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 נקודת ראות

האם ניתן לנצח במלחמה בהיעדר  :הוועדה למלחמה בעוניח דו"
 ? אסטרטגיה

שירותים ה, שר הרווחה והמינוי לוועדהבכתב  .דו"ח הוועדה למלחמה בעוניצג ביום שני השבוע הו
הציבור דורש ובצדק שנפעל  מבחינתי העוני מאיים על ישראל לא פחות ממלחמה." החברתיים כתב:

מבחינתי הבאת תכנית לאומית למלחמה בעוני לשולחן  ..ושנעשה צעדים מהותיים להילחם בתופעה.
הממשלה ואישורה, הוא הדבר החשוב ביותר. העוני כירסם במדינות ערב עד כדי הפלת משטרים, הוא 

שיח עורר פרסום הדו"ח  ."ווה את האתגר החשוב ביותר לכל מדינה מתוקנתמכרסם באירופה ומה
אלא תפריט של מענים פרטניים ללא עמוד שדרה  ,חדשהחברתית כלכלית גישה  לא הציבאולם ציבורי 

 תפיסתי אחיד. 

 גישה חדשה לשבירת מעגל העוני היעדר הסוגיה: 

חיקה בחוסנה שבתוך שורה של סממנים המעידים על  ,רכזימעוני בישראל הינו סממן היקף ה 
והועמק בקרב השכבות  נייםבשנים האחרונות התפשט העוני למעמד הבישל ישראל. 

בעקבות פיריון עבודה מדשדש שהרחיב את תופעת העובדים העניים, עלייה ביוקר  המוחלשות
גורמות מכלול תופעות אלו  מתמדת באיכות ובכמות השירותים הציבוריים.המחייה ושחיקה 

  של החברה הישראלית.  פגיעה בסולידריותלוכן ת ומערכות הציבורילייאוש ולאובדן האמון ב

לכלת שוק כפג תוקפה ששילבה בין שלכלית חברתית כגישה פגיעה בחוסן היא תוצאה של ה 
על אף שגישה זו הביאה להישגים רבים ולצמיחה בטווח הקצר בין מדיניות סעד. לליברלית 

ידי ביטוי שבא לכפי  ,הקשמחיר  משלמתוהבינוני, בשנים האחרונות החברה הישראלית 
 שוויון. ה -איועוני הבשיעורי 

דו"ח מבטא קרע ההצליחה לגשר בין תפיסות מקצועיות שונות.  אלוועדה למלחמה בעוני ה 
לבין גישה  'כלכלנים'מתמטי בפי -בהגיון לוגימתבטאת שתפיסתי בין גישה כלכלית טהורה 

 . 'עובדים סוציאליים'גישה של  -חברתית המבטאת רגישות עמוקה לפרט 

מוד ערקטיים ללא פורה ארוכה של מענים ש תצורתו:למסכם הת הדו"ח א אקרע הזה הביה 
המדדים ההגדרות והכרעה בין כפי שבא לידי ביטוי למשל בהעדר המאגד ביניהם,  שדרה

ועלויות תקציביות גבוהות עד בלתי  המלצותהעדר תיעדוף  :של עוני. המשמעות השונים
הישן  בצינור ישן, במקום החלפת הצינור רבות דליפותהדו"ח משול לסתימת  .אפשריות

  בחדש.

קפיצת מדרגה שתוביל ל'צמיחה מכלילה' על  שמושתת 15חזון ישראל חלופית:  ישהגדרשת נ 
תושבי ישראל להשתתף  להזדמנות לכלשרת מאפ. צמיחה מכלילה באיכות החיים בישראל

שיח יוצרת היא ים והמפתח לקידום מנועי צמיחה חדש הכללה היאולהינות מפירות הצמיחה. 
של המגזר העסקי ואת ההתארגנות המחודשת של החברה חלקו רב מגזרי מעמיק, המפרט את 

המשלימים בין היבטים גישה זו מבטאת את היחסים מדרגה. הקידום קפיצת בהאזרחית 
  חברתיים והיבטים כלכליים.

http://go.calcalist.co.il/pic/ad/22.6.14.pdf
http://go.calcalist.co.il/pic/ad/22.6.14.pdf
http://go.calcalist.co.il/pic/ad/22.6.14.pdf
http://reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/20090913%20Principles%20and%20Guidelines%20for%20Achieving%20a%20Socioeconomic%20Leapfrog%20HEB.pdf
http://reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/20090913%20Principles%20and%20Guidelines%20for%20Achieving%20a%20Socioeconomic%20Leapfrog%20HEB.pdf
http://reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/20090913%20Principles%20and%20Guidelines%20for%20Achieving%20a%20Socioeconomic%20Leapfrog%20HEB.pdf
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 למה זה חשוב? למה עכשיו?

