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 :)מטרות על / מטרות ספציפיות( מטרות הקורסא. 
אי השוויון והעוני הפכו בשנים האחרונות לנושאים מרכזיים בשיח הציבורי. הקורס 
נועד להקנות ידע בסיסי בנושאים אלו. בחלקו הראשון של הקורס נדון בניתוח כלכלי 

. כמו כן נבחן את ההתפתחות של אי השוויון בהכנסות וכן בשיטות שונות למדידתו
והגורמים לאי שוויון בישראל תוך השוואה למדינות אחרות. בחלק השני נדון בנושא 
העוני, על הגדרותיו השונות. נדון בסוגית מדידת העוני בישראל ובעולם ועל המדיניות 

 י.עונהציבורית למלחמה ב
 

 
 נושאים(רציונל, ) :תוכן הקורסב. 

נדון באי שוויון: אי שוויון במה? אי שוויון בין מי? נדון בחלק הראשון של הקורס 
בגישות שונות למדידת אי השוויון, ונכיר את האינדיקטורים המרכזיים למדידת א"ש. 
בנוסף, נדון בחלוקת ההכנסות בישראל וכן באי השוויון ובסגרגציה בין קבוצות שונות 

 אה"ש. לבסוף נדון בהשפעת המדיניות הכלכלית עלבאוכלוסייה. 
מספר מדדים , ונכיר עוניבגישות שונות למדידת בחלקו השני של הקורס נדון 

 מקובלים. לבסוף, נדון בעוני בישראל ובמדיניות הציבורית לצמצום העוני.
 
 

 (ת ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחיםו)שיט מהלך השיעורים:    

 ומצגות הרצאה פרונטלית
 

 )רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב( לכל השיעורים:תכנית הוראה מפורטת     
 

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור

  5 הקדמה 1

 ,החלוקה הפונקציונלית של ההכנסות 2

 היחידה הכלכלית

10 ,11  

דרכים להצגת התפלגות ההכנסות:  3-4

גרף שכיחויות, אחזוני הכנסה, 

 עקומת לורנץ

10 ,11  

  11, 10א"ש, גישות עקרונות במדידת  5



 במדידת א"ש

  11, 10 מדד ג'יני, יחס העשירונים 6

אה"ש בישראל לאורך השנים:  7-8

מגמות, גורמים, אי שוויון בין קבוצות 

 באוכלוסייה, מדיניות הממשלה

1 ,2 ,3 ,5 ,6 ,

7 ,9 

 

בעיית הזיהוי, גישות שנות במדידת  9

 עוני

10  

עקרונות במדידת עוני ומדדי עוני  10-11

 מקובלים

10  

העוני בישראל לאורך השנים:  12

מגמות, גורמים והשפעת מדיניות 

 הממשלה

3 ,4 ,5 ,6 ,8  

   סיכום וחזרה 13

 
 

 :חובות הקורסג. 
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