דיור ומזון תחילה .אם נשאר כסף
אז גם חשמל
מחקר של פרופ' מיכל שמאי מאוניברסיטת חיפה מצא
שמשפחות בעוני מחשבות הוצאות באופן מושכל ,המתבסס על
מדרג צרכים ברור .רחלי ,בת  33מחיפה :כולם בטוחים שאני לא
מתנהלת נכון .הם לא מבינים שאין אפשרויות בלתי מוגבלות

בית תמחוי של עמותת "לשובע" בתל אביב ,באפריל צילום :תומר אפלבאום

אור קשתי
פורסם ב05:59-

עקוב

חישוב מדויק של הכנסות והוצאות מלווה את רחלי כל הזמן ,אך ככל שמתקרב מועד
תשלום החובות וההלוואות נדמה שהצל מוחשי יותר .בשנים האחרונות היא עובדת
כקופאית בסופר קטן באחת השכונות המוחלשות בחיפה .בחודשי הקורונה הראשונים
היא קיבלה יותר משמרות" .הצלחתי קצת לנשום" ,היא מספרת .לאחרונה ,בגלל הירידה
בהיקף הפעילות ,היא עובדת רק שלוש משמרות .המשכורת שתקבל תנוע סביב 2,500
שקלים.
החרדה שוב מרימה ראש :כמעט בכל רגע היא עסוקה בחשבונות שצריך לשלם עכשיו
מול אלו שאפשר לדחות ,בצמצום קניית אוכל ,בדרכים להתמודד עם הציפיות של הבת
המתבגרת לבגדים חדשים ,וגם בתפילה שלא יהיו הוצאות פתאומיות" .עוני הוא טראומה
לכל דבר ,שחוזרת ומופיעה לאורך השנים" ,היא מוסיפה" ,אני מחפשת יציבות בחיים שלי
הרבה זמן .עוד לא מצאתי אותה".

אריזת חבילות סיוע במזון למשפחות נזקקות בתל אביב ,באפריל צילום :תומר אפלבאום

מנכ"ל הביטוח הלאומי :ניסיון האוצר לפגוע בעצמאותנו עלול לפגוע בקצבאות
העובדות הסוציאליות דורשות העלאה של  1,250שקל לשכרן כתנאי לסיום השביתה
לפני החשש מקורונה ,דרי הרחוב מפחדים למות מרעב

מחקר חדש של פרופ' מיכל שמאי מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה
מראה כי בניגוד לתפיסה רווחת ,משפחות החיות בעוני מקבלות החלטות כלכליות "מתוך
שיקול דעת ואחריות" .ההכרעות מתבססות על מדרג ברור של צרכים ,ובראשם מחויבות
להבטחת דיור ,מזון וחשמל .לפי המחקר ,ההחלטות כרוכות בתכנון מדוקדק ומפורט,
וכוללות בין השאר הגבלות על קנייה ,חיפוש מתמיד אחרי חלופה זולה יותר והרחקת ילדים
מאזור קניות.

