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פרסמו אצלנו                

מפותכלכליסט אישיועידותקריקטוריסטאקדמיהקריירהעסקים קטניםאפליקציותהכסףמט"חתעודות סלגמלקרנותתיק אישיוול סטריט

ד"ר עירית קינן 

תגיות קשורות לכתבה

יוקר המחיה
דורית ביניש

סטארט אפ וכסף
קונדואיט יחלק 300 מיליון

דולר דיבידנד למשקיעים

�

SMS

גלישה בסלולר

כלכליסט באייפון

אפליקציות דור 3

מייל אדום

כלכליסט אצלך

מנוי לעיתון

ספריית כלכליסט

 
מחיה בכבוד - המאבק על התודעה

מדיניות כלכלית חברתית לא יכולה להתבסס על צדקה וקצבאות בלבד

עירית קינן

08:14 ,16.03.122Like

13 תגובות

  SMS מנוי לעיתון  פייסבוק  טוויטר  מבזקי 

בפעם השנייה בתוך עשור קרא בית המשפט העליון למדינה להגדיר תנאי מינימום למחיה
בכבוד. הנשיאה היוצאת, השופטת דורית ביניש, הגדילה עשות בפסק הדין שניתן בחודש

שעבר, וקבעה כי שלילה של קצבת הבטחת הכנסה בשל שימוש ברכב פרטי פוגעת
בזכות למחיה בכבוד.

בואו להתעדכן ולהגיב בפייסבוק של כלכליסט 

ביניש שללה את גישת המדינה, שמצמצמת את מחויבותה לרשת ביטחון לאזרחים
למינימום של קורת גג, מניעת רעב ונגישות לטיפול רפואי. זהו צעד חשוב בדרך לאימוץ

גישה הומניסטית, שדוגלת בזכות למחיה בכבוד באמצעות השתתפות מינימאלית בחיים
החברתיים, התרבותיים, והפוליטיים. אולם הדרך עדיין ארוכה: קשה לעקור דעות קדומות

ולהתמודד עם ההשלכות הכלכליות והחברתיות של הכרת המדינה בנושא.
 

גיבוש דעה שיפוטית

 

מי שאינו עני נוטה לגבש דעה שיפוטית על הסיבות למצבם של עניים, ואף להאשים אותם
במציאות חייהם ובסדר עדיפות קלוקל שמונע מהם להתקיים למשל

משכר מינימום. הניכור מקנה תחושת ביטחון,
ומרחיק איום של הידרדרות לעוני בשל סיבות
חיצוניות כמו היעדר הזדמנויות שוות, אבטלה

ומבנים כלכליים שאין ליחיד שליטה בהם.
סטודנטים שהתבקשו לנתח את מציאות

העוני טענו למראה ציפורניים מטופחות של
מרואיינת שחיה בעוני שהיא אשמה במצוקת

ילדיה כי "בזבזה" כסף על ציפורניה. בתום
דיון סוער, שבמהלכו התבקשו להציע תקציב

למשפחה בת חמש נפשות שבה שני
ההורים משתכרים שכר מינימום, הודו רובם

הגדול שהתלהמותם הראשונית נבעה מצורך
בתחושת שליטה בחייהם, ומרצון להאמין

שמצבם תלוי אך ורק בהם ולעולם לא יאלצו לבחור בין תרופה, ספר לימוד ומניקור.
 

לזירת המניות

בארץ

החל שיווקו של איסוזו D MAX החדש בישראל14:19 

לרשימת כל ה-RSS|RSS בארץ משפט   |   רכב   |   דעות   |   קריירה   |   תעופה ותיירות   |   מינויים   |   סביבה   |   מוסף כלכליסט

שלום אורח, התחברת כבר לכלכלה? הרשם עכשיו | כניסה למשתמשים רשומים

שני

מרץ

חפש נייר ערך או מדדחפש כתבה  
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מה זה? תוכן משלים לכתבה 

 
הסטודנטים אינם יוצאי דופן. בכנס היסוד של המכון לאחריות אזרחית נשמעו דעות דומות

בתוספת טענה שהבעיה המרכזית איננה מדיניות הרחבת הפערים של הממשלה, אלא
המוני מתחזים, שמספרם גדול לפחות כמו של "העניים האמיתיים", והם גוזלים את

תקציבי הרווחה ואת האוכל של עמותות המזון בבתי התמחוי.
 

דעות כאלה מרחיקות אותנו ממדיניות חברתית כלכלית הוגנת, ומותירות את הצדקה
כתרופה יחידה לעוני.

 
צדקה ניתנת על פי העדפותיו של הנותן, שאיננו מחויב בבחינת סוגיות של צדק חברתי,
ורשאי לקבוע מי "ראוי" לתרומתו. הזכות למחיה בכבוד ניצבת בקוטב השני בדיוק: היא

נובעת מהכרה בכך שמבנים חברתיים כלכליים אחראים במידה רבה להיווצרות העוני;
שהחיים בעוני אינם "אחרים" שיכולים להתקיים ללא תנאי מינימום; ושהזכות למחיה בכבוד

היא זכות יסוד שאיננה שונה מזכויות אזרחיות אחרות.
 

