשע"ו

 . הגדרת עוני בהלכה היהודיתד

מתוך  ,מפנה אותנו לעיון במקורות היהודיים ,השאלה הערכית העומדת בבסיס שיטת המדידה והשאלות הנלוות

 21על פיה ניתן יהיה לנתח את הנתונים הסטטיסטיים האמורים.שאמירה ערכית  הםניסיון לחלץ מ

הנחיות לחלוקת צדקה. אנו ננסה לחלץ מהנחיות אלה עקרונות לקביעת מדד ה רבהקש של עוני הגדרה ישבהלכה 

כלומר את מערך הצדקה  - המטרה במדידת העוני היא לבחון את ביצועי הממשלהכיון שעוני בהשראה יהודית. 

ו של האדם הפרטי פעילותב, ולא ות העוסקות במערכת הצדקה הציבוריתכהלהרי שעלינו להתמקד ב - הציבורי

  22צדקה.מתן ב

 הגדרת עוני במשנה. 1

 התורה מגדירה חובות חברתיות נרחבות מאד המוטלות על החקלאים: 

אלומת תבואה בודדת שהבעלים שכחו בשדה בזמן איסוף  – , שכחהשיבולים בודדות הנושרות בשעת הקציר – לקט

על בעל  –מעשר עני  דה,חלקת תבואה לא קצורה שהבעלים מצווים להשאיר לעניים בקצה הש – , פאההתבואה

זכאות למתנות אלה מותנית בהימצאות מתחת  .ועודהשדה לתת עשירית מהיבול לעניים פעמיים בשבע שנים, 

" )משנה פאה ח,ח(. קו מי שיש לו מאתים זוז לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני..." 23:זוז 200לקו עוני ששיעורו 

 ואין בו שום מרכיב יחסי. ,ןמוחלט ונוקשה לחלוטי 24חומרי,הוא עוני זה 

 , קו זה תקף גם לגבי זכאות לקבלת צדקה:רנג( יורה דעה סימן טור, 14-רבנו יעקב )בן המאה הלדעת 

לא יטול מהצדקה כלל.  -או שיש לו חמשים שנושא ונותן בהן  ,אפילו אינו נושא ונותן בהן, יש לו מאתים זוז

 הרי זה יטול. ,ו אלף זוז בבת אחתאפילו נותנין ל - יש לו מאתים זוז חסר דינר

הסביר שהסיבה לכך שהזכאות לקבל מתנות עניים  יו"ד סי' רלט(חתם סופר שו"ת , 19-בן המאה ה) סופר-החתם

ולא על בסיס הכנסה חודשית, היא שמתנות עניים ניתנות מכל שדה פעם בשנה, כאשר יש  ,על בסיס רכוש אהי

הוא יקבל מתנות  -יש די רכוש על מנת להתפרנס במשך שנה: אם אין לו  יבול בשדה. ולכן, השאלה היא האם לעני

 

 )תשס"ז(.; רכניץ, ע, 140-121, 89ביטחון סוציאלי (. "בעיית העוני והמדיניות לצמצומה בראי ספרות התורה שבעל פה", 2012ראו בעניין זה: הלינגר מ, ) 21

 .371-378, עמ' תחומין כזת", "מדידת עוני בהשראה יהודי

 לפיכך, לא נדון במקור הידוע הבא העוסק בצדקה הפרטית )שו"ע יו"ד רנ, א(: 22

ואפילו אם היה דרכו כמה נותנין לעני, די מחסורו אשר יחסר לו. כיצד, אם היה רעב, יאכילוהו. היה צריך לכסות, יכסוהו. אין לו כלי בית, קונה לו כלי בית.  

 ועבד לרוץ לפניו כשהיה עשיר, והעני, קונה לו סוס ועבד. וכן לכל אחד ואחד לפי מה שצריך. לרכוב על סוס

גרם כסף טהור,  120זוז. נחלקו הפוסקים באיזה משקל מדובר: בשו"ע )אה"ע סו, ו( נפסק ששיעור כתובה הוא  200כתובת אשה נקבעה גם היא על   .23

בית הדין הרבני הגדול בהרכב הגר"ע יוסף שליט"א, הגר"מ אליהו שליט"א, והגר"י קאפח זצ"ל, פסק גרם כסף טהור.  960והרמ"א סבר שהשיעור הוא 

 ש"ח.  2000 -(. שווי כסף במשקל כזה הוא כ362כדעת הרמ"א )פד"ר יא עמ' 

 חומריים.-שהגדרתו לעוני כוללת גם ממדים לא Sen (1985)בניגוד לגישתו של  24

mailto:office@BetZedek.org.il


 

 

 www.BeTzedek.co.il אתר העמותה: office@BetZedek.org.ilדואר אלקטרוני: בצדק! עמותה למדיניות יהודית )ע"ר( 

12 

מדידת עוני בישראל בהשראת המקורות 

 היהודיים, שבט ה'תשע"ו

הוא יוכל  ,דלדליוכאשר רכושו י .הוא אינו זכאי לכלום -ואם יש לו  ;ואפילו בכמות גדולה מאד )"אפילו אלף"( ,עניים

 לפנות לבעלי הקרקע על מנת לקבל מהם מתנות עניים.

