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תוריד יריחמ38 א"מתיקסע ן"לדנהנוכשה דדמאתנכשמ

 אל רוידה קושלOECD-ה תוצלמה"
"תילארשיה תואיצמה תא תומאות
 תיתועמשמ הדיריל איבת אל ן"לדנ תקזחאו השיכרב םיאנתה תחשקה" :יבר רב דולק ר"ד
"ךכ לע םיצילממ םה עודמ רורב אל ;םיריחמבו םישוקיבב

הבוגתףסוהירזוע םר :תאמ06:4513.12.2011 6

האירק תמישרל ףסוה ףתש ספדה  רבחל חלש

 שאר ,יבר רב דולק ר"ד אוה רוידה םוחתבOECD ח"וד לש םירקבמה דחא
 תא גיצי יבר רב .תירבעה הטיסרבינואב תוינידמל ס"היב לש םילהנמה תינכות
 .תירבעה הטיסרבינואב רחמ ךרעייש סנכב ח"ודה לע ולש תרוקיבה

 ן"לדנה קוש בצמ ןיב רשקל תסחייתמ ח"ודה ןיינעב יבר רב לש תונעטה תחא
 הנעטב שומיש םישוע ,לארשי קנבל המודב ,ח"ודה ירבחמ .הקוסעתה קוש ןיבו
 ילעב .תיתקוסעת תויליבומ רסוחל םורגל לולע הובג תוריד ילעב רועישש
 םירוגמ ירוזא ןיב רבעממ םיענמנ ,ח"ודב ןעטנ ,תוריד ירכושל דוגינב ,תוריד
 ןויסינ לע תססובמ וז הנעט" .רתוי בחר יתקוסעת ןווגמ רוציל לוכיש רבד ,םינוש
 םיקחרמה הבש ,תילארשיה תואיצמה תא תמאות אל איהו ימואלניב
 .יבר רב רמוא ,"דחוימב הובג הקוסעתה תורוקמ זוכירו םירצק םייפרגואיגה
 תולעבב התחפהל תנווכמה תוינידממ ענמיהל ףא ילואו תוריהזב לוקשל שי"
 ."םירכושה רועיש תלדגה ןובשח לע תוריד לע תיטרפה

 ,לארשיב ן"לדנה תשיכר יאנת היפלש הנעטל רשאב
 תא וכפה םיכומנ יוסימו תיביר יאנת רקיעבו
 :רמוא אוה ,דואמ תיביטקרטאל ן"לדנב העקשהה
 םוקמ שי ,ץיקה תיתרבחה האחמה תא רוכזנ םא"
 רובע הנוכנ אל יאדו איה .וז הנעטל רשקב תונקפסל
 ."לארשיב הובג-ינוניבהו ינוניבה ,ךומנה דמעמה
 קושב םיאוגה םיריחמל רחא רבסה שי יבר רבל
 ורצונש םישוקיבה םג ןובשחב םיחקלנשכ" .ן"לדנה
 תוקירה תורידה תעפות ,םירז םיבשות ידי לע
 רשפא ,היצלוקפסו העקשה יכרוצלש םישוקיבהו
 םיבשייתמ םייביטקרטאה השיכרה יאנת ךיא ןיבהל
 .רמוא אוה ,"הגשה-רב רוידל תירוביצה הקעזה םע
 איבת ן"לדנ תקזחאו השיכרב םיאנתה תחשקהש תופצל הביס ןיא ,וירבדל
 תורשפאה תא הלעמ ח"ודה" .םיריחמבו םישוקיבב תיתועמשמ הדיריל
 יתוהמה לדבהה" .יבר רב רמוא ,"ן"לדנ תעוב ידממל ועיגה רבכ רוידה יריחמש
 תיתגרדה הדירי ןיב לדבהה אוה ,םייטרדנטס קוש יאנת תופקתשהל העוב ןיב
 יעבטה לודיגל הוותשי היינבה תולחתה רפסמשכ ןזאתתו קספיתש םיריחמב
 םג איבהל הלוכיש םיריחמ תוקסרתהמ ששחה ןיבל ,תיבה יקשמ רפסמב
 ."םיקנבה תונתיאב העיגפו םייסנניפה םיקוושה תוקסרתהל
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