
  כללי
המנהלות ,  דמוקרטיותשלושים מדינות הנו מסגרת המאגדת (OECD)הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח 

לצורך שיתוף פעולה , (Like-mindedness)בעלות ערכים משותפים וחשיבה משותפת , כלכלות שוק חופשי

בעידן של . עידן הגלובליזציהכלכלת העולם בהחברתיים והסביבתיים המאפיינים את ,  הכלכלייםמול האתגרים

 משמש OECDארגון .  זקוקים מעצבי מדיניות לסטטיסטיקה השוואתית בקנה מידה עולמיכלכלה גלובאלית

.  שנה40-כלכליים וחברתיים הנחשבים למהימנים ולחשובים בעולם כבר למעלה מ, םכמקור לנתונים סטטיסטיי

, אינדיקאטורים כלכליים,  חשבונאות לאומית– ומגוונים ובהם נושאים רביםמאגרי המידע של הארגון מקיפים 

עבור מעצבי המדיניות מהווים . תיירות וסביבה, תעשייה, בריאות, אנרגיה, ךחינו, סחר הגירה, כוח עבודה

 ולפיהם נקבעים קווים מנחים  (Bench mark)י הארגון סטנדרטים לקביעת נקודות ציון"הנתונים המפורסמים ע

 .ל מוסכמות" ולנורמות בינ(Best practices)לפרקטיקות הטובות ביותר 

  

  מתווה תהליך ההצטרפות
הביעה ישראל , כם במהל, זה למעלה מעשור וחצי עם מדינת ישראלקשרי עבודה הדוקיםמקיים  OECD ארגון

ה של ישראל תמידת התאמל מתייחסח ה"פרסם משרד האוצר דו, 72006/ בשנים .את רצונה להצטרף לארגון

  . Israel Ready for the OECDתחת הכותרת , אמות המידה הנהוגים בארגוןללסטנדרטים ו

  

מסגרת את  הקובעת ,'מפת הדרכים' את הנוסח האחרון של OECDמועצת ארגון  מצהיא 2007 בנובמבר 30ב 

כמו גם ( להזמין את ישראל 2007 במאי 16בהמשך להחלטתה מיום , משא ומתן לצרופה של ישראל לארגוןה

  .  לפתוח בדיונים על הצטרפות)ילה והפדרציה הרוסית'צ, סלובניה,  אסטוניהאת

  :תהליך צרופה של ישראל לארגון יכלול שלושה מרכיבים מרכזיים

דמוקרטיה , ובהם, בסיסיים המשותפים לכל מדינות הארגוןהשל ישראל לערכים בדיקת מידת המחויבות   .א

 .כיבוד זכויות האדם וכלכלת שוק חופשי, פלורליסטית המבוססת על שלטון החוק

 ים והמשפטיים באיזו מידה מקבלת ישראל את החובות הפוליטיפרטהמ 'ממוראנדום ראשוני'הכנת   .ב

  . של הארגון'הכלים המשפטיים' מיםהנגזר

 בישראל ותהנהוג החקיקהו המדיניות  את לבחוןתושמטר OECDועדות ארגון קיום הליך שימוע בפני   .ג

מדינות בלסטנדרטים המקובלים ומידה הלאמות ', כלים המשפטיים' ביחס לונושאים כלליים נושאי ליבהב

OECD .  

  

 הערכות ישראל לקראת ההצטרפות
 ,התפרסמה,  להזמין את ישראל לפתוח בדיונים על הצטרפותOECDבהמשך לפרסום החלטת מועצת ארגון 

 ההצטרפותתהליך  הסדרת ללקידום ו לפיה יוקם צוות היגוי מקצועי החלטת ממשלה, 2007 במאי 20-ב

 גם OECDמקצועי לקביעת מדיניות ישראל מול ארגון כגוף השמש וסיף לצוות ההיגוי י. האוצרבראשות משרד 

  . לאחר קבלתה של ישראל כחברה בארגון

  

 ,פרטי וה הציבורייםנציגים מהמגזרבצירוף , במקביל לתהליך ההצטרפות מקיימים משרדי הממשלה ורשויותיה

אינדיקאטורים השוואתיים , גרות הארגון בהן מנסחים ויוצרים עקרונות מנחים משותפיםפעילות שוטפת במס

במהלך השנים האחרונות הרחיבה ישראל את . וסטנדרטים בינלאומיים עבור מדינות בעלות כלכלה שוק חופשי

הכרה לה לודות להערכה וההרחבה זו התאפשרה .  חדשותת ולקבוצות עבודהועדוהיקף פעילותה והצטרפה ל

  . תרומתה האיכותית ליעדי הארגון במגוון נושאים ותחומיםגיןב, OECDזוכה ישראל מצד ארגון 
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