 זוז: 200הסביר מדוע נקבע שיעור  על המשנה פאה שם ד"ה מאתים(ו בפירוש, 12-בן המאה ה) משאנץ רבנו שמשון

 ערו חכמים שזהו שיעור הוצאתו במזונות ובמלבושיו לשנה... והני מאתים זוז דהכי, היינו לו ולאשתו...יש

ח ש" 17,600 -כהיא למשך שנה. עלות מוצרים אלה בימינו של שני בני הזוג מזון ומלבוש הוצאות אלה כוללות אפוא 

  25.בשנה

 ובעת החדשה . הגדרת עוני בימי הביניים2

כתב שיש לעדכן את השיעור על פי הצרכים המקובלים  )ח"א סי' יד( זרוע-בשו"ת אור( 13-רבנו יצחק )בן המאה ה

 באותה תקופה:

 הכל לפי פרנסתו ופרנסת ביתו... :אומר אני -ומה שאמרו מי שיש לו מאתים זוז אם יכול ליטול צדקה 

זוז וגם לא הצמדות לסל מוצרים  200אין הצמדות לסכום של ומרכיב יחסי גם בקו העוני המוחלט, אפוא קיים 

ים )מזון וכסות( אלא הגדרה כללית: "פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו". הגדרה כזו מאפשרת לכלול בקו העוני ימסו

 הוצאות נוספות, מלבד מזון ומלבוש. 

 ( בשולחן ערוך )יורה דעה רנג, סעיף ב(:16-מאה הבעקבות זאת פסק רבי יוסף קארו )בן ה

יש אומרים שלא נאמרו השיעורים הללו אלא בימיהם, אבל בזמן הזה יכול ליטול עד שיהיה לו קרן כדי שיתפרנס "

 " הוא ובני ביתו מהריוח. ודברים של טעם הם.

זוז( משלוש  200ע בהלכה )שיש מקום לעדכן את השיעור שנקבכותב (, 367המדינה עמ' -)תורתגורן  למהשב הר

 סיבות:

 כיום.ונה מהערכתם שבימי קדם  )כסף וזהב( יוקר המתכות האציליות .א

 .היה זול מהקיים בימינו מחיר מצרכי מזון בימי קדם .ב

 רמת חיים נמוכה והסתפקו במועט. בימי המשנה והתלמוד היתה  .ג

חודשית קבועה מהווה תחליף לרכוש הכנסה כיום כתב ש( חלק ב, סימן קכ, 20-בן המאה ה)הלוי -בשו"ת שבט

" פשיטא דאסור ליטול. ,מי שיש משכורת קבועה שממנה מתפרנס בריוח ,גם אם אין לו קרן" :, וכלשונוזוז 200בשווי 

בכל שיטות המדידה  מקובליכולה להיות על פי ההכנסה החודשית כפי שלפי דבריו, שיטת המדידה ההלכתית כיום 

  .של העוני בעולם

 

 לשנה.  ₪ 17,652לחודש, דהיינו,  ₪ 1471קו העוני לעניין עלות מזון, ביגוד והנעלה הוא  2009, ציינו שבשנת 14גוטליב ופרומן, הע'   .25
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מדידת עוני בישראל בהשראת המקורות 

 היהודיים, שבט ה'תשע"ו

ההכנסה של אדם, וניתן למדוד אותו על פי צרכים החיוניים שעל פי הגדרה זו קו העוני מוגדר כ ,םניתן לסכ

 הנדרשת למימון צרכים אלה.החודשית 

 קביעת סל המוצרים. 3

צרכים שההלכה אותם הם ה מוגדר על פי צרכים חיוניים, יש לבחון מ, והוא בהלכה יש מדד מוחלט לעוניכיון שגם 

 פרנסת ביתו".ללפרנסתו ואמור לעיל, ניתן להוסיף )או לגרוע( צרכים על פי הנצרך בימינו ". כמגדירה כחיוניים

 מזון, מלבוש וקבורה. 1

יה והאכיפה שלו. הרמב"ם ימערכת הגבאמצעות בחייב לספק לעניים  שהציבור ,בהלכה מוגדרים מוצרים מסוימים

 ה הציבורית:תחומי האחריות של הצדקיב( מנה את  )הל' מתנות עניים ט,

 -ישב שם שלשה חדשים  .עם בני המדינה לקופהכופין אותו ליתן צדקה  -מי שישב במדינה שלשים יום 

 .שמכסים בה עניי העיר בכסותכופין אותו ליתן צדקה  - ישב שם ששה חדשים .התמחויכופין אותו ליתן 

ניים ועושין להם כל צרכי שקוברין בה את הע לקבורהכופין אותו ליתן צדקה  - ישב שם תשעה חדשים

 קבורה.

