כנס לתת למאבק בעוני
שותפים יקרים ,לפני כשבוע התקיים "כנס לתת למאבק בעוני  ,"2016בשיתוף האקדמית תל-אביב יפו
המהווה את הבמה המרכזית לשיח ציבורי בנושא הטיפול בעוני והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי.
במהלך הכנס פרסם ארגון לתת את דו"ח העוני האלטרנטיבי ואת מדד העוני הרב ממד שמגדיר עוני
בהתאם למידת המחסור ביחס לצרכים החיוניים לקיום בכבוד )ולא על-פי פרמטר של הכנסה בלבד
ומדידת  50%מהשכר החציוני במשק ,כפי שנעשה בדוח של המוסד לביטוח לאומי( .גם השנה משקף
המדד תמונת מצב עגומה 2,436,000 :נפשות חיות בעוני בישראל ) ,(%29.05מתוכן  1,412,000בגירים
) (25.75%ו 1,024,100 -ילדים ).(35.4%

אלי אלאלוף ,יו"ר ועדת העבודה והרווחה" :לא ארוץ בבחירות הבאות .הפוליטיקה לא מתקנת את
העולם ,היא מקלקלת אותו יותר .איימו עליי שאם לא אצביע עם הקואליציה ייקחו לי את ועדת הרווחה .אתם
מדברים על הממשלה שלא משקיעה למען העוני ,למען החינוך והרווחה ,אבל רבים מכם מצביעים לאותה ממשלה.
צריך להפסיק עם הקצבאות האוניברסאליות ,לעשות אותן דיפרנציאליות ולהפסיק לתת קצבאות לילדים של סטף
ורטהיימר".
פרופ´דן אריאלי" :עשינו מחקר וגילינו שאנשים רוצים חברה מאוד שונה ,חברה שהיא הרבה יותר שוויונית...
איך אנחנו מסבירים את זה שאנחנו לא באמת מבינים את החברה שאנחנו חיים בה ולא עובדים קשה כדי להפוך
אותה לחברה בה אנו רוצים לחיות?"

צביקה הדר ,מנחה הכנס" :העוני הוא לגמרי עיוור ,תחשבו על זה :יש חרדים עניים ,ימניים ,שמאלנים ,ערבים...
יש הכל .העוני ,כשהוא פוגע ,הוא פוגע בכולם" .
מקסין פסברג" :באינטל אנחנו תופסים את החינוך כאחד המנופים לסגירת פערים חברתיים...יש הרבה מה
לעשות ,הרבה מעבר למה שהמדינה מסוגלת לעשות ,אני לא מעבירה ביקורת אבל אומרת שכולנו מבינים שזה לא
מספיק."...

ך
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המיתוסים והאמיתות על העוני בישראל
פאנל בהנחיית טלי ליפקין שחק ובהשתתפות פרופ´ ג´וני גל -האוניברסיטה העברית ומרכז טאוב ,ד"ר
נועה לביא  -ביה"ס לממשל וחברה ,האקדמית תל-אביב יפו ,הרבנית עדינה בר שלום  -מייסדת המכללה
החרדית וכלת פרס ישראל ,סבר פלוצקר  -פרשן עורך כלכלי ראשי" ,ידיעות אחרונות" ואיתי בן-חורין -
מנכ"ל "בן חורין אלכסנדרוביץ´".

סבר פלוצקר" :יש פרדוקס ישראלי ידוע :כשמסתכלים על הכנסה של משפחה בישראל לפני שהממשלה
מתערבת ולפני שהיא גובה מיסים ומשלמת סובסידיות ,אנחנו במצב בכלל לא רע לעומת מדינות ה.OECD-
בהכנסה כלכלית ברוטו ישראל מודרגת כאחת המדינות היותר שיוויוניות עם שיעורי עוני ממוצעים לחלוטין .אבל
ברגע שהממשלה מתערבת אנחנו צוללים מטה .מדינה עם שיעורי עוני
ואי-שוויון הכי גבוהים .כך או אחרת ממשלת ישראל היא המחוללת העיקרית של העוני על-ידי מדיניות של קיצוצים
חברתיים דרמטיים".

איך מחלצים את הילדים מעוני?
פאנל בהנחיית דנה וייס ובהשתתפות ח"כ אלי אלאלוף -יו"ר ועדת העבודה ,הרווחה והבריאות ,פרופ´ דניאל
גוטליב -סמנכ"ל מחקר ותכנון ,המוסד לביטוח לאומי ,עו"ד ורד וינדמן מנכ"לית המועצה לשלום הילד ,פרופ´ יולי
תמיר -נשיאת מכללת שנקר ,שרת החינוך לשעבר ,מיכאל ביטון -ראש המועצה המקומית ירוחם וד"ר סמי חמדאן-
פסיכולוג חינוכי ומרצה בכיר ,האקדמית תל-אביב יפו.

אלאלוף" :השיטה לא עובדת .המשרדים לא מתפקדים .המערכת הפקידותית שלנו ,בלי לפגוע ,לא מתפקדת .אין מספיק
מודעות לעוני".

האקתון של קריאטיב וחדשנות
למען מציאות טובה יותר

כחלק מהכנס התקיים אירוע האקתון אותו יזם ארגון לתת בשיתוף גפן טים .במסגרת ההאקתון הוזמנו אנשים
מדיסציפלינות שונות לרתום את יכולותיהם ולמצוא פתרונות יצירתיים לאתגרים כמו חילוץ ממלכודת העוני,
הצלת מזון ואי-בטחון תזונתי 16 .שעות לאחר מכן הוצגו התוצרים והוכרזו הזוכים על-ידי חבר השופטים שהורכב
מפרופ´ דן אריאלי ,ד"ר אייל בנימיני וערן גפן.

במקום הראשון זכה ה "צ´ק-בוט זכויות"
נימוקו של השופט פרופ‹ דן אריאלי על בחירת המקום הראשון" :יש כל מיני סיבות לאהוב את הרעיון ואחת מהן
היא החרטה שמשפיעה מאוד על ההתנהגות .ממה היינו עצבניים יותר? מלפספס מטוס בשתי דקות או בשעתיים?
בשתי דקות .למה? כי אנחנו מצליחים לדמיין את עצמנו יותר טוב יושבים במטוס .הרבה פעמים מה שמניע אותנו זו
ההבנה של איך העולם יכול היה להיראות .המיזם מסביר לאנשים מה מחכה להם ,ועדיין אין להם".

בכוונת ארגון לתת לבחון את יישום הפתרונות שהוצגו במסגרת ההאקתון.
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