התפרצות הקורונה  -כל מה שחשוב לדעת כל יום
אצלך במייל
הרשמה בקליק

במחקר ,שמומן על ידי הביטוח הלאומי ,השתתפו  630נשאלים שהשיבו על שאלון
מפורט ,וכמה עשרות עברו גם ראיונות ממושכים .לפי הממצאים ,שיקול מרכזי בקביעת
סדרי העדיפויות היה "מינימום של אי-ודאות בחיי היום-יום" ,למשל בהימנעות מאיומים
לנתק חשמל ומים .במחקר לקחו חלק גם ד"ר קרן אור-חן ד"ר יסמין עבוד-חלבי.
מהמחקר עולה עוד כי אנשים החיים בעוני נוטים לקחת סיכונים כלכליים ברמה בינונית
)ציון ממוצע בין  2.1ל 2.7-בסולם של  ,1-5בקרב יהודים-חילונים וערבים( ,כולל החלטות
הכרוכות בעבירה על החוק ,כמו חיבור פיראטי למים ולחשמל ,נהיגה ללא רישיון לצורכי
פרנסה ועבודה ללא קבלות .לדברי שמאי ,לא מדובר ברצון להתעשר אלא בניסיון לשרוד.
"בבדיקת הסיכונים וסוג ההחלטות ,ניתן לראות שאלו החלטות הגיוניות ,בהתייחסות
לקונטקסט בו הן מתקבלות" ,היא כותבת)" ,הן( נובעות מחוסר ברירה ,ו)מתקבלות( תוך
ידיעה שהן מעצימות את רמת הלחץ".
המסר שלה ברור :במדינת רווחה המספקת מענה לצרכים בסיסיים ,רמת הסיכון הכלכלי
שאנשים מוכנים לקחת היתה יורדת .נדמה כי מבחינת האנשים החיים בעוני ,תהליך

קבלת ההחלטות איננו "בחירה מבין חלופות אלא ברירת מחדל" ,הקשורה להישרדות.

אוהל של מחוסרי דיור בתל אביב ,במארס .למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה צילום :מגד גוזני

כאשר שמאי ועמיתיה ערכו את המחקר ב ,2017-חיו בעוני  400,466משפחות )שהן
 1,780,500נפשות ,ומתוכן  814,800ילדים( .הנתונים המעודכנים האחרונים מתייחסים
ל ,2018-ומצביעים על עלייה במספר העניים .הדו"ח שישקף במלואו את משבר הקורונה
אמור להתפרסם רק בעוד יותר משנה ,אך מחקרי ביניים של הביטוח הלאומי כבר מנבאים
עלייה בשיעורי העוני ,בעיקר בקרב קבוצות שעבדו ערב המשבר.
מבחינה זו ,המסקנות וההמלצות של פרופ' שמאי רלוונטיות יותר מתמיד .קשה גם לחשוב
על ניגוד עמוק יותר להתנערות הממשלה מאחריות למצב הכלכלי — גלגול חדש-ישן של
האשמת העניים בעוני בו הם חיים — כפי שביטאו זאת השבוע צחי הנגבי וכמה מקורבים
לראש הממשלה נתניהו.
כל המשתתפים במחקר האיכותני תיארו את העוני והשפעתו באופן דומה" :חוסר מתמיד
ביכולת לספק צרכים בסיסיים ,צורך בלתי פוסק לבצע סדר עדיפויות בכל הקשור
להוצאות ,ותחושה חזקה שהעוני הוא חלק בלתי נפרד מהם ומחייהם" .ההשפעה
מורגשת היטב בכל תחום חיים :דיכאון ,לחצים נפשיים ,חוסר שקט ,עצבנות ,דאגות
ופחדים לגבי העתיד הקרוב והרחוק יותר; פגיעה ביחסים בתוך המשפחה; ובהקשר רחב
יותר — פערים חברתיים מול הקבוצה בה גדלים הילדים ,היעדר קשרים חברתיים

ומשפחתיים ,ותחושת נחיתות והדרה .כל אלה ,מדגישה פרופ' שמאי ,נדרשים להבנת
נזקי העוני" ,עוד לפני שהתחיל תהליך קבלת ההחלטות הכלכליות".

BB&T CORP
עולה היום ב-

25.58%
מעכשיו תוכלו לסחור
במניות עם עמלות
אטרקטיביות

למסחר בבורסה
*הנתונים בעיכוב של  30דקות.
אין באמור ייעוץ/שיווק השקעות.

Anadarko
Petroleum
Corp

+20.83%
Apple Inc

-0.11%
Red Hat
Inc

+10.87%

רחלי היא בת  ,33גרושה ואם לבת  ,12מרקע דתי .ההכנסה הממוצעת שלה —
ממשכורת בסופר ,דמי מזונות וסיוע בשכר דירה — נעה סביב  5,000שקלים .אחרי
תשלום שכר דירה והחזר הלוואות )שהחלה לקחת מהבנק לפני כעשר שנים תמורת ריבית
גבוהה ,ואינה מצליחה לסגור מאז( נשארים בידיה כמה מאות שקלים בחודש להוצאות
שוטפות ,בעיקר מזון ומוצרי ניקיון והיגיינה.