הקופה נגבית אפוא באופן דיפרנציאלי, וכיון שיש בפעולת הגבייה אלמנט של שררה, פסק הרמב"ם )שם הל' ה(, 

ש"הקופה אינה נגבית אלא בשנים, שאין עושים שררה על הצבור בממון פחות משנים", למרות שמצד האמון 

 ,בשלשה)שם( נעשית "על פי הרמב"ם מת זאת חלוקתה של הקופה, "מותר להאמין לאחד המעות של קופה." לעו

 "לשבת.די מחסורו מפני שהיא כדיני ממונות, שנותנים לכל אחד 

הגבאים אחריות מטילה על פן אחיד, אלא על פי מחסורו הסובייקטיבי של כל עני, חלוקה זו שאינה נעשית באו

לא מדובר אפוא אך ורק על צרכים חיוניים, אלא יש  אחד.בבואם להחליט כמה יקבל כל  ,הדומה לזו של בית דין

  26."די מחסורו"לבחון אצל כל עני מהו 

 

 דיור. 2

 נאמר: ז(  )פאה ח,במשנה 

 נותנין לו פרנסת לינה. - לן .מארבע סאין בסלע ,אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון

את בכך לא הזכיר הוא " ."הם צרכי לילה, כגון מצע וכרה (, שפרנסת לינ, שם)בפירושו למשנה הרמב"ם פירש

 .הדאגה לקורת הגג של העני

 

(, adda.d..ww.... נ, תש"ן, ובאתר-זאת בניגוד לדעתו של הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט )קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים לרפואה, אסיא מט  .26

 שכתב שעל הציבור מוטלת חובה לתת "רק את הצרכים החיוניים ביותר של העניים".
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מדידת עוני בישראל בהשראת המקורות 

 היהודיים, שבט ה'תשע"ו

. , שאותו צריך הציבור למלאאולם הפוסקים המאוחרים סברו שדיור מהווה חלק בלתי נפרד מסל הצרכים של העני

", וכן כגון כסות ומדור -מצרכי עניים (: "סימן י ,כלל ג עה,דרה חלק יו, 17-בן המאה ה)כך כתב בשו"ת גינת ורדים 

 : מד( מןסי רה דעה,יו ,בלק עוזיאל ח-שו"ת משפטי, 20-בן המאה ה) עוזיאלמאיר חי  צ"כתב הרב ב

הא למדת שנתינת  -" ועניים מרודים תביא בית"כמו שנאמר:  ,ההתישבות בארץ היא צדקה גדולה לעניים

 מקום דירה לעני הוא כמו פרנסת עניים בלחם וכסות.

שאדם בעל יכולת רלט(,  מןסי ,עהדרה יוחתם סופר שו"ת , 19-בן המאה ה)סופר -ותו עיקרון כתב החתםעל פי א

  -קודם לעני שיש לו בית  ,כלכלית בינונית שאיבד את ביתו

קודם. ומשום כן בינוני הצריך בית דירה יוקדם  -קודם, וגם הצריך צריך  -וטעמי בזה פשוט, כי העני עני 

 תרות וכדומה.לעני הצריך רק מו

 : קכ( מןסי ,בלק )ח הלוי-באותה רוח כתב גם בשו"ת שבט

מכל מקום, כהיום שגם מי שהוא מתפרנס ממשכורת דרך הכבוד, מכל מקום כשמגיע לשאלת הדירה אין 

פשיטא דלענין דירה עכ"פ  ,אלא ביוקר מאד רץ ישראלזה באי אפשר שא ,זה די לקנות או אפילו לשכור

כמבואר בטור ובמרדכי  ,והכל לפי המצב והתקופה .ין לו מאתים זוז בערך של היוםכיון שא ,נחשב עני

 ובשאר פוסקים.

 .מוגדר כעני ,דירה שכורדהיינו, גם מי שיש לו הכנסות המאפשרות לו קיום שוטף, אך אינן מאפשרות לו ל

 הוצאות רפואה. 3

, אולם לכך שהוצאות רפואה נמצאות תחום נוסף שנעדר מסל המוצרים שהגדיר הרמב"ם הוא הוצאות הרפואה

התלמוד קכח( מ מןסימהרי"ק שו"ת , 15-בן המאה ה) המהרי"ק, שאותו ציטט בעדיפות עליונה יש מקור קדום

עומדים חולים עניים ובו מדרג עדיפויות במתן צדקה, קיים על פי גרסה שהיתה בפניו. על פי גירסתו  ,הירושלמי

 : (טז רמט, עהדרה יו) נפסק בשו"עיו על פו .הצדקה הגבוהה ביותרבדרגת 

ומצות צדקה לנערים ללמוד תורה או לחולים  ;שמצות בית הכנסת עדיפא ממצות צדקה ,יש מי שאומר

 עניים, עדיף ממצות בית הכנסת.

 רפואה כלול בתוך מצות צדקה. סיפוק צרכי מכאן ש

 הוצאות חינוך. 4

מתן משאבים מסתבר ש ,לאור זאת .להתפרנס בכבוד בעתיד כאמור לעיל, הצדקה העליונה היא זו המאפשרת לעני

לא מצאתי מקור מפורש הדן בהקצאת כספי צדקה למימון ות. צדקאמור לעמוד בראש סולם הלימוד מקצוע ל

, אף שלמעשה רבנים המופקדים על קרנות צדקה נוהגים בימינו לממן גם לימודי מקצוע לימודי מקצוע לבני עניים
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מדידת עוני בישראל בהשראת המקורות 

 היהודיים, שבט ה'תשע"ו

 שו,חיים ח ראו רוךעלחן הלכה העוסקת בקדושתם של בתי כנסת. הלכה זו )שון להסיק זאת מנית אולם לנזקקים.