מכאן נובעת חשיבותה של פסיקת ביניש. קביעת תנאי מינימום תחייב את העוסקים בכך,
ובראשם המדינה, להתמודד עם השלכותיה של מדיניות חברתית כלכלית מרחיבת פערים,

ותיתן לבית המשפט כלים להגן על קורבנותיה. חישובים ראשוניים מראים שבתנאי יוקר
המחיה כיום משפחה בת חמש נפשות זקוקה לכ- 7,800 שקל נטו בחודש, הרבה יותר

משכר מינימום של 4,200 שקל.
 

ללא הסכמה חברתית על מחויבות הדדית בין כל אזרחי המדינה ובינם לבין המדינה ניוותר
לעד עם צדקה מצד אחד, ועם עוול, ניכור והדרה מצד שני.

 
הכותבת היא ראש התכנית לחינוך, חברה ותרבות במרכז ללימודים אקדמיים אור

יהודה וראש פרויקט מדד מחיה בכבוד במכון לאחריות אזרחית
 

קבלו ניוזלטר יומי המסכם את חדשות היום ישירות למייל שלכם. לחצו להרשמה
 
 

הוסף תוכן

שתף כתבה|שלחו כתבה|הדפסת כתבה|תגובה לכתבה|המייל האדום

מי שקרא כתבה זו התעניין גם באלה -

מקורות החיים

 

כך תעלו את מחזורי
המסחר בבורסה

 

איך הוא עושה את זה?

Like 2

people

like

this. Be

the f irst

of your

friends.

13 תגובות ל ”מחיה בכבוד - המאבק על התודעה“

לכל החדשות בארץ

החל שיווקו של איסוזו D MAX החדש בישראל14:19 

העובדים מבקשים לפרק את הסטארט-אפ14:07 
אקסודיוס

בנקים תחת לחץ14:05 

מתנה לחג: תשלומי מס הכנסה שלילי לחודש13:44 
אפריל יוקדמו בשבועיים

לכל הדירוגים בארץ

בארץ
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משרד ישיר

מגוון הצעות להשכרה ורכישת
משרדים - ישירות מהחברות

המובילות בישראל

עופר השקעות

לחץ כאן וגלה מגוון נכסים שבונים
עסקים

פרויקטים חדשים בפתח

נשמח לשתף אתכם בפרויקטים
החדשים שלנו

אמות פלטינום

מבט אחד מעל כולם

HOMEWISE

חיסכון של מאות אלפי שקלים,
התאמה אישית בהתאם ליכולת
הכספית, ללקוחות כל הבנקים

BDP הונדורס

מגרש לבניה בקאריביים החל מ
25,000$. אל תפספס הזדמנות של

פעם בחיים!

תביעות רשלנות רפואית
malpractice - מעל 25 שנות נסיון תיקי רשלנות, עו"ד

עודד בולדו
boldo.co.il/rashlanut

שיחות זולות לישראל
דבר לישראל ב-$2.99 לחודש! באמצעות מספר 03

מקומי. בקש פרטים
www.local03.com
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(13 תגובות)

משרד עו"ד יניב קהת
פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מסחרי, גיוס הון,

הפצה ושיווק בינ"ל
/www.psakdin.co.il
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אצלך באתרRSSיוטיובטוויטרפייסבוקמבזקי SMSניוזלטראפליקציותספריית כלכליסטמינוי לעיתון

השוק - ראשי

השורה התחתונה

אחד העם

וול סטריט

מט"ח וסחורות

זירת המניות

מדדים

קרנות

תעודות סל

קופות גמל

bizportalמקור נתוני הבורסה: קו מנחה /  

מבזקי SMSתגיות

RSS ניוזלטרים

גלישה בסלולר24/7

מינוי לעיתוןבאזז

כלכליסט אצלךמפת האתר

ארכיון שעריםהמייל האדום

Xnetדרושים

הפוך לדף הביתאפליקציות כלכליסט

         

עסקי ספורט

עסקים קטנים

נדל"ן

עולם

פנאי 2012

וידאו

צרכנות דיגיטלית

תעופה ותיירות

מינויים חדשים

פאנל כלכליסט

טכנולוגי

הכסף

פרסום ושיווק

אינטרנט

דעות

אחריות וסביבה

מיוחדים

��

פרסמו אצלנו

אודות כלכליסט

המערכת

ההנהלה

תנאי שימוש

מדיניות פרטיות

כתבו לנו

ועידות כלכליסט

�

 כל הזכויות שמורות לכלכליסט ©

כליםאודותהשוק