היא דור שני של חיים בעוני :אין לה כמעט על מי להישען .במשך כמה שנים הטיפול
בבתה — הסובלת מבעיות בריאות שונות — הגביל את יכולתה לעסוק בעבודה נוספת.
כעת היא עובדת גם כמסדרת מוצרים של תנובה בסופר נוסף .ב 13-השנים האחרונות
עברה כמעט  10דירות בשכונות שונות בחיפה ,בחיפוש מתמיד אחרי קורת גג זולה יותר.
מבין החשבונות השוטפים ,רחלי החליטה לדחות את תשלום הארנונה" .אני מעדיפה
להוציא את הכסף על אוכל ,וגם זה לא תמיד יש" ,היא אומרת .בעוד כמה חודשים היא
מקווה להגיע להסדר עם העירייה .הכסף שהצליחה לחסוך בחודשיים-שלושה האחרונים
נבלע בהוצאות הקשורות לטיפול בבתה .לפני כשנה וחצי ,נדרשה לקנות עבורה תרופה
בשווי חודשי של  300שקלים" .קניתי חודש כן-חודש לא .אחרי כמה שבועות הילדה
הפסיקה לקחת את התרופה .בהתחלה שמחתי ,עוד יותר טוב .אבל אז היא הסבירה

שבסך הכל היא רוצה להקל קצת על ההוצאות".

מלחמת המעמדות
סימונה ראש ,בת  57מחיפה ,מספרת כי לא קיבלה הנחה על תרופות למחלות כרוניות,
כנראה בגלל קצר בתקשורת עם קופת החולים ולשכת הרווחה .הפתרון היה לחלוק עם
אמה בתרופות ששתיהן לוקחות .המשמעות היא שאף אחת לא משתמשת במינון שנקבע
לה.
ראיונות העומק עם המשפחות בעוני הצביעו על ההוצאות המגבירות את המתח בבית:
ביגוד ,אירועים מיוחדים והוצאות הקשורות לבתי הספר — בהיבט הפורמלי )למשל דאגה
למחשב מתאים ,הרלוונטית תמיד אך במיוחד בלימודים מרחוק בתקופת הקורונה( ובהיבט
הבלתי פורמלי )גובה המתנה למסיבת בת/בר מצווה( .הצורך לעמוד בסטנדרטים
החברתיים כדי שהילדים ירגישו שווים ושייכים לסביבה שבה הם גדלים מזכיר לפעמים
ניסיון לטפס במעלה מדרגות חשמליות שיורדות.

סימונה ראש מחיפה ,אתמול .נאלצה לחלוק עם אמה בתרופות ששתיהן לוקחות צילום :רמי שלוש