לפסוק צדקה, ולפקח על עסקי רבים, ולשדך התינוק " - חשבונות של מצוהו( מתירה לעסוק בתוך בתי הכנסת ב

ים פסיקת צדקה, ." דומה שכריכת לימוד האומנות עם חשבונות של מצוה, הכוללאּומנותליארס וללמדו ספר או 

 .מאפשרת לציבור להחליט על הקצאת חלק מכספי הצדקה גם ללימוד מקצוע

 ני זמני לעומת עוני מתמשךעו. 4

פני נתינת צדקה למי שנמצא בעוני פרמננטי. -שיש להעדיף מתן צדקה לצורך שיקום, עלקבעו חכמי ישראל 

 שהעני(=זה המחזיק ביד ישראל שמך ) -לה ממנהכותב: "... מעלה גדולה שאין למע)מתנות עניים י, ז( הרמב"ם 

או הלוואה או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו, עד שלא יצטרך לבריות...".  ונותן לו מתנה

שמטרתה הוצאת הנצרך ממעגל העוני והחזרתו לחברה המתפרנסת בכוחות  לדעתו יש להעדיף מתן צדקה

 עצמה.

ט( כותב גם הוא שיש להקדים ולתת צדקה לעני זמני על פני סימן רלחת"ם סופר, יורה דעה, רבי משה סופר )שו"ת 

 עניים אחרים כדי שלא ייפול לעוני גמור )פרמננטי(.

 . עומק העוני ובעלי צרכים מיוחדים5

( שם )שו"ת חתם סופררבי משה סופר  .חכמי ישראל להתייחס לעומק העוני בספרות הרבנית נמצא שיש לדעת

. עניים 2. עניים גמורים )כלומר חסרי כל(. 1הנמצאים מתחת לקו העוני לשלוש קבוצות:  חלק את כלל הענייםמ

. עניים "עליונים", דהיינו, סף העוני. לדעתו יש להקדים את מתן הצדקה לעניים ביותר. כמו"כ יש לדעתו 3בינוניים. 

ני צרכים אחרים. הצורך בדירוג נובע כנראה מהכמות פ-להקדים מתן צדקה לצרכים חיוניים דוגמת מזון וביגוד על

 המוגבלת של הצדקה שבידי גבאי הקופה.

לעומת הצדקה בהתאם לצרכיהם, יוחדים מנראה שיש להגדיל את כמות הצדקה הניתנת לבעלי צרכים  ןכ כמו

נתנו לעני אחד  שגבאי הצדקהח, הלכה ח( פרק פאה . לדוגמה: מסופר בתלמוד הירושלמי )תנת לצרכים רגיליםיהנ

מנת בשר יונים מידי יום מפני שלא היה מסוגל לאכול אוכל אחר. )נציין שהביטוח הלאומי נותן קצבאות מיוחדות 

 לבעלי צרכים מיוחדים במסגרת קצבת נכות או קצבת ניידות(

 רמת ההוצאות בכל סעיף. 6

מינימאלית  -היא רמת ההוצאות בכל סעיף עלינו לקבוע מה את מדד העוני,  יםהמרכיבשמנינו את הצרכים לאחר 

 :קכח( מןסימהרי"ק )שו"ת  לגבי סעיף המזון כתב המהרי"ק .או אחרת

 - אף על גב שיש להם ספק לגלגל בחיי צער קצת או אפילו יהיה להם די הספק בדרך ממוצע -גבי עניים 

או ליטרא בשר להבריא  תחת ליטרא ירק לפעם יוכלו לקנות ליטרא דגים ,מכל מקום ברבות הטובה להם

 גופם.
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מדידת עוני בישראל בהשראת המקורות 
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דהיינו, למרות שהעניים אינם עומדים למות ברעב, תוספת תקציב תאפשר להם קיום בבריאות, ולכן עדיף לתת 

 ההגדרה הרפואית שלו.  לפילהם. מכאן, שיש לקבוע בתחום המזון סל מזון בריא 

לבוש ומי מתקשה בהגדרת המלקבוע מה היא הרמה הנדרשת. המחקר הבינלאבתחומים האחרים ישנו קושי 

האם עלות הדיור תחושב על פי מקום המגורים הנוכחי של הנסקר,  -לגבי דיור מתעוררת שאלת המיקום  27.נדרשה

האם  - או על פי עלות הדיור המינימאלי באותו אזור, או שמא על פי העלות באזורים אחרים? לגבי סעיף הבריאות

שהציבור רמת הביטוח , או שיש לבחון במדינות בהם הוא קיים()הסטנדרטי הממשלתי הקובע הוא הביטוח 

 )בשלמותו או בחלקו( נוהג לאמץ לעצמו בכוחותיו הוא )"ביטוח משלים"(.

אבל נמנעו משימוש  ,ציבור מיוחד הציבור לפרנס ו שלחובתכשדנו בהפוסקים השתמשו בביטוי "להתפרנס בכבוד" 

כך, למשל, מוצאים אנו בדברי הרמב"ם )הל' מתנות . ל הציבורשנועדו לכל במושג זה בהקשר של הלכות צדקה

 ד(:  רנ, עהדרה יו רוךעלחן ח; וכן בשו עניים ז,

ואם  ...כשהיו החטים ארבע סאין בסלע ,אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר אחד הנמכר בפונדיון

נותנין לו מזון שלש  -ואם שבת  ;יתנותנין לו מצע לישן עליו וכסת ליתן תחת מראשותיו, ושמן וקטנ -לן 

 . לפי כבודונותנין לו  -ואם היו מכירין אותו  .סעודות ושמן וקטנית ודג וירק

יש לתת לו חבילה  ,מוכר ינואשכאשר מדובר בעני אך  ;צדקה לפי כבודומחייבת מתן  הנזקקרק היכרות עם 

 מינימאלית בלבד.

