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 מסמ1ה טרתמ

העוני בפרט ויציג נתוני; ו קבעוני בכלל והשורי; במדידת קונחי; המ תומציתיתבגדיר יסמ4 זה מ

 . ישראלבוני עבוממצאי; הקשורי; 

 

 מדידת עוני. 1

 :ש שלוש גישות למדידת העוניי

עוני הוא תופעה של מצוקה , )הנהוגה בישראל(י הגישה היחסית פ.על ":גישה היחסיתה .1

לא  משפחה נחשבת ענייה: בזיקה לרמת החיי; הטיפוסית לחברהשיש להעריכה , יחסית

אלא כאשר תנאי חייה , כאשר אי6 ביכולתה לרכוש סל מוצרי; בסיסי כלשהו הדרוש לקיומה

 1".ירודי; במידה ניכרת מתנאי החיי; האופייניי; לחברה כולה

ה א; אי6 ביכולתה לרכוש סל מוצרי; יינעי גישה זו משפחה נחשבת פ.על: הגישה המוחלטת .2

ביעת סל מצרכי; קיטה זו של ש. דרוש לקיומה של המשפחההבסיסי שנחשב למינימו; 

 .י ההכנסות במשקגישה לפעררינה אבסיסי 

ובייקטיבית של חוסר יכולת לחיות ס י גישה זו עוני הוא תפיסהפ.על: גישה הסובייקטיביתה .3

הערכת ההכנסה המינימלית . הערכתו של משק הבית פי.לע תהנקבע ,ברמת חיי; סבירה

.סביבה הכלכליתליחס בצב; מלפיסת; הסובייקטיבית תפי .לשקי הבית ועמבעשית נ

  .שלה; חברתית

 
 קו העוני. 2

הגדרה זו  ( מההכנסה הפנויה החציונית50% .כרמת ההכנסה השווה ל ישראלב וגדרמו העוני ק

ה בקו  בהכנסה הכללית במשק משמעותה עלייהיליע וז הגדרהי פ.לע 2.)מקובלת ברוב מדינות העול;

 3.העוני

 

                                                 
יעקב ' אחמד ודר.מוחמד סייד, ונת מצבתמ �ת ושוויו6 בחלוקת ההכנס.וני ואיע, רכז מחקר ומידע של הכנסתמ תו4מ  1

  .2001אוקטובר , ורשבסקי
 50% .ול,  מהמשפחות יש הכנסה שווה לה או פחותה ממנה50% .הכנסה הפנויה החציונית היא רמת ההכנסה אשר לה  2

 .רי; יש הכנסה גבוהה ממנההאח
 .1אה הערה ר  3
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 :2001העוני האחרו6 של הביטוח הלאומי לשנת ח פורסמו בדושל העוני עהל6 נתוני; ל 

            
 י גודל המשפחהקו העוני לפ

            
     ממוצע לתקופת   
  מספר הנפשות כאחוז מהשכר 2001סקר הכנסות  2002אומדן  
   במשפחה הממוצע )ח לחודש"ש( )ח לחודש"ש(  
        

 1,727 1,730 24.4 1  
 2,762 2,768 39.0 2  
 3,660 3,667 51.7 3  
 4,420 4,428 62.5 4  
 5,180 5,189 73.2 5  
 5,870 5,881 83.0 6  
 6,561 6,573 92.7 7  
 7,182 7,196 101.5 8  
  7,735 7,749 109.3 9   

 

ע; הגידול במספר  וחתתפהנחה הבסיסית היא שההכנסה הנוספת הדרושה לקיו; המשפחה ה

 .הנפשות

 . מספר הנפשות יפ.ל ע2002קו העוני לשנת   תרשי; המציג את6הלל

 

קו העוני לפי גודל המשפחה
  בשנת 2002 (ש"ח לחודש)
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 די העוניממ. 2

, ני לפי ההכנסה הכלכליתהעלייה בממדי העו 4שמהל6 מעידה על הלשמונת העוני המצטיירת מהלוח ת

