ח  -קו העוני
חלק א'
מטרה :נשאל מיהו עני ונבין מהו קו העוני
איפה עובר הקו  -נפזר על הרצפה כרטיסיות עם צרכים שונים שיש לנו כבני אדם (נספחים) ,חלק מהצרכים הם
.1
בסיסיים וחלקם מותרות .נבקש מהקבוצה לסדר את הכרטיסיות מהצורך הכי בסיסי ועד למותרות.
לאחר שסידרו ,ניתן להם שרוך אדום ונבקש מהם למתוח את הקו איפה שלדעתם עובר קו העוני .כלומר ,איפה עובר הקו
שמתחתיו אלה דברים שיש לאנשים עניים ומעליו אלה דברים שאין להם.
דיון:
על פי מה מיקמתם את הקו?

איפה לדעתכם הצרכים הופכים להיות מבסיסיים למותרות?

איפה אתם ממוקמים על הקו?

האם ככה קובעים את קו העוני?

מיהו עני? מה מגדיר אותו?


מהו קו העוני -נקרא ביחד את ההגדרה לקו העוני:
.2
קו העוני -מדד שמתייחס לרמת ההכנסה המינימלית שנדרשת לאדם או משפחה כדי להתקיים.
מי שמרוויח רק חצי משכר המינימום בישראל יחשב מתחת לקו העוני.
קו העוני עומד היום על כ  5,216שקלים
(כלומר ,מי שמרוויח מתחת לסכום הזה נמצא מתחת לקו העוני)

כמה זה עולה לנו? נחזור לפתקיות שהקבוצה סידרה והפעם נחלק להם פתקיות נוספות עם העלות של כל אחד
.3
מהצרכים .לאחר שיתאימו את העלות לכל צורך ,נבקש מהקבוצה להתבונן בפתקים ולנסות להבין מה אדם עני מצליח לקנות
כל חודש באמצעות פחות מ .₪ 5,216במידה ויש צורך ,נתקן את הקו האדום ונזיז אותו לפי הצורך הכי עליון ברשימה שאדם
עני מצליח לרכוש.
חלק ב'
מטרה :נחשף למימדי העוני בישראל
שאלון מימדי העוני -נערוך טריוויה שכולה מורכבת משאלות על נתוני העוני בישראל (נספחים) .לכל חניך נחלק
.4
שלושה פתקים בצבעים שונים או פתקים עם אותיות שונות (א,ב,ג) שבאמצעותם הם יבחרו את התשובה הנכונה לדעתם.
החניך שייצבור הכי הרבה תשובות נכונות ינצח.
דיון:
איזה נתון הפתיע אתכם במיוחד?

האם חשבתם שמימדי העוני בישראל גדולים יותר או קטנים יותר?

האם הופתעתם לגלות שהרבה מהנמצאים מתחת לקו העוני הם אנשים עובדים?


חלק ג'
מטרה :נחשוב איך ניתן להלחם בעוני בישראל ולעזור למי שנמצא כיום מתחת לקו העוני
מי עושה מה  -נחלק את הקבוצה ל 3קבוצות (בקבוצה קטנה ניתן לחלק לזוגות או לעשות כולם ביחד) .לכל קבוצה ניתן
.5
קבוצה אחרת של אנשים (הממשלה ,האזרחים שנמצאים שמתחת לקו העוני ,האזרחים שנמצאים מעל קו העוני) ונבקש
מהם לכתוב את כל הפעולות שכל אחת מהקבוצה יכולה או צריכה לעשות.
דיון:
 על מי מוטלת האחריות להילחם בעוני?מה האחריות שלנו ,כאזרחים? איך אנחנו מחוייבים לעזור?

מה מהפתרונות שהצעתם הם פתרונות לטווח הקצר ואילו לטווח הארוך?

האם תרומות מזון וכסף הם לטווח הארוך או הקצר? מה החשיבות שלהם בכל זאת?

שורה תחתונה  :נתוני העוני בישראל הם מדאיגים .בכל שנה מתווספות עוד ועוד משפחות למעגל העוני .המחייה בארץ
מתייקרת ומצד שני ההכנסה לא עולה בהתאם וכך מוצאים את עצמם אנשים עובדים בסיטואציה בה קשה להתקיים ולשלם
על ההוצאות הבסיסיות.
עלינו מוטלת האחריות כחברה לדאוג לטווח הקצר -לתרום ככל שניתן על מנת שלא יהיו רעבים ללחם ולפעול לטווח
הארוך -להפגין ולמחות מול הממשלה ולדרוש פתרונות שייצרו שוויון ויקטינו את הפערים!

נספחים:
כרטיסיות בלי המחירים
חשמל

אוכל

אוטו (דלק ,תיקונים וביטוח)

תרבות (הצגות ,הופעות)

מים

חוג לילד אחד

בגדים

טלוויזיה (כולל כבלים  /לוויין)

שכר דירה

אינטרנט

גז

טיולי תנועה לילדים

תחבורה ציבורית

תרופות

קופת חולים (ביטוח חיים)

נסיעה לחו"ל

גני ילדים

ציוד בית ספר לילד (מחברות ,עטים וכו')

מורה פרטית

בייביסיטר

כרטיסיות עם העלויות (רוב העלויות הן לחודש אלא אם כן כתוב אחרת)
חשמל 600

אוכל 1000

אוטו (דלק ,תיקונים וביטוח)
1000

תרבות (הצגות ,הופעות) 200

מים 200

חוג לילד אחד 400

בגדים 200

טלוויזיה (כולל כבלים  /לוויין)
300

שכר דירה 6000

אינטרנט 100

גז  200לבלון

טיולי תנועה לילדים  400לטיול

תחבורה ציבורית
150

תרופות 100

קופת חולים (ביטוח חיים) 100

נסיעה לחו"ל
 35,000לכל המשפחה

גני ילדים ציבוריים-
לילד ( 1000שנתי)

ציוד בית ספר לילד (מחברות ,עטים
וכו')
( 600שנתי)

מורה פרטית 400

בייביסיטר
 200שקל לערב