כיון שמדינה איננה "מכירה" את צרכיו של כל נזקק  ,הוא בעייתימה של מדינה שלימערכת רווחה ביה זו ייישום הנח

ונזקק, ואף אסור לה לפעול באופן לא שוויוני כלפי אזרחיה. כיון שכך, לא ניתן ליישם את ההנחיה לתת לעני "לפי 

 החופף במידה רבה את הצרכים המובהקים של רוב הנתמכים. ,כבודו", אלא יש לקבוע סל תמיכה אחיד

ימים בסל הצריכה ניתן למדדם באופן שוויוני, גם אם המדד נסמך על צרכים סובייקטיביים של מרכיבים מסואולם 

, מבלי לדרוש ממנו להתאים את רמת של הנזקק כל נזקק ונזקק. בשל כך ניתן להתחשב במקום מגוריו הנוכחי

 הדיור שלו לרמה הקיימת באזור שאיננו מקום מגוריו.

 לעבוד . עני שאינו מעוניין7

וש זכאי לצדקה גם אם הוא בוחר רכשעני חסר זו של הנצי"ב בעניין זה ישנה מחלוקת בהלכה, דעת המיעוט היא 

שו"ת משיב דבר ב, ס(. לעומת זאת דעת הרוב היא שאדם שבוחר שלא לעבוד איננו , 19-בן המאה השלא לעבוד )

, קכז(. ושן משפט; שו"ת חתם סופר ח16-המאה ה , בןעני ואינו זכאי לסיוע )שו"ת מהרשד"ם חלק יו"ד סימן קסו

אמנם, גם לדעת הרוב, אם מדובר באדם שהוא חלק מחברה שבה לא מקובל לעבוד יש להתחשב בלחצים 

 החברתיים המופעלים עליו ולסייע לו.

 

 .23(, עמ' 25ראה בעניין זה: גוטליב ומנור )לעיל הע'   .27
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של ית המרכזחלק מהדיון על העוני. דהיינו, חשיבותו  הבשולי הדברים יש להעיר ששאלת הסיוע ללומדי תורה איננ

את מי שבוחר ללמוד תורה ולא לעבוד כעני הזכאי בהכרח לימוד תורה והתמיכה בלומדי תורה אינם מגדירים 

 לסיוע.

 ויישום מאפיינים למדידת עוני בהשראה יהודית :סיכום

 :כדלהלן הגדיר פרמטרים למדידת עוניל, ניתן לפי המפורט לעיל

סור, ולכן מדידת עוני צריכה למדוד מחסור ולא פערים הוא מח 'עוני'על פי ההלכה  - צרכים ולא פערים .א

ההכנסות וההוצאות כדי לקבוע שלאדם אין יכולת לרכוש את הרכוש, המשמעות היא יש לבחון את  כלכליים.

 סל הצרכים הבסיסי.

ההלכה המורה לתת לכל עני את צרכיו האישיים, מנחה להעדיף שיטת מדידה הבוחנת  - אישי ולא אובייקטיבי .ב

הצרכים האישיים של הפרט הנסקר. אינו דומה מצבם הכלכלי של זוג קשישים הנהנים מבריאות טובה את 

והגרים בדירה השייכת להם, למצבם של זוג קשישים חולניים הגרים בדירה שכורה. רמת הכנסות דומה לא 

 תאפשר רמת חיים דומה בשני המקרים.

וחינוך יהודי, ויתכן שניתן להוסיף גם  רפואהווש, דיור צדקה כוללת: מזון, מלב ,על פי ההלכה - סל הצרכים .ג

 מסתבר שבימינו יש להוסיף גם הוצאות תקשורת ותחבורה. 28.לכלל האוכלוסיה חינוך מקצועי

בנוגע לעוני זמני יש להעדיף טיפול משקם כדי להוציא את העני ממעגל העוני  – עוני זמני לעומת עוני מתמשך. ד

 לעומת זאת בנוגע לעוני מתמשך יש לנקוט בדרך תמיכה.ולהחזיר לחברה היצרנית. 

כמו"כ יש לדאוג לבעלי  יש להשקיע מאמץ מיוחד בצמצום עוני עמוק וקשה. -וצרכים מיוחדים עומק העוניה. 

 צרכים מיוחדים.

 אין חובה לסייע למי שאינו מעוניין לעבוד וגורם לעצמו מחסור חומרי. - עני שאינו מעוניין לעבוד. ו

( קרוב יותר 2012שיושם בישראל במחקרם של גוטליב ופרומן ) MBM מהסוג של כל זאת, ניתן לקבוע שמדד לאור

כדי שמדד זה יהיה זהה להגדרות היהודיות יש לבצע בו מספר  .מאשר המדד הרשמי להגדרות היהודיות של עוני

 שינויים, כמפורט לקמן. 