ל המרקם החברתי במדינת עעוני מתחזק ומאיים האמירה כי בוועדה ושר הרווחה צודקים ה 
מאיים להפוך את החברה  ,המתבטא בחוסר ניידות חברתית ,דורי-העוני הבןישראל: 

הסולידריות בחברה המציאות הכלכלית הנוכחית מסכנת את הישראלית לחברה של מעמדות; 
תחושת ומכרסמים במעצימים את הייאוש  ,התפשטות העוני למעמד הבינייםו הישראלית

  התקווה לשינוי במצבם של העניים.

א מנוצל. הממשלה מקימה ל עקבות המחאה החברתיתב שנוצר ישהגהשינוי לדמנות זהלון הח 
מינתה מספר רב של הממשלה הנוכחית . סדר יום לאומי חדשלא יוצרת אך  'ועדה לכל בעיה'

: קבינט הדיור, 2011בעקבות המחאה החברתית של קיץ  ועדות לבעיות כלכליות חברתיות
החינוך. עם זאת, , וזאת לצד רפורמה מקיפה במערכת גרמןוועדה לבחינת יוקר המחיה, ועדת 
ללא ומייצרות מענים מקומיים  , עם נקודות השקה מועטותנראה כי הוועדות עובדות במקביל

 בו ישנה תההזדמנויוחלון ישראל כיום. ר בין אתגרי הליבה של וזהבנת המכנה המשותף הש
   לשינויים, הולך ונסגר.  עמוקהציבורית ותקשורתית תשומת לב 

 כיווני חשיבה ופעולה

יחודו של חזון זה י ישת הצמיחה המכלילה. גו 15ת חזון ישראל אל ממשלת ישראל לאמץ ע 
הינו בכך שהוא מציב גישה הוליסטית ומתאר את המרכיבים ההכרחיים הדרושים לקפיצת 

 ושבירת מעגל העוני. מדרגה באיכות החיים בישראל

ל שדשה חבנה הדרשת נ –אליטה משרתת' להובלת שינויי עומק 'א הממשלה לבדה: נדרשת ל 
בו יכולתן של ממשלות לקבל החלטות בעידן הציבורי העסקי ו, המגזר השלישיבין  הממשקים

נדרשת קריאה לפעולה , על כןשינויים מרחיקי לכת במבנים החברתיים. ושל , תשמן נחלשיולי
מימדיים קשה מאוד עד בלתי אפשרי לתת מענה לאתגרים רב של מנהיגות אזרחית שבלעדיה 

  .כגון שבירת מעגל העוני

ישראל כאזור אחד  תהרואה א ישהגל מול הא – הפריפריה בישראל יתוחפלדשה חישה ג 
מרכז לפריפריה )המתבטאים בין השאר בהיות את הפערים בין  ומנציחה המתפתח מהמרכז

אזורי יש צורך לזהות את הנכסים הייחודים של  ,הפריפריה 'מרחב עני' לעומת המרכז(
חזון להרחבה ראה לטובת תושבי האזור )בסיסם מנועי צמיחה  להפריפריה השונים ולפתח ע

 .(: קפיצת המדרגה של איזורי הפריפריה15ישראל 

פריון הנמוך של העובד הישראלי הוכח נ – בשוק העבודה Flexicurity-ישת הגטעמת ה 
בין . הסדרה זו צריכה לאזן בשוק העבודהמחודשת יש לקדם הסדרה והשחיקה בשכרו ובכוחו, 

על יכולתם  תלבין גמישות מעסיקים המושתתיכולתיהם וכישוריהם על בסיס ביטחון לעובדים 
תמדת של ההון האנושי של מצמה הע ,ליבה של הגישהבלצרכים המשתנים של המשק. להגיב 

 .(גישת הפלקסיקיוריטילהרחבה, ראה העובדים )

הקהילה היא לבנת היסוד של החברה  – ירה מרכזית להתמודדות עם העוניזינה הקהילה ה 
. בכל קהילה יש מספר מוסדות ג, הכללה וחוסןיעדים של שגשולהשגת  בסיסהישראלית ו

שחיוניים לשגשוגה, בכך שהם מספקים שירותים חברתיים ומטפחים את ההון הכלכלי, 
העשרת תמהיל ההון של התושבים באמצעות מוסדות קהילתיים היא  האנושי והחברתי.

 .(: צמיחה, הכללה וקהילתיות15ישראל  חזוןלהרחבה ראה: תח לשבירת מעגל העוני )המפ

 

http://www.reut-institute.org/data/uploads/Articles%20and%20Reports%20from%20other%20organizations/122010ISRAEL%2015%20vision%20-%20Leapfrogging%20the%20Peripery.pdf
http://www.reut-institute.org/data/uploads/Articles%20and%20Reports%20from%20other%20organizations/122010ISRAEL%2015%20vision%20-%20Leapfrogging%20the%20Peripery.pdf
http://reut-institute.org/Publication.aspx?PublicationId=3733/
http://reut-institute.org/data/uploads/Articles%20and%20Reports%20from%20other%20organizations/Inclusiveness%20-%20conceptual%20framework.pdf