 .319,000. הגיע מספר המשפחות העניות לכ2001 .ב 4.א4 על יציבות בממדי העוני לפי ההכנסה הפנויה

 .לדי;י 531,000 .כ ;הבו ,1,169,000 שות במשפחות העניות היהספר הנפמ

 

            
  החיים מתחת לקו העוניהנפשות והילדים, מספר המשפחות

1999-2001  
      
     לפני תשלומי לאחר תשלומי לאחר תשלומי  
   שנה סיםהעברה ומ העברה סיםהעברה ומ  
      
    1999  
  משפחות 536,000 254,000 299,700 
  נפשות 1,706,700 884,200 1,059,100 
  ילדים 660,600 389,400 466,500 
    2000  
  משפחות 560,000 254,700 305,400 
  נפשות 1,781,200 892,400 1,088,100 
  ילדים 683,100 392,200 481,100 
    2001  
  משפחות 606,600 258,300 318,900 
  נפשות 1,937,900 967,000 1,169,000 
   ילדים 759,500 455,100 530,700  

 
 

 ד תחולת העונימד
 
העניות ) נפשותהו ילדי;ה כ6ו(מציג את היק7 העוני במונחי; של שיעור המשפחות  5ת העונילוחדד תמ

נייה כאשר הכנסתה הפנויה נופלת מקו עמשפחה נחשבת . סוימתמבכלל האוכלוסייה או באוכלוסייה 

 .העוני

 26.9%לפני תשלומי העברה ומסי; ועל ) ראה לוח להל6 (38.5%ל עת העוני לוחדד תממד ע 2001בשנת 

ת העוני לפני לוחתאמדה נ 1999 .ב :מדד זה עלה בשני; האחרונות. לאחר תשלומי העברה ומסי;

 . 24.9% . ולאחר תשלומי העברה ומסי; ב35.3% .בהעברה ומסי; תשלומי 

 

                                                 
היא  הכנסה הפנויהה, לפני תשלומי העברה ומסי; ישירי;, מהו6 ומפנסיה, היא הכנסה מעבודה כנסה הכלכליתה4

  .הכנסה בניכוי מסי; ישירי;
פרש בי6 קו העוני הוא ההער העוני של משפחה ענייה  פ.שק7 את עומק העונימה �דד פער העוני מ � דד נוס7מש י  5

בי6 פער העוני  יחס פער העוני � לתקנ6 את מדד פער העוני ולהגדירו כיחס פשרא. לבי6 הכנסתה בפועל) המתאי; לגודלה(
 .הממוצע למשפחה ענייה לבי6 קו העוני
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 )אחוזים (1999-2001 ,נפשות וילדים, עוני בקרב משפחותהתוחלת 

        שיעור הירידה
   לפני תשלומי לאחר תשלומי לאחר תשלומי בתוחלת העוני לאחר
     סיםרה ומהעב העברה סיםהעברה ומ תשלומי העברה ומסים

    1999   
  משפחות 31.9 15.1 17.8 44.2
  נפשות 30.3 15.7 18.8 38.0
  ילדים 35.3 20.8 24.9 29.5

    2000  
  משפחות 32.2 14.7 17.6 45.3
  נפשות 30.8 15.4 18.8 39.0
  ילדים 35.7 20.5 25.2 29.4

    2001  
  משפחות 33.7 14.3 17.7 47.4
  נפשות 32.6 16.3 19.6 39.7
   ילדים 38.5 23.1 26.9 30.1

 

תחולת העוני בכלל האוכלוסייה
אחוזים לאחר תשלומי העברה ומסים 

)הכנסה פנויה(

. יש עלייה מתונה בשיעור הנפשות העניות: ממצאים
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שיעור תחולת העוני בכלל המשפחות שיעור הנפשות העניות

1999 2000 2001

המוסד לביטוח לאומיי,2001דוח העוני לשנת : ר: המוסד לביטוח לאומי ,2001דוח העוני לשנת : מקור  
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