 

 

 

 

; הרב אורי דסברג, "קריטריונים לחלוקת כספי ציבור", 465-459ב, עמ'  תחומיןה", אילן, "זכאותו של העני לצדק-לעיון נוסף: מאמריהם של הרב נפתלי בר .28

 .413-411ד, עמ'  תחומין
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 ה. המלצות 

רשמי ככלי המאפשר ניטור ומעקב אחר השפעותיה של המדיניות הגדרנו את מטרתו של דו"ח העוני ה

לצורך כך הגדרנו את העניים והחלשים ככאלו  הממשלתית לשיפור מצבם הכלכלי של העניים והחלשים בחברה.

 מזון, מלבוש, דיור, רפואה וחינוך. :אוג לעצמם לסל צרכים בסיסי הכוללשאין ברשותם יכולת כלכלית לד

יה אך בין התקופות ראוי ים זה ראוי שיתעדכן אחת לתקופה בהתאם לשינוי בהרגלי החיים של האוכלוססל צרכי

 ה החלשה.ישל האוכלוסי הישאר יציב יחסית על מנת לאפשר מעקב אחרי השינוי במצביש

ועל ( 2012)כיום, מבין המדדים הקיימים אותם אנו מכירים אנו ממליצים להתבסס על מחקרם של גוטליב ופרומן 

 כמדד העוני הרשמי של מדינת ישראל, בכפוף להסתייגויות שלהלן: MBM-גרסתם למדד ה

כ"סף  גבוההני" ואת הרמה הוכ"ענמוכה ראוי לקבוע שתי רמות של עוני. ניתן להגדיר את הרמה ה .א

 .ים הקיימיםהרמה הגבוהה היא זו שנבדקה במחקרלהבנתנו, העוני". 

ת ניתן לקחת את סל המזון כמקרה בוחן. גוטליב ופרומן אימצו את לצורך הבנת החלוקה בין שתי הרמו

המלצת משרד הבריאות לסל מזון בריא. סל זה הוא יקר יחסית אך לגיטימי וראוי שהחברה תקבע לעצמה 

 כי היא מעוניינת לשמור על בריאותם של ענייה ולשים את הסל הזה כמדד הייחוס.

שאינם עניים, אינם צורכים את הסל הזה אלא סל פחות בריא  עם זאת, אזרחים רבים במדינה, כולל אלו

שגם הינו לעיתים זול יותר. זו היא בחירתם האישית והיא לגיטימית. יתרה מזו, ברור לכל שקיים סל זול 

יותר מהסל של משרד הבריאות שגם אם אינו בריא באותה הרמה, הרי שהוא מאפשר תזונה ברמת 

 ביטחון תזונתי, שעלול לערער את המצב הבריאותי.-תגרום לאי בריאות סבירה, אך ירידה ממנו

אך בהחלט יכולים  בריאשאינם יכולים להרשות לעצמם את סל המזון המי בשל כך, ראוי להבחין בין 

שאינם יכולים להרשות לעצמם אף את סל המזון השני  ענייםובין  מקובללהרשות לעצמם את סל המזון ה

 ניתן להגדיר שתי רמות לגבי רכיבים אחרים בסל. אופןהבאותו  ומצבם הוא קריטי.

בשולי הדברים יש לציין שהמחקרים הקיימים כוללים התייחסות לעומק העוני, אולם, הממצאים הם בעלי 

משמעות אינטואיטיבית. רוצה לומר, המחקרים אינם מתייחסים למספרם של משמעות סטטיסטית ולא 

 תון זה נדרש עבור הציבור ומקבלי ההחלטות.העניים הסובלים ממחסור קשה, ונ
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 יש לפרט ולהבחין בין קבוצות שונות על פי הגורמים לעוני: .ב

כיום כמעט ולא קיימת הפרדה  הבחנה בין עוני זמני ובין עוני מתמשך בדגש על הסיבות לעוני הזמני. .1

טודנטים. סטודנט כך למשל חשוב להדגיש כמה מאלו שמוגדרים כעניים הינם ס. 29כזו בדוח העוני

עני. סביר להניח שיכולתו האינטלקטואלית מאפשרת לו את בהכרח המדווח על הכנסות נמוכות אינו 

החלופה של עבודה בשכר גבוה יותר, אך הוא בוחר כרגע להשקיע בעתידו וללמוד. כך שאם נניח 

ובמצב הנוכחי הסטודנטים הערבים, ייתכן  מספרמדיניות ממשלתית ישנה עליה דרמטית בשבעקבות 

, שכן צעירים ערבים שעד היום הלכו לעבוד במשרה מלאה בשנות זה נראה עליה בשיעורי העוני במגזר

שלהם ילכו עכשיו ללמוד, לא יעבדו וייחשבו עניים. יוצא שבדוגמא זו תופעה חיובית תוצג כתוצאה  20-ה

 שלילית של המדיניות.

ות אחרות הנמצאות במצב זמני שאינו מעיד על תוחלת החיילים, וקבוצ מספרבאותה מידה יש לציין את 

 ההכנסה ארוכת הטווח שלהם.

