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 קורס בחירה: כלכלת עוני ואי שוויון

 מרצה: ד"ר אסנת ישראלי

 

 מטרות הקורס

אי השוויון והעוני הפכו בשנים האחרונות לנושאים מרכזיים בשיח הציבורי. הקורס נועד להקנות 

ידע בסיסי בנושאים אלו. בחלקו הראשון של הקורס נדון בניתוח כלכלי של אי השוויון בהכנסות 

וכן בשיטות שונות למדידתו. כמו כן נבחן את ההתפתחות והגורמים לאי שוויון בישראל תוך 

נדון בסוגית מדידת אה למדינות אחרות. בחלק השני נדון בנושא העוני, על הגדרותיו השונות. השוו

 העוני בישראל ובעולם ועל המדיניות הציבורית למלחמה בעוני והשפעתה.

 

 תוכן הקורס

 החלוקה הפונקציונלית של ההכנסות 

 הסיבות לאי שוויון בין הפרטים 

 מדידת אי שוויון: הגישה הנורמטיבית, הגישה האקסיומטית והגישה האורדינלית 

 עקומת לורנץ ומדד ג'יני 

 השנים לאורך הישראלי במשק ההכנסות חלוקת 

 התערבות הממשלה: השפעת המיסים ותשלומי העברה על חלוקת ההכנסות 

 הגדרת העוני: הגישה האבסולוטית, הגישה היחסית והגישה הסובייקטיבית 

 מדדי העוני השונים: התכונות הנדרשות ממדדי עוני, דוגמאות למדדי עוני מקובלים 

 העוני בישראל: הגדרתו, מדידתו והתפתחותו לאורך השנים 

 המדיניות הציבורית והשפעתה על רמת העוני 

 

 קביעת הציון

 הציון בקורס יקבע בבחינה מסכמת בסיום הקורס
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