מלחמת המעמדות לא פוסחת על אף כיתה .רחלי מספרת כי כאשר חברותיה של בתה
החלו לפרסם צילומים של בגדים חדשים עם תווית מחיר ,במעין תחרות חברתית ,היא
לקחה אותה לחנות עודפים והציעה לה לצלם רק את התווית המקורית ,לא את זו הכוללת
את ההנחה .כשיום אחד התקשרה הבת מבילוי עם חברות במסעדה כדי להתייעץ אם
כדאי לה לשלם מדמי הכיס שלה כ 50-שקלים על מנה של ופל בלגי" ,אמרתי לה
שתחשוב מה נכון עבורה .היא בחרה להיות כמו כולן .זו התלבטות שלא נגמרת .עכשיו
הבנות בכיתה רוצות לעשות תחרות למי יש את החדר הכי מפואר ,ושכל אחת תשלח
צילום לקבוצת הווטסאפ .אני עוד לא יודעת מה לעשות" ,היא מודה.
"נשים שחיות בעוני הן מנהלות החשבונות הכי טובות שפגשתי" ,אומרת הרב עדית לב
מהפורום למאבק בעוני" .יש להן תקציב בלתי אפשרי והמון ביורוקרטיה לטפל בה ,כדי
לקבל את מעט הזכויות שמגיעות להן .בסכום שעומד לרשותן ,הן לא יכולות לשלם שכר
דירה ,ארנונה ,מים ,חשמל ,אוכל ,וציוד לבית ספר וחוגים — וגם את הנעליים שהילדה
צריכה .המחיר הכבד שהן משלמות היה יכול להימנע אם הממשלה היתה דואגת לסכום
בסיסי המאפשר מחייה בכבוד" .באופן דומה ,מטילה פרופ' שמאי ספק ביעילות תוכניות
המלמדות "התארגנות כלכלית"" .רוב האנשים החיים בעוני יודעים לכלכל את הוצאותיהם
באחריות ,תוך שימוש הגיוני של הוצאותיהם הכלכליות".
לפני כמה ימים ,בתה של רחלי עברה אבחון להפרעת תקשורת .לדבריה ,עד כה ,העוני
והשפעותיו היו ההסבר המוביל לקשיים של הבת :המחסור בבית ,הגמגום עם התרופות,
"חוסר היציבות" הכרוך במעברי דירה תכופים .ייתכן שכל אלה יתבררו כרעש המכסה על
לקות אחרת" .זו מחשבה מפחידה" ,אומרת רחלי ,ומספרת על ההערות והשאלות שספגה
במשך השנים מצד רשויות טיפול וגורמים שביקשה את עזרתם :למה היא לא עובדת יותר
שעות ,למה היא נשארת בעבודה עם שכר נמוך ,למה היא לא עושה את האבחון היקר.

הפגנת עובדות סוציאליות מול הכנסת ,לפני שבועיים צילום :אמיל סלמן

"כולם בטוחים שאני לא מתנהלת נכון .הם לא מבינים שאין אפשרויות בלתי-מוגבלות
ושאף אחד לא יסרב למשכורת של עשרת אלפים שקל שדופקת לו בדלת .הם ראו מולם
אשה מבולבלת ,לא מחושבת ,ואחרי כל מה שעברתי בחיים אולי גם תוקפנית" ,משתפת
רחלי" .בחלק מהמקרים ,המסר שקיבלתי היה שלא סומכים עליי .הם לא עצרו לרגע
לחשוב על המכלול שבו אני והבת שלי חיות .זו המשמעות של סטיגמה".
לא נראה שרחלי יוצאת דופן" .התייחסות הגורמים המקצועיים לאנשים החיים בעוני
דורשת שיפור משמעותי" ,קובע המחקר שהוגש לביטוח הלאומי" ,המשתתפים )מספרים
על( השפלה ,זלזול וחוסר אמון מצד אנשי המוסד הבאים להעריך האם זכאים לעזרה
ובאיזה גובה" .המשתתפים העידו כי הם מרגישים שרואים אותם כ"שקרנים שרוצים
'לגזול' את המדינה .כמו כן ,הזכויות לא ידועות להם ולא ניתנת להם אינפורמציה ברורה".