אדם הבוחר לחיות ברמת חיים נמוכה ואינו ממצה את  הבחנה בין עוני מבחירה ובין עוני כגזירת גורל. .2

כושר ההשתכרות שלו אף כי יש לו את התנאים הבסיסיים לכך אינו יכול להיות באותה הקטגוריה כמו 

כלי לבחינת מדיניות  –לא בחר בכך. ההבחנה בין שני סוגי העניים הינה עקבית עם הגדרת המדד אדם ש

קבוצה הבוחרת שלא למצות את כושר ההשתכרות שלה להממשלה. אינה דומה מדיניות ממשלתית 

ם ובין מדיניות ממשלתית המיועדת לסייע לאלו שהידרדרו לעוני מסיבות אחרות. מכיוון שהכלים ה

 שונים והמטרות הן שונות עלינו לספק כלי בחינה שונים.

גזירת גורל יש להבחין בין קבוצה שניתן לשקם ולחלץ תוצאה מיה כיבתוך הקבוצה שתוגדר כענ .3

 אותה מעוני ובין הקבוצה שלא ניתן לשקם ולכן יש לציבור חובה לפרנס אותה.

מספיקה  ת בסופר, הכנסתה אינה כדוגמא ניתן לקחת אם חד הורית שעובדת בחצי משרה כקופאי

לפרנסת הבית והיא אינה יכולה לעבוד במשרה מלאה בשל הצורך לטפל בילדים ובמטלות הבית. ייתכן 

והכשרה מקצועית מתאימה תאפשר לה לעבוד עוד מספר שעות כמעצבת גרפית מהבית בשעות אחר 

ות קשה שאינה מאפשרת לה הצהריים ובכך להשלים את הכנסתה. לעומתה, אם חד הורית הלוקה בנכ

לעבוד כלל הרי שפרנסתה ופרנסת ביתה מוטלת על הציבור ותוכניות להכשרה מקצועית לא יוציאו 

  אותה ממעגל העוני.

 

למעט ההתייחסות החשובה למספר המשפחות החיות בעוני מתמשך על פי הגדרת ההכנסה הפרמננטית של מילטון פרידמן. לעניות דעתנו, ההתייחסות  29

 אינה מקבלת את ההרחבה הראויה לה.
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השיטה הנוכחית מתבססת על סקר ההוצאות של הלמ"ס. זהו סקר מפורט על שיפור איכות הנתונים.  .ג

הוא לוקה בבעיות דיווח והטיות שונות,  הרגלי ההוצאות וההכנסות של משקי הבית אך ככל סקר

 המתעצמות ככל שהסקר מורכב יותר.

בנוסף, מכיוון שמדידת עוני אינה חלק מהגדרת מטרות הסקר הוא אינו כולל רכיבים חשובים הנדרשים על 

מנת להציג תמונה מדויקת כפי שביקשנו לעיל. לפיכך יש לבצע לו התאמות או לחילופין להסתמך על 

 ים אחר. להלן נקודות חשובות אליהן יש להתייחס בהקשר זה:מקור נתונ

הבחינו חוקרי הביטוח הלאומי  10בעמוד  2014בדו"ח העוני של  – הכנסות שאינן מדווחות והון שחור .1

בעוד שלפי מתוך המדגם הצהירו על קבלת מענק עבודה אלף משפחות  37רק על פי הדיווחים בסקר ש

דים קיבלו מענק כזה. המשמעות של השמטה זו אינה כה גדולה אך אלף עוב 247הנתונים המנהליים 

היא עשויה ללמד אותנו על הטיות משמעותיות יותר. אם בנתונים שניתן לבדוק אותם באמצעות נתונים 

מנהליים ישנו פער כזה גדול בין תוצאות הדיווחים בסקר ובין המציאות, כמה הכנסות אחרות, שקשה 

 יותר לבדוק, הושמטו?

. קיים למשל תופעה רחבת היקף בין אברכים במגזר החרדי היא רכישת דירות זולות להשקעה כך

. ןהמחזיקים דירות ומקבלים תוספת הכנסה נאה מהשכרת 30חרדיםמספר לא ידוע אך לא מבוטל של 

במקרים רבים הכנסה זו אף אינה מגיעה לסף המס ואינה מחויבת בדיווח. כמה מהם יופיעו כעניים אף 

 סתם מעל קו העוני?שהכנ

תופעה זו של אי דיווח על הכנסות מהשכרת דירות אינה ייחודית למגזר החרדי והינה רחבת היקף ברמה 

 , כגון שיעורים פרטיים, טיפים,אינן מדווחותלרוב הכנסות ששורה ארוכה של לאומית. אליה יש להוסיף 

המאפיינת עסקים קטנים רבים  סיוע מקרובי משפחה בדרגה ראשונה וכלה בהעלמת הכנסות פלילית

אינן מדווחות, ייתכן מאוד כי חלק  31בשנה ₪מיליארד  200בסך הכל ההערכות הן כי הכנסות בסך  מידי.

 ניכר מהכנסות אלו מגיעות לאוכלוסיות המוגדרות כיום כעניות ומטות את התוצאות.

המיסים לגבי פערי פתרונות להטיה זו עשויים להיות: צירוף הערכה של מחלקת המחקר ברשות 

ההכנסות בין הדיווח למצב בפועל והתאמת הדוח, ביצוע הסקר תחת פיקוח של רואה חשבון ועד החלת 

 דיווח אישי על כלל האוכלוסייה כפי שמקובל במדינות רבות.

