
כנס לתת למאבק בעוני: 
שר האוצר, משה כחלון התחייב בכנס כי בשנת 2016 ייראה שינוי במצב העוני 

במדינת ישראל וכי הוא מתחייב להמשיך ולפעול למען הביטחון התזונתי.

שותפים יקרים, אתמול התקיים "כנס לתת למאבק בעוני", המהווה את הבמה המרכזית והיחידה לשיח ציבורי בנושא טיפול בעוני 
להובלת פתרונות חדשניים ולשינוי בסדר העדיפויות. במהלך הכנס פרסם ארגון לתת את דו"ח העוני האלטרנטיבי לשנת 2015, 
שמגדיר עוני על-פי ממדים המשקפים צרכים חיוניים לחיים בכבוד, ולא על פי נתון השכר- כפי שנעשה בדוח העוני של הביטוח 
הלאומי. כמו-כן, לראשונה נערך מחקר עלות העוני בישראל והתשואה של צמצומו (SROI) המוכיח כי משתלם כלכלית לטפל 

בעוני, וכי צפוי חסכון ממשי המוערך ב - 64 מיליארד ₪.

בכנס השתתפו מנהלי עמותות, שותפנו המרכזיים לעשייה, מומחים, אמנים ומובילי דעה, אנשי אקדמיה, ראשי המגזר הציבורי, 
מנהלים מהמגזר השלישי, אנשי רוח וכלכלנים. בנוסף, במהלך הכנס גם הוצג דוח העוני האלטרנטיבי השנתי.

הדו"ח   .13 ה-  השנה  זו  לתת,  ארגון  ידי  על  נערך  האלטרנטיבי  העוני  דו"ח 
ונתונים שנאספו במהלך המחצית השנייה  מבוסס על אינטגרציה בין ממצאים 

של השנה, ומשקף את תמונת העוני דה פקטו לשנת 2015. עיקרי הנתונים: 
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זיו קורן- צלם עיתונות ישראלית.
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