"גם למדינה יש חלק"
סימונה ראש מספרת על ביורוקרטיה שאינה נגמרת ,ובמסגרתה היא נדרשת להוכיח כל
פעם מחדש שהיא אכן ענייה — מול לשכת הרווחה ,הביטוח הלאומי ,הדיור הציבורי ועוד.
ארגון אחד לא מתקשר עם רשות שנייה ,והדאגה לאישורים הנדרשים מחייבת ביטול
עבודה — פגיעה מוחשית במציאות שבה כל שקל נחשב ומחושב.
"בהתייחסות מכבדת ,רוב הנזקקים יסכימו לשמוע לעצות מהמוסד כיצד להתמודד עם
מצבם הכלכלי" ,כתבה פרופ' שמאי ,והמליצה על סדנאות של כמה מפגשים המיועדות
לאנשי מקצוע ,בנושא "היבטים פסיכו-סוציאליים של אנשים החיים בעוני ,על מנת לבנות
תחושת כבוד" .לא מדובר בהמלצה חדשה :העובדה שיש לחזור ולהדגיש אותה כל כמה
שנים מצביעה על בעיית עומק במערך הרווחה .שמאי חושבת שזו התוצאה של עומס
העבודה בו נתונות העובדות הסוציאליות ,שבגינו הן החלו השבוע לשבות.
המחקר הכמותי לא מצא ביטויים להסתייגות של בני משפחה או חברים מאופן ההתנהלות
הכלכלית של האנשים החיים בעוני .הראיונות הציגו תמונה שונה :רבים מהמשתתפים
סיפרו על מיעוט קשרים ופעילויות חברתיות ,בעיקר בגלל החשש להיחשף כעניים.

"התחושה הקשה ביותר של הדרה באה לידי ביטוי במפגש עם הביטוח הלאומי ושירותי
הרווחה" ,כתבה פרופ' שמאי" ,לתפיסתם ,תדמיתם בעיני גורמים אלו היא שלילית
ומשתקפת ביחס המבטא התנשאות ,זלזול ,תיוג ,חוסר אמון ועוינות".
רחלי מספרת שפעם התביישה במי שהיא ,אך לא עוד" .לקחתי את האשמה עליי,
ושתקתי" ,היא מספרת" ,היום אני מבינה שגם למדינה יש חלק בכך .גם אם עוד לא
שברתי את המעגל ונחלצתי מהעוני ,אני מסתכלת אחרת על המציאות".

מרחבי הרשת

Recommended by

ממומן

זה אמיתי? הישראלי שאחראי על ה'טירוף' המתפשט לאחרונה בשוק ההון פיתח את
התוכנה שמאפשרת עשייה של  15%-20%תשואה בשנה!  /חדשות שוק ההון

ממומן

כך תדעו האם השטר שבידיכם אמיתי או לא  /בנק ישראל

ממומן

מכשיר תרגום גאוני המאפשר לך לדבר באופן מיידי ב 40-שפות פלוס! iTranslator /

ממומן

בעקבות חוק חדש  -מיליוני ישראלים זכאים לדרכון אירופאי passportgroup.co.il /

ממומן

רשלנות רפואית גרמה לילדך  100%נכות? ייתכן ומגיע לך מעל  5מיליון ש"ח פיצויים /
עו״ד ענת מולסון  -רשלנות רפואית

תגובות

שם

לבחירת השם
ככינוי קבוע

להוספת תגובה
מזוהה

הזינו שם שיוצג באתר

תגובה

משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר הארץ

שלחו

תוכן מקודם

 4חברות בתחום האנרגיה הירוקה ותגובתן למשבר האקלים

 5נקודות שעונות על השאלה האם הרכב החשמלי הוא רכב העתיד?

 4מהמשקיעים המצליחים בעולם

 4הבורסות הגדולות בעולם ובורסה ישראלית אחת

כתבות מומלצות

אין כמו ארוחה שעשויה מירקות שכמעט הושלכו לפח

בגלל תקלה בפייסבוק :אפליקציות קורסות במכשירי אייפון בכל העולם

תתפלאו ,נסים דווקא קורים .אולי נתחבר עם חייזרים או נעבור למאדים

ברצלונה ,ריאל ,יובנטוס ,באיירן :רק אחת מהן תהיה בגמר האלופות

הארנבים בורחים מהכובע של נתניהו "הקוסם" ,ועמם מתפוגג איום הבחירות המוקדמות

רכשו מנוי

צרו קשר

בלוגים

פרסמו באתר

תנאי שימוש

שירות למנויים

להורדת האפליקציה
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