יש לשפר את רמת הנתונים על הרכוש של הנסקרים ובמיוחד בנושאים כגון: נדל"ן,  – דיווח על רכוש .2

ן בבנק ובניירות ערך, חיסכון לטווח ארוך )פנסיה וגמל( והערכת תכולת הדירה )כלי בית, יתרות מזומ

 

 http://www.themarker.com/realestate/1.2488946ראו בקישור הבא:  30

 .2014הוועדה לבחינת השימוש במזומן במשק הישראלי, דו"ח ביניים  31

mailto:office@BetZedek.org.il
http://www.themarker.com/realestate/1.2488946


 

 

 www.BeTzedek.co.il אתר העמותה: office@BetZedek.org.ilדואר אלקטרוני: בצדק! עמותה למדיניות יהודית )ע"ר( 

21 

מדידת עוני בישראל בהשראת המקורות 

 היהודיים, שבט ה'תשע"ו

ריהוט, ביגוד ואלקטרוניקה(. לצורך העניין יתאים מודל הדיווח של הצהרת ההון אליה מחויבים עצמאיים 

 במשק.

וי בקצבה חלק משמעותי ממדיניות הסיוע הממשלתית אינה באה לידי ביט – דיווח על הכנסות בעין .3

הנחות וסבסוד שירותים שונים, כגון: הנחות בארנונה, הנחות  -ישירה אלא באמצעות "הכנסות בעין"

בגני הילדים, הנחות בנסיעה בתחבורה ציבורית, הנחות בתשלומי קופת החולים, זכאות ללימודים 

ביטוי בסקר  מסובסדים במוסדות להשכלה גבוהה ועוד כיו"ב. כיום הנחות אלו כמעט ואינן מקבלות

 ההוצאות ולכן אינן מחושבות במדד העוני אף שבמקרים רבים מדובר בסיוע ישיר לאוכלוסיות עניות.

מכיוון שמטרתנו היא לבחון את השפעת מדיניות הממשלה לא ייתכן שלכלי המדיניות לא תהיה 

 השפעה על המדד.

וסיות החלשות בחברה לסיכום, יישום ההמלצות לעיל ייתן תמונה בהירה על מצבן של האוכל

על השפעת המדיניות הממשלתית לסיוע ושיקום אוכלוסיות אלו.  -וחשוב מכך  ,הישראלית

ההמלצות יאפשרו הבחנה טובה בין עניים אמיתיים שלהם המדינה מחויבת לסייע בדחיפות 

ובאופן ישיר ובין קבוצות אחרות: עניים זמניים שבמקרים רבים אין להחשיבם כעניים כלל )למשל 

סטודנטים( ועניים מבחירה שההתייחסות אליהם והטיפול בהם צריכים להיות שונים משמעותית 

 מקבוצת העניים האמיתיים.

יניות לאורך זמן ויאפשרו המימדים האובייקטיבים במודל יאפשרו מעקב אחרי השפעות המד

 דים וחתירה ליישומם.קביעת יע

אלה הנמצאים במצוקה המדויק של  ההבחנה בין שתי רמות העוני תאפשר להבין את מצבם

( ותאפשר לקובעי המדיניות לבחון FGT32-העניים )תפקיד שממלא כרגע באופן חלקי מדד ה –קשה 

לשינוי המצב כאשר ברור שבדרך כלל הטיפול בעניים קודם לטיפול באוכלוסיה את הכלים 

 .33הנמצאת על סף העוני

 

 

פרשנות. חילוץ הנתון לגבי כמות העניים שנמצאים בכל אחת מהרמות הוא המדד המדויק יותר אך הבעיה המרכזית בו היא ה FGT-סטטיסטית מדד ה 32

 שהגדרנו היא מאוד מורכבת, אינה אינטואיטיבית מספיק ומקשה על בחינת השפעת המדיניות וניתוח המצב בפועל.

 נושא זה בפרק על העוני ביהדות.למעט במקרים בהם הטיפול בעניים ברמה הגבוהה יותר יאפשר הוצאתם באופן פרמננטי ממעגל העוני וראה עוד ב 33
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 יהודייםמקורות 

 465-459אילן, הרב נפתלי, "זכאותו של העני לצדקה", תחומין ב עמ' -בר

 תורת המדינה."קביעת קו העוני על פי ההלכה", גורן, הרב שלמה, 

 413-411דסברג, הרב אורי, "קריטריונים לחלוקת כספי ציבור", תחומין ד עמ' 

 טור יורה דעה

 משנה מסכת פאה

 362ניים יא עמ' פסקי דין רב

 .371-378"מדידת עוני בהשראה יהודית", תחומין כז, עמ'  רכניץ, הרב עדו,

 רמב"ם הלכות מתנות עניים 

 רמב"ם פירוש המשנה

 זרוע -שו"ת אור

 שו"ת גינת ורדים 

 שו"ת חתם סופר יורה דעה

 שו"ת מהרי"ק 

 שו"ת מהרשד"ם

 שו"ת משיב דבר

 עוזיאל-שו"ת משפטי

 הלוי -שו"ת שבט

 שולחן ערוך יורה דעה

 שולחן ערוך אבן העזר

 שולחן ערוך אורח חיים

 תלמוד ירושלמי מסכת פאה
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